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Under beredningstid kl 13.00 information kring översiktsplan för Hällefors
kommun.
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering. Föreslås Tina Pirttijärvi (SD) och
Kari Paavonen (S) eller deras resp ersättare, måndag 7 maj kl. 15.00
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8 Översiktsplan med LIS-tillägg för Hällefors kommun, dnr KS 17/00106.
Observera att bilagorna på grund av omfattningen bara finns i digital form,
i det digitala utskicket och på www.hellefors.se
9 Grönplan för Hällefors och Grythyttan, dnr KS 17/00090. Bilagor bara i
digital form, i det digitala utskicket och på www.hellefors.se
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11 Politisk organisation för Hällefors kommun, dnr KS 17/00289
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14 Revisionsberättelse för Hällefors kommun 2017
15 Ansvarsfrihet för 2017
16 Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska verksamheten 2018, dnr
KS 17/00284
17 Taxa för torghandel i Hällefors kommun, dnr KS 18/00033
18 Medborgarlöften för Hällefors kommun 2018-2019, dnr KS 18/00078
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Datum

2018-04-09

Beslut om antagande av förlag till översiktsplan med
tillhörande tillägg gällande landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS) för Hällefors kommun, dnr KS
17/00106
Beslutsunderlag
Översiktsplan för Hällefors kommun, utställningshandling
Bilaga 2 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-tillägg)
Övriga bilagor:
Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Bilaga 3 Översiktlig naturvärdesbedömning, reviderad 2016-12-16
Bilaga 4 Utlåtande
Ärendet
Varje kommun ska enligt Plan och Bygglagen (PBL 2010:900) ha en aktuell
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska vara både
strategisk och vägledande för kommunal planering och samhällsbyggnad.
Hällefors kommun beslutade 2015-09-15 att revidera sin översiktsplan från år
1990. Delar av planen reviderades 1994 men sedan dess har ingen revidering
av dokumentet genomförts.
Ekonomi

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Folkhälsa

Folkhälsa diskuteras som en del i förslaget till översiktsplan.
Miljö

En miljökonsekvensbeskrivning har arbetats fram som en bilaga till
planförslaget.
Samverkan

E-post

Organisationsnr

HÄLLEFORS KOMMUN

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7

0591-641 00 vx

193-8950

2(2)

Planförslaget och LIS-tillägg är framtaget av en arbetsgrupp bestående av
tjänstemän från Hällefors kommun samt representanter från
Samhällsbyggnad Bergslagen och Folkhälsoteamet i Bergslagen. Arbete
har kontinuerligt stämts av mot en styrgrupp utsedd av kommunfullmäktige
2015-04-14.
Inkomna synpunkter under utställningen och förslag på revideringar
redovisades för styrgruppen 2018-03-05. Ett reviderat planförslag baserat
på styrgruppens beslut har nu tagits fram.
Förvaltningens förslag till beslut
Förslaget till översiktsplan med tillhörande LIS-tillägg antas.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslaget till översiktsplan med tillhörande LIS-tillägg antas.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Ny översiktsplan för
Hällefors kommun

SWECO ENVIRONMENT
Örebro Vatten & Miljö
Martyna Mikusinska
Hanna Frisk
Robert Bodin
2018-03-19
UPPDRAGSNUMMER 1554199

Miljökonsekvensbeskrivning till ny översiktsplan för
Hällefors Kommun. 2018-03-19.
BESTÄLLARE Samhällsbyggnad Bergslagen
UPPDRAG 1554199
KONSULT Sweco Environment
Örebro Vatten & Miljö
TEXT Martyna Mikusinska, Hanna Frisk, Robert Bodin.
GRANSKARE Jennie Brundin
REDIGERING Albin Månsson
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SAMMANFATTNING
Denna miljökonsekvensbeskrivning till ny översiktsplan i Hällefors kommun
redovisar och utreder de miljökonsekvenser som ett genomförande av
översiktsplanen kan antas medföra.
VATTENKVALITET OCH VATTENFÖRSÖRJNING
Den sammanfattande bedömningen är att planförslaget innebär möjlighet
till positiva konsekvenser avseende vattenkvalitet och vattenförsörjning
genom att majoriteten av den nya bebyggelsen ska kunna anslutas till
det allmänna ledningsnätet, bristfälliga enskilda avloppsanläggningar
ska åtgärdas och en dagvattenstrategi ska tas fram. Samtidigt finns risk
för negativa konsekvenser i samband med utveckling av LIS-områden
eftersom fler fastigheter med enskilda avlopp kommer att uppstå inom
kommunen. Därtill behöver planförslaget en mer tydlig vägledning för hur
vattenförsörjningen ska säkerställas i framtiden.

KONSEKVENSER AV
PLANFÖRSLAGET
Förväntade positiva

NATURMILJÖ
Planförslaget bedöms medföra risk för negativa konsekvenser avseende
värden kopplade till naturmiljön genom att föreslagna LIS-områden
berör områden av riksintresse för naturvård, naturreservat och område
upptaget i länsstyrelsens naturvårdsprogram. Dock bedöms risken
för att negativa konsekvenser ska uppstå begränsas i och med de
planeringsförutsättningar och rekommendationer som anges för respektive
LIS-område.
MARKANVÄNDNING
Sammantaget bedöms planförslaget medföra möjlighet till positiva
konsekvenser avseende markanvändning. Genom ställningstaganden,
framtagande av grönplan, utpekande av LIS-områden samt ramar för
tillkomst av nya bostäder utanför angivna utvecklingsstråk öppnar
kommunen upp för tillkomst av ny bebyggelse i strandnära lägen och på
landsbygden. Detta bedöms medföra möjligheter till en levande landsbygd
och upprätthållande av jord- och skogsbruk.
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Möjlighet till positiva
Ingen skillnad
Risk för negativa
Förväntade negativa
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KULTURMILJÖ
Sammantaget bedöms planförslaget medföra möjlighet till positiva
konsekvenser avseende kulturmiljön i Hällefors kommun. Detta genom att
kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader vårdas och bevaras samt
att övergivna byggnader ges möjligheter till en ny meningsfull användning.
KLIMATPÅVERKAN
Om planförslaget faller väl ut och om utflyttningstrenden vänds till Hällefors
fördel, så kommer det innebära ett öka bilberoende med ökade utsläpp
inom kommunen i och med den begränsade kollektiva och cykelanknutna
infrastrukturen, vilket bedöms medföra negativa konsekvenser för
klimatpåverkan.
Denna negativa utveckling kan emellertid gå att dämpa på sikt genom en
omfattande satsning på en infrastruktur som underlättar en omställning till
fossilfria transporter, såsom laddningsstationer, utökade cykelvägar inom
och mellan kommunens tätorter och cykelparkeringar, samt en lättillgänglig
och adekvat buss- och tågtrafik för regelbundet resande utom kommunen.
Ett genomförande av planförslaget bedöms därmed även kunna leda till
möjliga positiva konsekvenser.
RISKER VID ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT
Sammantaget är bedömningen att om kommunen vidtar de
försiktighetsåtgärder som finns medtagna i planförslaget gällande höga
vattenstånd samt ras och skred, så är bedömningen att konsekvenserna blir
neutrala utifrån risker som förväntas uppkomma med klimatförändringar.
RISKER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ
Sammantaget bedöms planförslaget medföra möjliga positiva konsekvenser
med avseende på risker för människors hälsa och miljö. I planen görs
tydliga ställningstaganden kring vikten av hänsyn till risker vid vidare
planering och den bedöms ge en god utgångspunkt för förebyggande av
omnämnda risker.
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INLEDNING

En ny översiktsplan
Den nuvarande översiktsplanen (ÖP), som även är den första
översiktsplanen för Hällefors kommun antogs 1990. Delar av planen
reviderades 1994. Översiktsplanen anger inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. Syftet med
översiktsplanen var att påbörja en process där kommunen efterhand gör
fördjupade utredningar och ställningstaganden i den långsiktiga markoch vattenanvändningen inom kommunen. Översiktsplanen från 1990
gäller tillsammans med äldre områdesplaner och så kallade fördjupade
översiktsplaner (FÖP) som pekar ut målsättningar och ställningstaganden
mer detaljerat över specifika områden. För Grythyttan finns en fördjupad
översiktsplan som antogs 1994. Vidare finns två äldre översiktplaner,
en för Hällefors centrum från 1977 och en för översiktlig planering av
fritidsbebyggelse från 1979.
Översiktsplanen ska vara aktuell och dels ange inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, dels vägleda konkreta
beslut om bebyggelse-, mark- och vattenanvändning. Den fungerar därmed
som kommunens verktyg i den interna handläggningen och samordningen
samt i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet. I samband med att
mycket av planeringsunderlagen och lagstiftningen har uppdaterats och
förändrats togs beslut om att översiktsplanen från 1990 behöver revideras.
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Hällefors kommun
påbörjades under 2015. Inför framtagandet av översiktsplanen
genomfördes en medborgardialog i syfte att engagera kommuninvånarna
och få ett bättre beslutsunderlag. Medborgardialogen bestod av en enkät
uppdelad i fem temaområden; bostäder, verksamheter, grönområden,
gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. Enkäten riktade sig till samtliga
kommuninvånare. Därtill hölls ett antal informationsmöten för att informera
utvalda organisationer om den nya översiktsplanen. Synpunkterna har
därefter behandlats av olika arbetsgrupper inom kommunen som tagit fram
inriktningar och målsättningar till den nya översiktsplanen.
Förslaget till ny översiktsplan tar hänsyn till den förväntade och
önskvärda utvecklingen av Hällefors kommun fram till 2030. Den
nya översiktsplanen har tagits fram utifrån kommunens vision och
inriktningsmål.

ÖVERSIKTSPLAN 1990
Gällande översiktsplan.
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FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
för Grythyttan, 1994.

Nationella, regionala och
kommunala styrdokument,
handlingsplaner och miljömål.

PLANFÖRSLAGET

NOLLALTERNATIVET

...andra planer och styrdokument som
berör kommunens verksamhet.

NY ÖVERSIKTSPLAN 2017
Utställningshandling
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KOMMUNENS VISION
Med respekt för Bergslagens skog- och järnbruk stärker och
utvecklar vi kunskaper och näringar som skapar sysselsättningar
och framtidsutsikter i en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar
samhällsutveckling.
Människor väjer att bo i Hällefors då vi som liten kommun erbjuder
livskvalitet i form av närhet, sammanhang och trygghet.
INRIKTNINGSMÅL
Utifrån det perspektiv som visionen målar upp ska översiktsplanen:
 Försvara och stärka våra näringar och livsmiljöer.
 Möjliggöra en utveckling av infrastruktur och sysselsättning.
 Säkra en god hushållning med naturresurser.
 Trygga minnena av en tidigare generations förhållanden.

Miljökonsekvensbeskrivning till
översiktsplan
BAKGRUND OCH SYFTE
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) ska planer eller program
miljöbedömas om dess genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Med betydande miljöpåverkan menas en sådan
förändring av samhället, människan och miljön som är så komplex och
övergripande att det inte uppenbart eller med lätthet kan överblickas
och åtgärdas. Vidare finns det bestämmelser i Förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) kring vilka planer som alltid
kan anses medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. En översiktsplan
bedöms alltid innebära en betydande miljöpåverkan och därför ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras för varje ny översiktsplan. Syftet
med miljökonsekvensbeskrivningen är att identifiera och beskriva de
direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan
medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap
och kulturmiljö, och dels på hushållning med mark, vatten och andra
resurser.
Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning till förslaget för ny
översiktsplan för Hällefors kommun är att redovisa och utreda de
miljökonsekvenser som ett genomförande av planförslaget kan antas
medföra. Miljökonsekvensbeskrivningen ska även ange hur planen påverkar
möjligheten att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen eller om målen
motverkas. I miljökonsekvensbeskrivningen lämnas förslag på åtgärder för
att förhindra eller minimera negativa miljöeffekter av föreslagna åtgärder
och inriktningar i planförslaget.
SAMRÅD
När kommunen har gjort en bedömning om vad de anser bör ingå i
miljökonsekvensbeskrivningen hålls ett så kallat avgränsningssamråd med
länsstyrelsen. Avgränsningens syfte är att koncentrera miljöbedömningen
till de miljöaspekter som är mest relevanta för den aktuella planen.
Samråd avseende denna miljökonsekvensbeskrivnings avgränsning har
genomförts med Länsstyrelsen i Örebro län den 21 december 2016.
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Kort beskrivning av Hällefors kommun
Hällefors kommun ligger i den nordvästra delen av Örebro län och i den
västra delen av Bergslagen. Angränsande kommuner är Karlskoga, Nora,
Ljusnarsberg, Lindesberg, Filipstad, Storfors och Ludvika. Majoriteten
av kommunens bebyggelse finns i centralorten Hällefors och tätorten
Grythyttan samt de mindre samhällena Hjulsjö och Bredsjö.
Hällefors kommun är en typisk Bergslagskommun med ett sjörikt kuperat
skogslandskap och ont om öppen jordbruksmark. Till ytan mäter kommunen
cirka 1151 km², varav cirka 14 % är vatten. Huvudnäringen i kommunen har
sedan en lång tid tillbaka dominerats av bergsbruk och järnframställning.
Det var upptäckten av silver och tillkomsten av Hellefors Silververk år 1639
som satte Hällefors på kartan. Eftersom brytningen av silver aldrig blev
lönsam fick silververkets intressenter år 1749 tillstånd att anlägga ett
järn- och stålmanufakturverk. Till gruvorna och hyttorna hörde också ett
intensivt nyttjande av skogen. Sedan bergsbruket upphörde har näringen
koncentrerats till järn- och skogsbruk. Järn- och stålmanufakturverket
har sedan dess genomgått flera strukturförändringar och ingår numera i
Ovako-koncernen. Än idag är Ovako Steel i Hällefors kommunens största
arbetsplats. Bland andra större företag finns även Spendrups bryggeri i
Hällefors.
Med Ovako Steel som en betydande arbetsgivare påverkas kommunen
av upp- och nedgångar inom koncernen. De ytterligare neddragningar som
planeras kan komma att påverka kommunen negativt.
Antalet invånare har under lång tid minskat i kommunen1 , även om antalet
försiktigt har ökat något sedan 2013 på grund av inflyttning från utlandet.
År 2015 bodde det totalt 7032 invånare i kommunen. Samma år bodde cirka
25 % av invånarna i Hällefors kommun utanför tätort och hela kommunen
har bedömts utgöra landsbygd. Enligt SCB:s befolkningsprognos för
perioden 2016-2036 förväntas invånarantalet fortsätta att minska och
uppgå till 6527 invånare år 2036. Andelen invånare med utländsk bakgrund
är något högre i Hällefors kommun jämfört med riket som helhet, strax
under 23 % år 20152.
Sysselsättningsgraden är lägre i Hällefors kommun jämfört med riket
som helhet. År 2015 var nästan 71 % av kommuninvånarna mellan 2064 år förvärvsarbetande. Samma år utgjordes den förvärvsarbetande
dagbefolkningen i kommunen av 2711 personer medan nattbefolkningen
utgjordes av 2825 personer3. Det innebär att majoriteten av de bosatta i
kommunen arbetar inom kommunen. Av de förvärvsarbetande invånarna
i kommunen pendlar cirka 20 % till andra kommuner, främst till Örebro,
Filipstad, Lindesberg, Nora och Karlskoga. Avståndet från Hällefors till
Ludvika och Örebro är cirka 80 km och till Karlstad cirka 90 km.
De senaste åren har turismen ökat i kommunen. Konferens- och
spaanläggningen vid Loka Brunn och Måltidens hus i Grythyttan är exempel
på målpunkter som lockar många besökare. I och med Hällefors kommuns
läge i Bergslagen erbjuder kommunen bland annat intressanta natur- och
kulturupplevelser, ett stort antal sportfiskesjöar samt övriga aktiviteter för
sport och friluftsliv.

[1] SCB, 2017: www.statistikdatabasen.scb.se.
[2] SCB, 2017: www.scb.se/hitta-statistik.
[3] SCB, 2017: www.scb.se/hitta-statistik.
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ARBETSPENDLING
20% av kommunens cirka 2800
förvärvsarbetande pendlar till
andra kommuner.
Pendlare

BEFOLKNING
Om 20 år förväntas invånarantalet
minska till cirka 6500 invånare
enligt SCB:s prognos.

Invånare idag
Invånare år 2036

BOSÄTTNING
En fjärdedel av befolkningen bor
utanför tätorter.
Bosatta utanför tätort

Bosatta inom tätort
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AVGRÄNSNING

Geografisk avgränsning
Geografiskt omfattar miljökonsekvensbeskrivningen primärt den
geografiska avgränsningen för Hällefors kommun. Konsekvenserna för
väsentliga miljöaspekter beskrivs på en kommunövergripande strategisk
nivå. För en del miljöaspekter, till exempel klimatpåverkan, sträcker sig det
geografiska perspektivet utanför kommungränsen. För andra miljöaspekter,
till exempel kulturvärden, är det mer relevant att beskriva konsekvenserna
för dessa på en specifik geografisk plats eller för särskilda geografiska
delområden inom kommunen.

Saklig avgränsning
Enligt miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en
beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma.
I tabell 1 visas de miljöaspekter som i samråd med kommunen och
länsstyrelsen bedömts vara av vikt att beakta inom ramen för MKB-arbetet.
Tabell 1. Sammanställning och motivering av de miljöaspekter som behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen.

MILJÖFAKTOR

MOTIVERING

Vattenkvalitet och vattenförsörjning

Vilken påverkan har ett genomförande av översiktsplanen på ytvatten och
grundvatten?

Naturmiljö

På vilket sätt påverkar översiktsplanen kommunens naturvärden?

Markanvändning

Innebär markanspråk och förändring av markanvändning ett långsiktigt
och hållbart nyttjande av naturresurser? Hur påverkas möjligheterna till
rekreation och friluftsliv?

Kulturmiljö

Hur påverkar översiktsplanen bevarande och utveckling av värdefulla
kulturmiljöer och byggnader inom kommunen?

Klimatpåverkan

Innebär planförslaget att påverkan på klimatet ökar eller minskar? Vilka
möjligheter och/eller hinder finns det för hållbart resande och omställning till
förnybara energikällor?

Risker vid ett förändrat klimat

Är planförslaget anpassat till ett förändrat klimat? Tar kommunen ställning
till riskfaktorer inom ras, skred, översvämning och värmeböljor som kan
påverkas av ett förändrat klimat?

Risker för människors hälsa och miljö

Är planförslaget utformat med hänsyn till människors hälsa och miljö?

Tidsmässig avgränsning
Översiktsplanen kommer att gälla till det att den anses inaktuell och en
ny översiktsplan behöver tas fram. Översiktsplanen ska aktualitetsprövas
varje mandatperiod (vart 4:e år). Det är översiktsplanen som helhet
som ska bedömas, även fördjupningar och tillägg. Tidsperspektivet som
beskrivs i framtaget planförslag är att översiktsplanen sträcker sig fram
till 2030. År 2030 utgör även miljökonsekvensbeskrivningens tidsmässiga
avgränsning. Vissa åtgärder kan dock ge en miljöpåverkan som ger upphov
till miljöeffekter efter planeringshorisontens slut. I den mån det är möjligt,
rimligt och relevant behandlar miljökonsekvensbeskrivningen även dessa
effekter.
10
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ALTERNATIV, METOD OCH
BEDÖMNINGSGRUNDER

Alternativ

ÖVERSIKTSPLAN 1990
Gällande översiktsplan.

NOLLALTERNATIVET
Nollalternativet beskriver kommunens sannolika utveckling om förslaget till
ny översiktsplan inte genomförs. Detta ska inte förväxlas med nuläget, även
om nollalternativet och nuläget ofta har stora likheter. I denna MKB innebär
nollalternativet en framskrivning av nuläget utan att något görs, dvs. vad
som händer om planförslaget inte genomförs och den nya översiktsplanen
inte antas. För kommunens del innebär det att utvecklingen kommer att
fortgå som hittills med Översiktsplanen från 1990 som utgångspunkt och
utan någon vägledning via översiktsplan 2030.
Nollalternativet innebär att utbyggnad kommer att ske där efterfrågan
finns. En utbyggnad av enstaka hus i attraktiva och avskilda lägen kan
också förväntas. Planläggning av fritidsbebyggelse sker kontinuerligt
och kommunen kommer att ha en generös inställning till nya fritidshus.
En fortsatt exploatering av kommunens sjöar och vattendrag med
deras stränder kan förväntas. Bebyggelse utanför kommunens
verksamhetsområde för vatten och avlopp kommer att tillkomma.
Förtätning och satsningar på tätorterna Hällefors och Grythyttans centrum
och järnvägsstationer kommer inte att genomföras. Därmed försvåras
möjligheterna att nyttja befintliga kommunikationer och teknisk försörjning
samtidigt som underlaget för kollektivtrafik, service och verksamheter
minskar. Även förutsättningarna för att skapa ett hållbart samhälle kan
antas försämrade i detta alternativ.
De senaste 10 åren har en detaljplan antagits i Hällefors kommun.
Detaljplaneområdet (plan nr HA 112) ligger centralt intill järnvägen i
Hällefors och syftar till att skapa ett område för handel, centrumstödjande
verksamheter och bussangöring. Detaljplanen är inte förenlig med
översiktsplanen från 1990 eftersom denna benämner området som
bostadsområde.
Den gällande översiktsplanen från 1990 kan idag anses vara
inaktuell. De förutsättningar som råder i nuläget blir därmed styrande i
konsekvensbedömningen.
PLANFÖRSLAGET
De strategiska långsiktiga målsättningarna med utvecklingen av
kommunen är framtagna med planförslagets utvecklingsstrategi.
Utvecklingsstrategin baseras på att samhällsutvecklingen primärt
ska koncentreras till ett antal utvecklingsstråk, som i huvudsak ligger
i anslutning till befintlig bebyggelse, kommunikationer och teknisk
försörjning (vatten-, avlopps- och energiförsörjning samt avfallshantering).
Till viss del består utvecklingsstråken av obruten mark. Även så kallade
LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) är upptagna i
utvecklingsstråken. Planförslaget omfattar 17 LIS-områden kring sju sjöar
och valet av LIS-områden utgår från infrastrukturen och anslutning till
befintlig bebyggelse. Utvecklingsstrategin ger således möjligheten till
attraktiva, strandnära lägen för bostads- och fritidshus samt verksamheter
med friluftsanknytning.
Hällefors och Grythyttan pekas ut som kärnor i utvecklingsstrategin.
Fokus ligger på att utveckla dessa tätorter eftersom det är här majoriteten
11
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av kommunens bostäder och verksamheter finns. Resecentrum i de
båda tätorterna pekas även ut som noder för transporter. Kommunala
investeringar på nya gång- och cykelvägar ska främst prioriteras inom
tätorterna för att knyta an till transportnoderna. Möjligheten att nyttja
befintliga kommunikationer och teknisk försörjning samtidigt som
underlaget för kollektiv-, gång- och cykeltrafik, service och verksamheter
stärks blir således nyckeln till kommunens tillväxt.
I utvecklingsstrategin har fem särskilt viktiga kommunikationsstråk
pekats ut som transportsamband; järnvägen (Bergslagsbanan) och fyra
vägar (riksväg 63,väg 767, väg 244 och väg 705). För att upprätthålla
goda kommunikationer till och från kommunen ska investeringar främst
prioriteras till utpekade transportsamband.
Därtill har fyra större områden pekats ut som natur- och
rekreationsområden. Kommande satsningar på utvecklad tillgänglighet,
skötsel och marknadsföring ska främst riktas mot dessa områden.
Vid genomförandet av planförslaget kommer gällande översiktsplan
från 1998 samt fördjupade översiktsplaner för Grythyttan, Hällefors samt
översiktlig planering av fritidsbebyggelse att sluta gälla.

Metod och bedömningsgrunder
Konsekvenserna av nollalternativet och planförslaget bedöms och
redovisas i text. För respektive miljökonsekvens i kapitel 4 redovisas
bedömningsgrunder, förutsättningar (beskrivning av nuläge) samt
konsekvenser av nollalternativ och planförslag. Till grund för bedömningen
av miljökonsekvenser används relevanta miljökvalitetsmål (nationella,
regionala och/eller lokala), regionala och lokala planer, program
och strategier samt riktvärden och miljökvalitetsnormer. Definition
och preciseringar av de nationella miljökvalitetsmålen finns på
Miljömålsportalen (www.miljomal.se).
Med hänsyn till översiktsplanens mer övergripande karaktär är de direkta
konsekvenserna ibland mycket svåra att bedöma, där många olika faktorer
kan påverka dem. Därför görs bedömningarna utifrån om planen medför
möjlighet till positiva konsekvenser eller risk för negativa konsekvenser. I
de fall ställningstagandena i planförslaget medför tydligare konsekvenser
bedöms de som förväntade positiva konsekvenser eller förväntade negativa
konsekvenser.
Förslag till åtgärder som kan stärka positiva eller mindre
negativa konsekvenser av planförslaget redovisas under respektive
miljökonsekvens.
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MILJÖKONSEKVENSER
I följande kapitel beskrivs konsekvenserna av planförslaget. De olika
miljökonsekvenserna redovisas separat i ett eget avsnitt. Respektive
avsnitt inleds med kommunens ställningstagande i ämnet, i de fall
kommunen har tagit fram sådana. Under rubriken bedömningsgrunder
redovisas aktuella miljökvalitetsmål, riktlinjer, miljökvalitetsnormer och/
eller allmänt vedertagna mål inom bedömt konsekvensområde. Alla
miljöbedömningar i detta kapitel utgår ifrån nu rådande förhållanden i
kommunen.
Utifrån varje miljöaspekt följer sedan en översiktlig beskrivning och
bedömning av de miljökonsekvenser som planförslaget medför. I slutet
av varje avsnitt finns en sammanfattad bedömning av planförslagets
konsekvenser för den aktuella miljöaspekten.
MKB:n fokuserar på att översiktligt beskriva konsekvenserna av
de kommunala långsiktiga strategiska målsättningarna avseende
utvecklingen av Hällefors kommun. I relevant fall redovisas dock
konsekvenserna för utpekade utbyggnadsområden.

Vattenkvalitet och vattenförsörjning
PLANFÖRSLAGET
Ny bebyggelse ska främst tillkomma inom områden som är eller
kommer att anslutas till kommunens verksamhetsområde för
vattenförsörjning och spillvatten. Kommunen ska verka för att enskilda
avloppsanläggningar med brister förbättras så att dagens reningskrav
uppfylls.
Dagvatten ska omhändertas lokalt och vid behov renas innan det
når recipient. En dagvattenstrategi ska tas fram med riktlinjer för
dagvattenhanteringen inom kommunen.
Kommunen ska verka för att områden som misstänks vara förorenade
undersökts och vid behov efterbehandlas så att de i så stor utsträckning
som möjligt inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.
Kommunens största resurs är de många sjöarna och det är av yttersta
vikt att planera för en utbyggnad av fritidsbebyggelse för att locka fler
personer att spendera sin fritid och på sikt bosätta sig i kommunen.
Kommunen ska verka för att de sjöar och vattendrag som finns inom
kommunen inte ska försuras ytterligare. Detta för att minska frigöringen
av kvicksilver.
Ny bebyggelse ska undvikas inom befintliga och eventuellt
tillkommande vattenskyddsområden. För att skydda
grundvattentillgångarna ska ny bebyggelse inte tillkomma på
rullstensåsarna. Uttaget av naturgrus ska begränsas.
BEDÖMNINGSGRUNDER
De nationella miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig
försurning, Ingen övergödning, och Levande sjöar och vattendrag är
tillämpbara bedömningsgrunder för detta avsnitt.
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Vattenförekomster och vattenförvaltningen
För vattenförekomster finns fastställda miljökvalitetsnormer. Miljökvalitets
normer beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås och vid vilken
tidpunkt. Normen anger hur miljön bör vara för att ekologiska och kemiska
funktioner i vattenmiljön ska uppnås. Statusklassificeringen beskriver den
befintliga vattenkvaliteten i en vattenförekomst. Den 13 december 2016
fattade vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt beslut om ny
förvaltningsplan4, nytt åtgärdsprogram och nya miljökvalitetsnormer.
ÅTGÄRDSPROGRAM
inom förvaltningsplanen för
Västerhavets vattendistrikt.
Vattenmyndigheterna, 2016.

Strandskydd
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet sträcker sig
vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Om det behövs
för att säkerställa strandskyddets syften kan länsstyrelsen utvidga zonen
upp till 300 meter.
Naturvårdsprogram för Hällefors kommun
Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs 2010. Programmet
klarlägger kommunens ansvar och ambitioner i naturvårdsarbetet. I
programmet fastställs lokala miljömål och åtgärder samt principer för hur
målen ska nås. Programmet ska vara vägledande vid ställningstaganden
i markanvändningsfrågor och när nya skötselplaner för kommunal mark
tas fram. I programmet anges bland annat följande lokala miljömål och
principer med koppling till vattenmiljön:
 Det biologiska livet i försurade sjöar och vattendrag ska bibehållas
och förbättras.
 Områden med höga geologiska naturvärden ska inte skadas genom
täkt eller annan exploatering (t.ex. är naturgrus en ändlig resurs
med stor betydelse för vattenförsörjningen).
FÖRUTSÄTTNINGAR
Trots att skogsmark dominerar i Hällefors kommun gör alla sjöar och
vattendrag ett markant inslag i kommunen. Cirka 14 % av den totala
kommunarealen utgörs av vatten och med sina drygt 400 sjöar är
kommunen sjörikast i Örebro län. De största sjöarna är Torrvarpen,
Norr-Älgen, Sör-Älgen, Halvarsnoren och Lundsfjärden. Därtill finns ett
flertal mindre vattendrag och småvatten. I Hällefors kommun är de flesta
vattendrag reglerade och endast en mindre del av de naturliga forsarna
finns kvar.
I Hällefors kommun är nästan alla sjöar näringsfattiga. Eftersom de ligger
på mager skogsmark är de ofta extra känsliga för försurning. Försurade
sjöar och vattendrag finns främst i den norra delen av kommunen, men en
stor del av kommunens sjöar kalkas.
Sjöar och vattendrag inom kommunen uppnår överlag god till måttlig
ekologisk status. För sjöarna är undantaget sjön Mågen som har
otillfredsställande status. Bland vattendragen har Gladhöjdsbäcken och
delar av Sikforsån dålig ekologisk status, och ytterligare några objekt
har otillfredsställande ekologisk status. När det gäller den kemiska
statusen uppnår inga sjöar eller vattendrag i kommunen god kemisk
[4] Förvaltningsplan 2016 – 2021 för Västerhavets vattendistrikt finns tillgänglig på
vattenmyndigheternas hemsida, www.vattenmyndigheterna.se.
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status eftersom gränsvärdet för kvicksilver överskrids, vilket gäller för
samtliga ytvattenförekomster i landet. Samtliga grundvattenförekomster i
kommunen uppnår både god kemisk och kvantitativ status.
I Hällefors kommun finns cirka 3800 bostäder, varav cirka 2300 utgörs av
småhus. Fritidsbebyggelse återfinns framförallt i anslutning till kommunens
sjöar och på flera ställen har hus grupperats till fritidsområden.
Kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning är idag uppdelat
på fyra områden, vilka försörjs av vatten från Jeppetorps vattenverk,
Nyhammars vattenverk, Älvetorps vattenverk eller Sävsjöns vattenverk.
Hushåll och verksamheter utanför kommunens verksamhetsområden har
enskilda brunnar för vattenförsörjningen. I dagsläget saknar Hällefors
kommun någon reservvattentäkt. Det finns fyra vattenskyddsområden inom
kommunen; Loka Brunn, Loka 2, Jeppetorp och Nyhammar.
Kommunens verksamhetsområde för spillvatten är uppdelat
på sju områden. Hushåll och verksamheter utanför kommunens
verksamhetsområde har enskilda avloppsanläggningar. Idag har cirka
1500 fastigheter i kommunen enskilda avlopp. Inom kommunens
verksamhetsområden finns möjlighet att ansluta cirka 2500 nya hushåll.
Det finns redan idag planer på att koppla på ett tiotal omvandlingsområden.
Kommunens dagvattenhantering sker via naturlig infiltration eller via det
kommunala ledningsnätet. I Hällefors tätort är dagvattenhanteringen en
utmaning på grund av att dagvattennätet är underdimensionerat, många
ledningar är fortfarande kombinerade spill- och dagvattenledningar och det
saknas dräneringsdiken i villaområdena.
KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
En utveckling enligt nollalternativet innebär att kommunen har en
generös inställning till nya fritidshus och omvandling av fritidshus
till permanentbostäder. En fortsatt kontinuerlig planläggning av
fritidsbebyggelse kommer att ske runt nio sjöar i kommunen. En hänvisning
görs till att områdesbestämmelser bör upprättas för områden utanför
de nio sjöarna där kommunen vill ha bättre kontroll på vatten- och
avloppssituationen. En utveckling enligt nollalternativet förväntas därmed
innebära uppkomst av ny spridd bebyggelse i kommunen. Troligtvis kommer
utbyggnaden till viss del att ske utanför kommunens verksamhetsområde
för vatten och avlopp med enskilda avloppsanläggningar. Därtill innebär
en utvecklingen enligt nollalternativet att ny bebyggelse tillkommer
där samlad bebyggelse finns och i vissa av dessa områden finns endast
enskilda avloppsanläggningar, exempelvis i Björksjön, Grängshyttan,
Silvergruvan och Sångshyttan. Uppkomsten av spridd bebyggelse med
enskilda avlopp bedöms medföra risk för negativa konsekvenser på
vattenkvalitén.
Nollalternativet pekar på brister i vattenförsörjningen och
avloppshanteringen (små dimensioner på avloppsledningar, ytterligare
anslutningar till befintliga avloppsreningsverk är tveksamma m.m.)
och att det är viktiga förutsättningar som bör ingå i optimeringen
av samhällskostnaderna när ny mark tas i anspråk för bebyggelse.
Planhandlingen lyfter tydligt fram att en av de viktigaste åtgärderna är att
utreda möjligheterna till en reservvattentäkt för Jeppetorps vattenverk
eftersom 80 % av kommuninvånarna är beroende av vatten från Jeppetorp
för sin vattenförsörjning. Om en utbyggnad enligt nollalternativet sker
i takt med att vatten- och avloppshanteringen förnyas och byggs ut
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bedöms det kunna medföra möjlighet till positiva konsekvenser anseende
vattenkvalitet och vattenförsörjning.
Nollalternativet lyfter fram dagvattenproblematiken, framförallt
inläckage av grund- och dagvatten i befintliga avloppsledningar. Lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD) lyfts fram som ett alternativ till
den utbyggnad av dagvattennätet som är i fokus. LOD omnämns inte
i planhandlingens ”Del 3 Bebyggelse” där övergripande riktlinjer och
tankegångar inför planläggning och byggande behandlas. Därmed saknas
detaljerad vägledning om LOD samt förslag på konkreta LOD-lösningar. Vid
ett genomförande av nollalternativet bedöms därmed den traditionella
hanteringen av dagvatten att fortgå. Planhandlingen saknar även ett
resonemang om att andelen hårdgjord yta kommer att öka i samband
med exploatering, exempelvis i form hustak, vägar och parkeringsplatser.
Behovet av att fördröja dagvatten bedöms därmed öka. I och med
ovanstående bedöms risk för negativa konsekvenser på vattenkvalitén
kunna uppstå.
Nollalternativet innebär ett fortsatt arbete mot en god vattenkvalitet.
Fokus ligger på åtgärder för att begränsa försurning och frigöringen
av kvicksilver. Därtill läggs fokus på åtgärder kopplade till andra
föroreningskällor såsom Ovako Steel AB, allmänna och enskilda
avloppsanläggningar, fiskodlingar och diffusa industriutsläpp. Om åtgärder
genomförs bedöms nollalternativet kunna medföra möjlighet till positiva
konsekvenser avseende vattenkvalitén.
Sammanfattad bedömning
Sammantaget bedöms ett genomförande av nollalternativet innebära
risk för negativa konsekvenser för värden kopplade till vattenkvalitet
och vattenförsörjning. Bedömningen utgår från att fler fastigheter
med enskilda avlopp kommer att uppstå inom kommunen, både i
form av fritidsbebyggelse och i form av småhus i samlad bebyggelse.
Samtidigt saknar kommunen konkreta ställningstaganden kring lokalt
omhändertagande av dagvatten. En utveckling enligt nollalternativet
bedöms därmed kunna innebära risk för negativa konsekvenser avseende
miljökvalitetsnormerna för vatten.
KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
Planförslaget redogör på ett övergripande sätt hur vattenkvalitén och
vattenförsörjningen ska bevaras enligt de ställningstaganden som anges.
I planförslaget anges även hur ovanstående intentioner konkret ska
säkerställas. Bland annat ska kommunen fortsätta inventeringen av
enskilda avloppsanläggningar för att minska utsläppen till sjöar och
vattendrag och en dagvattenstrategi ska tas fram.
I och med att kommunen inkluderar LIS-områden i planförslaget kan det
leda till en ökad byggnation av både permanentbostäder och fritidshus i
strandnära lägen. I LIS-områdena finns inga kommunala VA-anläggningar
och det är osäkert om det finns kapacitet att ansluta den nya bebyggelsen
till befintligt ledningsnät. Enskilda lösningar för vatten och avlopp är
därmed att förvänta. Det kan innebära risk för negativa konsekvenser
avseende vattenkvalitet och vattenförsörjning även om planförslaget lyfter
fram att långsiktigt hållbara lösningar för vatten och avlopp är viktigt för att
sjöarnas ekologiska och kemiska status inte ska försämras.
Likt nollalternativet redogör planförslaget för utmaningen gällande
dagvattenhanteringen eftersom dagvattennätet är tämligen dåligt
utbyggt och att det fortfarande finns många kombinerade spill- och
17
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dagvattenledningar. Jämfört med nollalternativet är dock planförslaget
tydligt med att dagvatten ska omhändertas lokalt och vid behov
renas innan det når recipient. Förslaget lyfter även fram att en
dagvattenstrategi ska tas fram med riktlinjer för dagvattenhanteringen
inom kommunen. Planförslaget bör lyfta fram att dagvattenstrategin blir
ett styrande dokument vid eventuell detaljplaneläggning av de utpekade
utvecklingsstråken.
Likt nollalternativet slår planförslaget fast att Hällefors kommun
saknar en reservvattentäkt. En hänvisning görs till att en översyn av
vattenskyddsområdena pågår. I samband med översynen finns därmed
möjlighet att inrätta vattenskyddsområden för reservvattentäkter
och viktiga grundvattentillgångar som eventuellt kan användas för
framtida vattenförsörjning. För att säkerställa vattenförsörjningen
bör även översiktsplanen innehålla ett avsnitt om kommunens
dricksvattenförsörjning där nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning
samt reservvattenförsörjning beskrivs. Översiktsplanen kan innehålla en
sammanfattning av en separat framtagen vattenförsörjningsplan, något
SGU förordar att en kommun tar fram enskilt eller gemensamt med andra
kommuner. Förutom den pågående översynen av vattenskyddsområdena
framgår inte av planförslaget hur kommunen avser att säkerställa
vattenförsörjningen, något som kan innebära risk för negativa
konsekvenser avseende vattenförsörjningen. Därtill återfinns LIS-området
Norra Loken inom vattenskyddsområdet vid Loka Brunn.
Sammanfattad bedömning
Ett genomförande av planförslaget bedöms medföra möjlighet till
positiva konsekvenser avseende vattenkvalitet och vattenförsörjning om
arbetet med fortsatt inventering av enskilda avlopp och framtagandet
av en dagvattenstrategi genomförs enligt de ambitioner som anges i
planförslaget. Planförslagets fokus på utveckling av LIS-områden bedöms
samtidigt medföra risk för negativa konsekvenser eftersom fler fastigheter
med enskilda avlopp kommer att uppstå inom kommunen. Därtill behöver
planförslaget en mer tydlig vägledning för hur vattenförsörjningen ska
säkerställas i framtiden.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
 Planförslaget bör lyfta fram att den kommande dagvattenstrategin
blir ett styrande dokument vid framtida planeläggning.
 För att säkerställa den framtida vattenförsörjningen bör
planförslagets avsnitt om dricksvattenförsörjning utvecklas och
beskriva både nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning samt
reservvattenförsörjning. Avsnittet kan med fördel även innehålla
en beskrivning kring klimatförändringarnas eventuella påverkan
på vattenförsörjningen, vilka risker som föreligger och vilken typ av
påverkan som kan bli aktuell. En kommunal vattenförsörjningsplan
kan tas fram som ett tillägg till översiktsplanen och ligga till grund
för detta avsnitt.
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Naturmiljö
PLANFÖRSLAGET
Kommunens naturmiljöer ska uppmärksammas, lyftas fram och göras
mer kända bland invånare samt besökare. Värdefulla naturmiljöer ska
bevaras och utvecklas samt göras mer tillgängliga. Informationen om
och tillgängligheten till värdefulla naturmiljöer ska förbättras.
Kommunen ska verka för att bevara och utöka mängden småbiotoper
till förmån för den biologiska mångfalden. Inga nyckelbiotoper bör
utsättas för förändringar som kan påverka naturvärdena negativt.
Kommunen ska verka för att sammanhängande grönstråk,
spridningskorridorer, mellan olika naturområden bevaras och vid behov
skapas så att växter och djur ges möjlighet att utveckla livskraftiga
bestånd.
Ekosystemtjänster, såsom rening av dagvatten, frisk luft och
lokalklimat ska säkras genom all planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning. Kommunen ska verka för fiskens fria uppvandring
ibland annat Nittälven och Rällsälven.
Kommunen ska verka för att mossar inom kommunen skyddas från
torvtäkt.
Ett tillägg till översiktsplanen bör tas fram för tysta områden.
BEDÖMNINGSGRUNDER
De nationella miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap, Myllrande
våtmarker, Levande skogar, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv är
tillämpbara bedömningsgrunder för detta avsnitt.
Naturvårdens uppgift handlar om att skydda och vårda värdefulla
områden för biologisk mångfald och friluftsliv. Det finns många olika
skyddsformer för natur i Sverige, vilka regleras i 7 kap. miljöbalken
(1988:808). Ett område kan exempelvis klassificeras som riksintresse,
nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde, kulturreservat, naturminne,
djur- och växtskyddsområde, Natura 2000, biotopskyddsområde eller
strandskyddsområde.
Natura 2000 skapades inom EU med syftet att bidra till bevarandet av
den biologiska mångfalden inom gemenskapen. Respektive medlemsstat
utser Natura 2000-områden med stöd av två EU-direktiv; habitatdirektivet
och fågeldirektivet. Natura 2000 innebär inte något generellt stopp för
pågående markanvändning eller utveckling av samhället, utan det bedöms
från fall till fall.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet sträcker sig
vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Om det behövs
för att säkerställa strandskyddets syften kan länsstyrelsen utvidga zonen
upp till 300 meter.
FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) undertecknades vid
konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Inom
ramen för konventionen har sedan protokoll och strategiska mål
antagits. Vid partsmötet i Nagoya år 2010 antogs en strategisk plan
för biologisk mångfald för perioden 2011-2020, med 20 delmål (de s.k.
Aichimålen). Ett av delmålen är att till år 2020 ska minst 17 % av land- och
sötvattensområdena samt 10 % av hav- och kustområdena vara bevarade.
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Bevarandet ska ske genom skydd eller annat bevarande av områden som
har särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster.
Områdena ska vara ekologiskt representativa och inom väl förbundna
system av skyddade områden. Om Sverige ska kunna nå målet behöver
skyddstakten av olika områden öka avsevärt.
Naturvårdsprogram för Hällefors kommun
Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs 2010. Programmet
klarlägger kommunens ansvar och ambitioner i naturvårdsarbetet. I
programmet fastställs lokala miljömål och åtgärder samt principer för hur
målen ska nås. Programmet ska vara vägledande vid ställningstaganden
i markanvändningsfrågor och när nya skötselplaner för kommunal
mark tas fram. Fokus läggs bland annat på den kommunala tätortsnära
naturen5, där naturvårdprogrammet ska ligga till grund för framtagande
av grönstrukturplaner för de större tätorterna. Programmet grundar sig
på den viljeriktning som beskrivs i översiktsplanen från 1990, exempelvis
att kommunen ska ta sitt fulla ansvar för bevarande och vård av befintliga
naturvärden samt säkerställa tillgången på tätortsnära natur. Därtill
ska kommunen genom aktiv handling förmedla och öka kunskapen om
kommunens natur. År 2014 togs en kortversion av programmet fram med
fokus på den tätortsnära naturen och åtgärder för att nå miljömålen.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Inom kommunen finns det 29 naturreservat, 20 skogliga
biotopskyddsområden och 11 Natura 2000-områden6. Därtill finns 11 nya
eller utökade Natura 2000-områden som föreslagits av Länsstyrelsen.
Regeringen och EU-kommissionen kommer att fatta beslut om dessa
områden. Då de ännu inte är antagna redovisas de inte mer ingående i
denna MKB.
För de områden som är formellt skyddade enligt miljöbalken är dess
framtida bevarande säkerställt. År 2015 omfattade de skyddade områdena
i Hällefors kommun 5,0 % av den totala kommunarealen. Det är mer än
genomsnittet för Örebro län (4,4 %) och endast två kommuner av länets tolv
kommuner har en större andel skyddad mark än Hällefors kommun7.
Av de 11 Natura 2000-områdena omfattas områdena Hammarmossen,
Kindla, Knuthöjdsmossen, Murstensdalen, Römyren och Västeråsmossen
av både habitat- och fågeldirektivet medan områdena Björkskogsnäs,
Grängshytteforsarna, Kamptjärnsbrännan, Ställbergsmossen och
Uttersjöberget endast omfattas av habitatdirektivet. Med hänsyn till de
natur- och kulturvärden som finns i de befintliga Natura 2000-områdena är
de i sin helhet av riksintresse enligt 4 kap. 8 § miljöbalken.
Inom kommunen finns ett utpekat ramsarområde – Nittälven – som är ett
av Sveriges mest värdefulla våtmarksområden. Nittälven är en oreglerad älv
vid gränsen till Ljusnarsbergs kommun. Ramsarområdet ingår till stora delar
i ovan nämnda Natura 2000-områden (Ställbergsmossen, Uttertjärnsberget
och Rörmyren) och naturreservat.
Länsstyrelsen i Örebro län har inventerat och utvärderat områden som är
lämpliga att skyddas som naturreservat. I dagsläget har 38 objekt pekats ut
som blivande naturreservat i Hällefors kommun. Dessa objekt är antingen

[5] Med tätortsnära natur avses i naturvårdsprogrammet området upp till ett par kilometer runt
tätorterna Hällefors och Grythyttan.
[6] http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
[7] SCB, skyddad natur per kommun 2015-12-31.
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nya områden eller en utvidgning av befintliga naturreservat. Objekten
återfinns främst i den norra delen av kommunen.
Annan skyddsvärd mark i kommunen är till exempel utpekad som skogliga
värdetrakter, nyckelbiotoper, sumpskogar, skogliga naturvärden och
skog som ingår i naturvårdsavtal mellan Skogsstyrelsen och markägare.
Det finns även frivilliga avsättningar av skogsmark. För dessa områden
saknas dock ett lagstadgat skydd och en ändrad markanvändning kan inte
uteslutas i framtiden.
Inom kommunen finns flera områden som är upptagna i det regionala
naturvårdprogrammet för Örebro län. Områdena har generellt klassificerats
som klass 3 och 2, högt till mycket högt värde, på en fyrgradig skala (klass
1 motsvarar det högsta värdet).

RIKSINTRESSEN FÖR NATURVÅRD
i Hällefors kommun

Nittälvsdalen

Hammarmossen

Lokadalen
Lundsfjärden

RIKSINTRESSEN
Enligt miljöbalken ska områden
av riksintresse för naturvård,
kulturmiljövård och friluftsliv
skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada natur- eller
kulturmiljön.

Skogliga värdetrakter
Det finns fyra skogliga värdetrakter inom kommunen som ingår i Örebros
läns norra barrskogstrakter och består av blandbarrskog, ofta kallade
Bergsslagsskogar. Med värdetrakt avses ett landskapssnitt med särskilt
höga ekologiska bevarandevärden. Områdena finns med i Strategi för
formellt skydd av skog i Örebro län. Det är en regional strategi för arbetet
med naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal i skogsmark med
inriktningen att prioritera bevarandeåtgärder för befintliga skogsbiologiska
värdekärnor.
Stora skogs- och vattenområden som är obetydligt påverkade av
exploateringar eller andra ingrepp ska enligt 3 kap. 2 § miljöbalken så långt
som möjligt skyddas. Länsstyrelsen gjorde är 2006 en bedömning om att
det finns ett flertal stora opåverkade områden i Hällefors kommun med en
yta större än 50 km².
Som tidigare beskrivits gör alla sjöar och vattendrag ett markant inslag
i kommunen. I och nära vattenmiljöerna finns en stor variation av
naturmiljöer och livsmiljöer och därmed en viktig artrikedom. I Hällefors
kommun är de flesta vattendragen sedan en längre tid reglerade, endast en
mindre del av de naturliga forsarna finns var. Ett flertal sjöar och vattendrag
har av länsstyrelsen pekats ut som värdefulla vatten, dvs. vatten som är
särskilt värdefullt för naturvården och som på sikt behöver ett långsiktigt
skydd. Vissa av dessa objekt ingår helt eller delvis i ovan nämnda
naturreservat eller nedanstående områden av riksintressen för naturvård.
Riksintressen för naturvård
Inom kommunen finns 12 områden av riksintresse för naturvård enligt
3 kap. 6 § miljöbalken. De större riksintresseområdena utgörs av
Nittälvsdalen, Hammarmossen och Knuthöjdsmossen, Lundsfjärden och
Lokadalen. Området Hammarmossen och Knutshöjdsmossen finns väster
om Hällefors tätort och området Lokadalen sträcker sig bland annat över
orten Loka.
KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
I gällande översiktsplan från 1990 är kommunen tydlig med inriktningen
för naturvårdsarbetet: ”Kommunen har som målsättning att ta sitt fulla
ansvar för bevarande och vård av befintliga naturvärden, hotade arter
och genom aktiv handling förmedla och öka kunskapen om kommunens
natur. Tillgången till variationsrika och lättillgängliga naturområden intill
tätorterna utreds och bör säkerställas. Ett kommunalt handlingsprogram för
naturvård kommer att tas fram”.
21

SWECO ENVIRONMENT / MKB Hällefors Översiktsplan 2018-03-19

Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs år 2010 för
programperioden 2010-2015. Programmet fastställer åtgärder samt
principer för hur kommunens naturvårdsarbete ska bedrivas. Den
sammantagna bedömningen av nollalternativet är att de målsättningar
som gällande översiktsplan fastställer blir faktiska åtgärder i
naturvårdsprogrammet. Den organisation för genomförande och uppföljning
som anges i programmet är tydlig och bedöms därmed ge goda möjligheter
att nå de målsättningar som anges i översiktsplanen.
Sammanfattad bedömning
Den sammanfattande bedömningen av nollalternativet är att gällande
översiktsplan ger möjlighet till positiva konsekvenser för naturvärden.
KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
Planförslaget redogör på ett tydligt sätt vilka formellt skyddsvärda områden
och övriga områden med naturvärden som finns inom planområdet.
Enligt planförslaget ligger samtliga områden av riksintresse för
naturvården i huvudsak inom områden utpekade som ”natur” på markoch vattenanvändningskartan. Enligt planförslaget bör dessa områdens
användning vara oförändrad och natur- och landskapsvård bör vara
överordnad annan mark- och vattenanvändning. Planförslaget bedöms
därmed tillgodose de naturvärden som gjort områdena till riksintresse.
Inget av områden för bostäder eller verksamheter som redovisas
berör aktuella områden av riksintresse för naturvård, naturreservat

LIS-OMRÅDEN i närheten till Hällefors
och Grythyttan planeras vid sjöarna
Sör-Älgen, Saxen och Torrvarpen.
Föreslagna områden för
bostäder/verksamheter i planförslaget

OMMUN
FOR S K
HÄLLE
OMMUN
TA D S K
F IL IP S

Hökhöjdens
naturreservat
Knuthöjdsmossens
naturreservat

SÖR-ÄLGEN
Sör-Älgens camping

Planerat
reservat

SÖR-ÄLGEN
Skinnartorp - Kullberget

Hammarmossens
naturreservat

SAXEN
Lövvik - Saxhyttan
r

TORRVARPEN
Holmarna - Lövnäsudden

TORRVARPEN
Balundstorp

TORRVARPEN
Åsen
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Jordanmossen
planerat naturreservat
SÖR-ÄLGEN
Campus Grythyttan

SÖR-ÄLGEN
Hälgsnäs
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eller biotopskydd. Områdena för bostäder/verksamheter återfinns inte
heller inom eller i anslutning till områden upptagna i det regionala
naturvårdsprogrammet för Örebro län.

LIS-OMRÅDEN
Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, bilaga till
översiktsplanen.

Av de 17 LIS-områden som pekas ut i anslutning till sju sjöar inom
kommunen är det fyra områden som berör värdefulla naturområden.
LIS-området Sör-Älgen, Sörälgens camping återfinns inom ett
naturreservat samt inom ett område av riksintresse för friluftslivet.
Naturreservatet bildades för att säkerställa möjligheten till rekreation och
friluftsliv inom det äldre skogsområdet. Eftersom syftet med LIS-området
är att utveckla den camping som redan finns i området bedöms inte någon
större påverkan på syftet med naturreservatet eller området av riksintresse
för friluftslivet uppkomma.
LIS-området Sör-Älgen, Campus Grythyttan gränsar i öster till ett område
som pekats ut som ett blivande naturreservat. Området utgörs av kärrskog
(Jordantjärnen) och inom området har Skogsstyrelsen pekat ut två
sumpskogar. Syfte med ett eventuellt framtida naturreservat är att bevara
naturvärden, flora och fauna knutna till framförallt skog.
LIS-områdena Norra och Södra Loken, Loka Brunn ligger inom område
av riksintresse för naturvården, riksintresse för friluftslivet och område
utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram. LIS-området vid Södra Loken
gränsar även till naturreservatet Lokadalen samt ett föreslaget Natura
2000-område.
För respektive område för bostäder/verksamheter samt LIS-områden
anges i planförslaget vilka naturvärden som hänsyn behöver tas till vid
förändrad mark- och vattenanvändning. Om planförslagets intentioner
om hänsynstagande realiseras i den kommande utvecklingen bedöms
risken för negativa konsekvenser avseende naturvärden som små. Enligt
planförslagets bilaga Landsbygdsutveckling i strandnära lägen bör en
fortsatt utveckling av de två LIS-områdena i Loka ingå i ett planprogram
för Loka Brunn. Behovet av ett planprogram lyfts fram i planförslaget vilket
bedöms som positivt för att klargöra hur kommunen avser att hantera
värden kopplade till bland annat naturmiljö i den framtida utvecklingen av
Loka Brunn.
I samband med utpekande av LIS-områden föreslås en framtida
utveckling inom strandskyddat område. Här är planförslaget tydligt
med att strandskyddets syften långsiktigt ska bevaras. I planförslaget
ges planeringsförutsättningar och rekommendationer inför kommande
planarbete och eventuell dispens från strandskyddet för respektive LISområde. Därmed bedöms ett genomförande av planförslaget innebära
möjligheter för att det långsiktiga skyddet för stränderna upprätthålls.
Planförslaget tar även hänsyn till kommunens naturvårdsprogram
genom att programmet beskrivs i avsnittet Styrdokument. Det innebär
att naturvårdsprogrammet blir ett styrande dokument vid framtida
planläggning och det bedöms därmed ge goda möjligheter för bevarande
av värden kopplade till naturmiljön vid ett genomförande av planförslaget.
Därtill pågår arbetet med att komplettera planförslaget med en
grönstrukturplan för tätorterna, dvs. Hällefors och Grythyttan.
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Sammanfattad bedömning
Sammantaget bedöms ett genomförande av planförslaget medföra risk
för negativa konsekvenser avseende värden kopplade till naturmiljön.
Bedömningen grundar sig i att föreslagna LIS-områden berör områden
av riksintressen för naturvård, naturreservat och område upptaget
i länsstyrelsens naturvårdsprogram. Därmed finns en risk för att
negativa konsekvenser avseende naturvärden ska uppstå vid en
kommande utbyggnad av områdena. Samtidigt bedöms risken för
att negativa konsekvenser ska uppstå kunna begränsas i och med
de planeringsförutsättningar och rekommendationer som anges i
planförslaget för respektive område.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
 Grönplanen för Hällefors och Grythyttan som är under framtagande
bör lyftas fram i planförslaget som ett kommande styrande dokument
för markanvändning och fysisk planering.

Markanvändning
PLANFÖRSLAGET
Utanför utpekade områden ska ny bebyggelse undvikas på åkermark.
Åkermarken inom kommunen bör i så stor utsträckning som möjligt
hållas öppen. Kommunen ska verka för att åkermarken inte växer igen.
Igenplantering av åkermark bör undvikas.
Utanför utpekade områden ska ny bebyggelse lokaliseras så att
skogsnäringens framtida utveckling inte begränsas.
Skogen ska även i framtiden vara en källa till många råvaror och
tjänster. Det ska finnas utrymme för produktion av skogsråvara liksom
möjlighet till rekreation. I skogsbruket ska stor hänsyn tas till natur- och
kulturvärden.
Skogens vitalitet och flexibilitet inför framtida klimatförändringar ska
säkerställas med hjälp av en ökad diversitet med avseende på trädslag
och beståndsanpassning utifrån markens förutsättningar.
BEDÖMNINGSGRUNDER
Markanvändning handlar om till vad och hur marken användas. Markens
geologiska egenskaper påverkar livsbetingelserna för växter och
djur, och därmed också förutsättningarna för jordbruk, skogsbruk och
fiske. Markens egenskaper och karaktär styr vad marken är lämplig att
användas till, exempelvis ny bebyggelse eller andra tillämpningsområden.
Markanvändning handlar därför ofta om avvägning mellan olika intressen
och ändamål.
De nationella miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap, Levande
skogar och God bebyggd miljö är tillämpbara bedömningsgrunder för detta
avsnitt.
Jordbruksmark
Jordbruksmark skyddas enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Där står det att
brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
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tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Denna
bestämmelse ska kommunerna tillämpa vid fysisk planering.
Strandskydd
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet sträcker sig
vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Om det behövs
för att säkerställa strandskyddets syften kan länsstyrelsen utvidga zonen
upp till 300 meter.
Naturvårdsprogram för Hällefors kommun
Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs 2010 som
klarlägger kommunens ansvar och ambitioner i naturvårdsarbetet.
Programmet beskrivs närmare i naturmiljökapitlet. I programmet lyfts att
naturvårdsarbetet omfattar både bevarade av naturvärden och se till att det
finns områden för rekreation, friluftsliv och undervisning. Extra fokus läggs
på den kommunala tätortsnära naturen.
FÖRUTSÄTTNINGAR

MARKANVÄNDNING
uppdelat på markanvändnings
klass i Hällefors kommun. Totalt
115 000 hektar.
Åker- och
betesmark ca 1%
Vatten 14%
Bebyggd
mark 6%
Improduktiv
skogsmark
9%

Produktiv
skogsmark
68%

Gruvdriften och järnframställningen har satt sin prägel på natur
förhållanden i kommunen, till exempel finns en stor mängd övergivna
gruvhål och i princip alla kommunens sjöar är reglerade för att kunna
utnyttjas till vattenkraft. Vid sidan av malmen har skogen varit den
viktigaste resursen eftersom järnhanteringen krävde energi. Landarealen
i Hällefors kommun domineras av skogsmark, i huvudsak barrskog.
Efterfrågan på energi och råvaror har gjort att landskapet är hårt
brukat, opåverkade områden är mycket få och de flesta arealer täcks av
yngre bestånd. De små lövskogar som finns förekommer i närheten av
odlingsmarker.
Jordbruket i kommunen har under 1900-talet kraftigt reducerats och i
vissa kommundelar saknas jordbruk helt. Mindre än 1 % av landarealen
i kommunen utgörs av åkermark. Åkermarken återfinns huvudsakligen
i den södra eller sydöstra delen av kommunen, men något egentligt
slättlandskap med jordbruksbygd finns inte. Även ängs- och hagmarker
är mycket ovanliga i kommunen. I och med att de öppna markerna är så
ovanliga i kommunen har de höga naturvärden på lokal nivå och är viktiga
för den biologiska mångfalden. Ogödslade hagmarker och ängar är de
viktigaste markslagen för bevarandet av den biologiska mångfalden i
odlingslandskapet. Inom kommunen finns det fortfarande en liten del kvar
av dessa naturområden varför de blir extra viktiga att bevara.
I Björknäs naturreservat finns ett välbevarat äldre jordbrukslandskap.
Fram till mitten av 1960-talet brukades marken enligt äldre
brukningsformer och i samband med reservatsbildningen restaurerades
området och hävden återupptogs. Idag är igenväxning det största hotet mot
den biologiska mångfalden i kommunens odlingslandskap.
Riksintresse för friluftslivet
Inom kommunens finns tre områden av riksintresse för friluftsliv enligt
3 kap. 6 § miljöbalken. Beslut om dessa områden togs den 19 januari
2017. Riksintresseområdena utgörs av Finnkroken, Kindlaområdet och
Svartälven-Nittälven. Delar av områdena är även utpekade riksintresse för
naturvården, naturreservat eller Natura 2000.
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KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
Den nu gällande översiktsplanen redogör för att skogsbruket är en stor
näring i Hällefors kommun och att de fåtal områden med jordbruk som finns
inom kommunen är extra viktiga att bevara öppna. Om skogsplantering
av nedlagd jordbruksmark inte kan undvikas är stort inslag av lövträd att
föredra. Översiktsplanen fastställer att ett öppet och levande landskap och
ett småskaligare och mera hänsynsfullt skogsbruk är den övergripande
målsättningar. Även förutsättningar för en kombinerad verksamhet bör
skapas. För att underlätta för människor att bo kvar eller att bosätta sig
på landsbygden bör kommunen generellt ha en positiv inställning till
bebyggelse i glesbygd. Kommunen ska medverka till att skapa förut
sättningar för en levande landsbygd, där jordbruk med djurhållning kan
bedrivas.
Översiktsplanen redogör tydligt för att skogsbruket är den verksamhet
som berör den allra största arealen inom kommunen. Hur skogsbruket
bedrivs har därför en avgörande betydelse på tillståndet i kommunens
natur och även för möjligheten till friluftsliv. I översiktsplanen lyfter
kommunen att kommunen bör föregå med gott exempel på den egna skogs
marken. Kommunen ber alla markägare att visa största möjliga hänsyn i
skogsbruket till de tätortsnära skogarna. Därtill lyfter kommunen att före
trädare för skogsnäringen ska beakta övriga områden som är viktiga för
naturvården och det rörliga friluftslivet när skogliga åtgärder planeras.
I översiktsplanen fastställs kommunens målsättning om att tillgång
till mark- och vattenområden för studier, friluftsliv och rekreation ska
vara garanterad i tätorternas närhet. För att uppnå detta ska kravet
om tätortsbornas tillgång till närnatur beaktas vid all planering av
exploateringsföretag i anslutning till Hällefors och Grythyttan. Vid detalj
planeläggning av tätorterna ska värdet av att låta små naturmiljöer finnas
kvar som de är utan s.k. parkskötsel beaktas.
Sammanfattad bedömning
Konsekvenserna av nollalternativet bedöms medföra möjliga positiva
konsekvenser för den fortsatta markanvändningen av kommunens
jordbruks- och skogsmark eftersom den gällande översiktsplanen
förmedlar tydliga målsättningar om en ökad befolkning på landsbygden
samt hänsynstagande vid skogsbruk. Detta förutsätter att hänsyn tas
vid planläggning så att befintliga jordbruksverksamheter inte förhindras.
Därtill behöver hänsyn tas till den tätortsnära naturen vid utbyggnad
av kommunernas tätorter. Om ställningstagandena i översiktsplanen
tillämpas finns det goda förutsättningar för bevarande och utvecklande av
rekreations- och friluftsmöjligheter i kommunen.
KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
Planförslaget koncentrerar samhällsutvecklingen till Hällefors, Grythyttan
och de utpekade LIS-områdena. Genom att i huvudsak koncentrera
samhällsutvecklingen till befintlig bebyggelse och infrastruktur kan en
utveckling ske utan någon större konflikt med annan markanvändning.
Planförslaget är tydligt med att det huvudsakliga syftet med ut
pekandet av LIS-områdena är en fortsatt landsbygdsutveckling. Med
landsbygdsutveckling avses i Hällefors kommun; (1) nya bostäder och/eller
verksamheter (utan omgivningspåverkan) som kan bidra till att upprätthålla
serviceunderlaget och (2) nya och utveckling av befintliga verksamheter
i friluftslivet och turismen som kan ge positiva sysselsättningseffekter.
LIS-områdena kan därmed bidra till upprätthållandet och utvecklingen av
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en levande landsbygd. Ur dessa aspekter bedöms ett genomförande av
planförslaget ge positiva konsekvenser ur ett markanvändningsperspektiv.
Enligt planförslaget ligger samtliga områden av riksintresse för friluftsliv
i huvudsak inom områden utpekade som ”natur” eller ”landsbygd” på
mark- och vattenanvändningskartan. Enligt planförslaget bör dessa
områdens användning vara oförändrad och natur- och landskapsvård bör
vara överordnad annan mark- och vattenanvändning. Av de utpekade LISområdena är det Sör-Älgen, Sörälgens camping och Norra och Södra Loken,
Loka Brunn som ligger helt inom område av riksintresse för friluftslivet
(Svartälven-Nittälven respektive Finnkroken) samt en begränsad del av
LIS-området Sär-Älgen, Skinnartrop-Kullberget (Svartälven-Nittälven).
Syftet med de två LIS-områden som ligger helt inom riksintresseområde är
att utveckla befintligt campingområde och den befintliga verksamheten
vid Loka Brunn. Till viss del skulle därför en utveckling av områdena stärka
syftet med riksintressena eftersom en utveckling av verksamheterna
bedöms öka möjligheterna till friluftsliv och rekreation. Ett genomförande
av planförslaget bedöms därmed tillgodose de natur- och kulturvärden som
gjort områdena till riksintresse för friluftsliv.
Planförslaget beskriver att enstaka nya bostäder ska kunna prövas genom
lovgivning utan att behöva föregås av planläggning. Därmed öppnar
kommunen upp för tillkomst av ny bebyggelse utanför utvecklingsstråken.
Om det finns möjlighet att bosätta sig på landsbygden, och eventuellt öka
befolkningsunderlaget på landsbygden, finns det möjligheter att bevara
jordbruksnäringen. Av de utpekade LIS-områdena är det endast området
Saxen, Lövvik-Saxhyttan som till viss del består av odlingsmark. I övrigt
består LIS-områdena i huvudsak av skogsmark. Eftersom planförslaget
till stor del fokuserar på LIS-områdena samtidigt som efterfrågan på
villatomter idag är liten är det svårt att säga hur en utveckling av övriga nya
bostäder på landsbygden kommer att se ut inom kommunen. Planförslaget
begränsar åtminstone inte möjligheten för nya bostäder på landsbygden.

KULLBERGET med utsikt över
Sör-Älgen och det vidsträckta
skogslandskapet i Hällefors
kommun.

I samband med utpekande av LIS-områden föreslås en framtida
utveckling inom strandskyddat område. Här är planförslaget tydligt
med att strandskyddets syften långsiktigt ska bevaras. I planförslaget
ges planeringsförutsättningar och rekommendationer inför kommande
planarbete och eventuell dispens från strandskyddet för respektive LISområde. Därmed bedöms ett genomförande av planförslaget inte innebära
att allmänhetens möjligheter att nyttja området försämras.
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Det pågår ett arbete med att komplettera översiktsplanen med en
grönplan för Hällefors och Grythyttan. När grönplanen är antagen bör
den beskrivas i avsnittet Styrdokument i planförslaget. En beskrivning
där innebär att grönplanen blir ett styrande dokument vid framtida
planläggning och det bedöms ge goda möjligheter för bevarande och
utveckling av den tätortsnära naturen.
Enligt den naturvärdesinventering (NVI) och översiktliga analysen
av rekreationsvärden i området som legat till grund för framtagandet
av grönplanen ligger LIS-områdena Torrvarpen, Åsen och Torrvarpen,
Balundstorp vid Grythyttan inom område av rekreationsvärde klass 2
(kommunalt intressanta miljöer) respektive klass 3 (lokalt intressanta
miljöer). Klassificeringen bygger på att stranden intill Torrvarpen är både
inbjudande och på sina platser tillgänglig. Det finns samtidigt en stor
utvecklingspotential i att underlätta för spontana vistelser i vattenbrynet.
Skogsområdet i Balundstorpet är flitigt använt för skogspromenader och
motion.
Syfte med LIS-området Torrvarpen, Balundstorp är att möjliggöra för
nya funktioner som stödjer både befintliga bostäder och tillkommande
bostäder/verksamheter i öst, samt anordningar som stödjer områdets
funktion som rekreationsområde. LIS-området ska därmed ses som en
komplettering till det intilliggande området för bostäder/verksamheter
som pekas ut i planförslaget. Under förutsättning att befintliga värden
för rekreation och friluftsliv bibehålls bedöms en utveckling av områdena
kunna ske utan något större intrång.
Sammanfattad bedömning
Planförslaget bedöms sammantaget medföra möjlighet till positiva
konsekvenser avseende markanvändningen. Genom planförslagets
ställningstaganden, utpekande av LIS-områden samt ramar för tillkomst
av enstaka nya bostäder utanför de utpekade utvecklingsstråken öppnar
upp för tillkomst av nya bosättare i strandnära lägen och på landsbygden.
Därtill pågår framtagandet av en grönplan för tätorterna vilket är positivt
för bevarande och utveckling av den tätortsnära naturen. I och med att
kommunen inkluderar LIS-områden i planförslaget kan det leda till en
ökad byggnation i strandnära lägen samt inom utpekade områden av
riksintresse för friluftsliv. Detta förutsätter att hänsyn tas vid planläggning
så att möjligheterna för jord- och skogsbruk kvarstår, befintliga värden
för rekreation och friluftsliv bibehålls och att allmänhetens tillgång till
stränderna säkerställs.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
 Grönplanen för Hällefors och Grythyttan som är under framtagande
bör lyftas fram i planförslaget som ett vägledande dokument för
markanvändning och fysisk planering.
 Rekreativa värden som området kallat Torrvarpen har för
lokalbefolkningen nämns inte i planförslaget. För att undvika
konflikter bör dessa värden lyftas i samband med detaljplanering av
området.

GRÖNPLAN
för Hällefors och Grythyttan,
remissversion mars 2017.
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Kulturmiljö
PLANFÖRSLAGET
Kommunens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader ska
uppmärksammas, lyftas fram och göras mer kända bland invånare
samt besökare. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader ska
vårdas, bevaras samt göras mer tillgängliga. Informationen om och
tillgängligheten till intressanta miljöer och byggnader ska öka.
Kommunen ska verka för att övergivna kulturhistoriskt värdefulla
byggnader ges en ny meningsfull användning anpassad till dess värden.
Vid ändring av en byggnad med ett dokumenterat kulturhistoriskt
värde bör samråd ske med Länsstyrelsen.
BEDÖMNINGSGRUNDER
Kulturmiljö avser den av människan påverkade miljö, dvs. som i varierande
grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter och vittnar
om historiska skeenden och geografiska sammanhang. En kulturmiljö
kan avgränsas och preciseras till att omfatta en enskild anläggning eller
lämning, ett mindre eller större landskapssnitt, en byggd eller region.
Helhetsmiljöer och historiska samband är lika viktiga som enskilda objekt.
Kulturmiljön är en del av samhällets historia, den ger kontinuitet i vardagen
och ökar människors förståelse för sin omvärld.
De nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö är tillämpbar
bedömningsgrund för detta avsnitt.
Nationella kulturmiljömål
Sedan 1 januari 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål. Regeringen och
riksdagen har uttalat att de även ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet
på regional och kommunal nivå. Målen är:
 Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som
bevaras, används och utvecklas.
 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå
och ta ansvar för kulturmiljön.
 Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa
till kunskap, bildning och upplevelser.
 En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att
kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.
Riksintressen för kulturmiljövården
Områden som pekats ut som riksintresse för kulturmiljövården enligt
3 kap. 6 § miljöbalken ska skyddas mot alla ingrepp som påtagligt kan
skada dess värden. Ett utpekat område kan variera både i storlek och i
kulturhistoriskt innehåll, ifrån små miljöer som speglar en speciell historisk
epok till vidsträckta landskapsavsnitt som utvecklats under lång tid. Det är
Riksantikvarieämbetet som beslutar om ett område är av riksintresse för
kulturmiljövården. Därefter är det kommunernas uppgift att ta hänsyn till de
utpekade riksintressena i översiktsplaneringen.
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Fornlämningar
Fornlämningar skyddas av 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). Fasta
fornlämningar har allmänt skydd och omfattas av ett skyddsavstånd. Det
är enligt lagen förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort,
gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering, eller på annat sätt
ändra eller skada en fornlämning.
Kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrktomter, kyrkliga inventarier
och begravningsplatser skyddas av 4 kap. kulturmiljölagen. Objekten får
inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen.
I 3 kap. kulturmiljölagen finns bestämmelser om byggnadsminnen, hur de
inrättas, vilket skydd de har och i vilken mån de får ändras. Länsstyrelsen
får förklara en byggnad med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller
som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt
värde som byggnadsminne.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Det finns fyra objekt som har klassats som riksintressen för kulturmiljö
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Objekten omfattar:
 Loka Brunn: Bad- och brunnsanstalt från 1760-talet med ett stort
antal för brunnsanläggningar typiska bostads-, sällskaps- och
behandlingsbyggnader.
 Grythyttan: Tätortsmiljö och sockencentrum med välbevarad
kyrkbebyggelse av bergslagskaraktär från 1600-talet.

Sävsjön
Silvergruvorna
Bredsjö
HÄLLEFORS
Hjulsjö

Grythyttan
Loka Brunn

 Hjulsjö: Bymiljö, kyrkby med sammanhållen bebyggelse och
framträdande placering i landskapet. Omgivande av öppna
odlingsmarker.
 Silvergruvorna: Industrimiljö, gruvområde och landets näst rikaste
silverfyndighet med lämningar efter brytning under 1600- och
1700-talet.
Det finns tre bebyggelseområden som omfattas av byggnadsminne inom
kommunen. Det första är gården Skräddartorp, sydväst om Grythyttan.
Gården är en av de bäst bevarade bergsmansgårdarna i Örebro län. Det
andra är Krokbornsparken väster om Hällefors. Krokbornsparken anlades
i slutet av 1700-talet som nöjespark för arbetarna vid Hällefors bruk
och kan betraktas som Sveriges äldsta folkpark. Det sista området är
Skommerudden i Sävsjö. På Skommerudden finns en intressant kulturmiljö
med ett flertal byggnader av olika slag, bland annat ett bostadshus av en
byggnadstyp som förr var mycket vanlig i Bergslagen under bergsbrukets
storhetstid.
Grythyttans kyrka, Hällefors kyrka och Hjulsjö kyrka är utpekade som
kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. kulturmiljölagen.
Därutöver finns cirka 400 fornlämningar och 1500 övriga kulturhistoriska
lämningar spridda inom kommunen.
KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
I översiktsplanen från 1990 framhålls att kulturmiljövården i Hällefors
kommun ska bevara den äldre, värdefulla bebyggelsen i kommunen
samt verka för kontinuitet, identitet och kvalitet i bebyggelsen oche/
eller bebyggelsebilden. Kommunen lyfter att ett lokalt kulturminnes
vårdsprogram bör tas fram med riktlinjer för hur vården av kommunens
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TRÄSTADEN i Grythyttan är ett
riksintresse för kulturmiljövården.
I Grythyttan finns en välbevarad
kyrkbebyggelse av bergslags
karaktär från 1600-talet.

fornlämningar och kulturminnesmärken ska bedrivas. Framtagandet av
ett kulturminnesprogram ses även som en viktig förutsättning för att
kommunen ska kunna dra fördelar av sin placering i Bergslagen, bland
annat i form av en ökad turism. Här framhålls att ett kulturminnesprogram
är viktigt för att intensifiera arbetet med inventering och underhåll av
Bergslagens kulturmiljö, något som är avgörande för att upprätthålla och
öka turismen. Kommunen lyfter även att en satsning på den s.k. kulturismen
också förutsätter röjning och uppskyltning av befintliga minnesmärken.
Upprättande av det kulturminnesprogram som efterfrågas i översikts
planen från 1990 bedöms medföra möjliga positiva konsekvenser avseende
för bevarandet av kulturmiljön i kommunen. Dock har inget kulturminnes
program tagits fram under de 17 år som planen har varit antagen. Det
finns en risk för att översiktsplanen från 1990 känns inaktuell och att
upprättandet av ett kulturminnesprogram även uteblir i framtiden.
Översiktsplanen redogör för samtliga områden av riksintresse för
kulturminnesvård samt ger förslag på åtgärder för hur dessa ska hanteras
i det fortsatta planarbetet. Förutom områdena av riksintresse för kultur
minnesvården lyfter kommunen att det även finns andra värdefulla
kulturmiljöer i kommunen, såsom Krokbornsparken och Sävenfors.
Översiktsplanen beskriver att det moderna skogsbrukets mekanisering och
rationalisering ofta kommer i konflikt med kulturmiljövården. Kommunen
betonar att det går att bedriva ett rationellt skogsbruk utan skadegörelse
om skogsbrukaren tar sitt ansvar vid planerade skogsbruksåtgärder.
Samtidigt lyfter kommunen att ett småskaligt skogsbruk är genomförbart
i och med den tekniska utrustning som idag finns på marknaden. Dessa
ställningstaganden bedöms ge ett övergripande skydd av värdefulla
kulturmiljöer i kommunen.
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Sammanfattad bedömning
Sammantaget bedöms nollalternativet medföra neutrala konsekvenser med
avseende på bevarandet av kulturmiljö inom kommunen.
KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
De ställningstaganden som görs i planförslaget gällande bevarande
av kulturhistoriskt värdefulla miljöer ger ett övergripande skydd mot
påverkan på dessa. Förutsättningarna för bevarande och hur kommunen
avser att tillgodose aktuella objekt av riksintressen för kulturmiljö
beskrivs. Planförslaget lyfter fram att en viktig förutsättning för detta är
att kulturmiljön hålls samman samt att byggnader och platsbildningar får
behålla sin ursprungliga karaktär. Vård och underhåll av dessa ska ske med
varsamhet och hänsyn till kulturmiljön samt de enskilda byggnadernas
kulturvärden. Ny bebyggelse ska anpassas till befintligt bebyggelsemönster
och med hänsyn till områdes kulturvärden. Kulturvärdena ska värnas vid
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i närheten av riksintressen
för kulturmiljö. Tillkommande bebyggelse enligt planförslaget bedöms
därmed inte utgöra något hot mot bevarandet av värdefulla kulturmiljöer
inom Hällefors kommun. I och med att kommunen vill ge övergivna kultur
historiskt värdefulla byggnader en ny meningsfull användning finns
möjligheter att värden som skulle ha försvunnit vid nollalternativet bevaras.
Likt nollalternativet lyfts i planförslaget att en utveckling av turismen
och besöksnäringen bland annat ska bygga på de kulturvärden som finns i
kommunen. Särskilds satsningar i anslutning till Grythyttan och Loka Brunn
ska stimuleras. Om ställningstagandena om att kulturhistoriskt värde
fulla miljöer och byggnader ska vårdas och bevaras efterlevs bedöms en
utveckling av turismverksamheten inte utgöra något hot mot bevarandet av
värdefulla kulturmiljöer inom Hällefors kommun.
Sammanfattad bedömning
Sammantaget bedöms planförslaget medföra möjlighet till positiva
konsekvenser avseende kulturmiljön i Hällefors kommun. Detta genom att
kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader vårdas och bevaras samt
att övergivna byggnader ges möjligheter till en ny meningsfull användning.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
 För att säkerställa bevarandet av värdefulla kulturmiljöer inom
kommunen kan kommunen ta fram en lokal kulturmiljöplan. I denna
kan kommunen identifiera samt värdera värdefulla miljöer och
byggnader. Även nyare kulturvärden kan behöva identifieras, då fokus
lätt hamnar på äldre bebyggelse.
Om ett sådant arbete blir aktuellt bör kommunen beakta
värdefulla kulturmiljöer och byggnader både inom tätorterna
och på landsbygden. Detta eftersom delar av kulturmiljövärdena
återfinns utanför de utvecklingsstråk som redovisas i planförslaget.
Kulturmiljöplanen bör även identifiera vilka miljöer och byggnader
som formellt saknar skydd. För dessa bör detaljplan eller
områdesbestämmelser upprättas samt vid behov skydds- och
varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud införas.
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Klimatpåverkan
PLANFÖRSLAGET
Trafik
Hällefors kommun ska tillsammans med andra kommuner verka för att
standarden på riksväg 63 förbättras. Hällefors kommun ska verka för att
det övriga vägnätet inom kommunen håller hög standard, både vad gäller
framkomlighet och trafiksäkerhet.
Kommunen ska verka för en väl fungerade laddinfrastruktur för
elfordon inom kommunen och att nya laddstationer eller laddstolpar
anläggs på strategiskt viktiga platser, bland annat i anslutning till
resecentrum i Hällefors och järnvägsstationen i Grythyttan.
Kommunen ska verka för att tågförbindelserna även fortsättningsvis
är goda och har stopp i både Kopparberg och Ställdalen. Kommunen ska
verka för fler mötesspår och högre hastighet på bergslagsbanan.
Kommunen ska verka för att gång- och cykelvägnätet byggs ut
och att nya cykelparkeringar anläggs vid strategiskt viktiga platser.
Nya gång- och cykelvägar ska främst prioriteras inom och mellan
utvecklingsstråken.
En cykelplan ska tas fram som identifieras var nya cykelvägar
och cykelparkeringar ska anläggas. Cykelplanen bör även omfatta
parkeringstal för cyklar.
Hällefors kommun ska verka för att buss- och tågtrafiken är god inom
samt till och från kommunen. Fokus ligger på resecentrum i Hällefors
och järnvägsstationen i Grythyttan. Standarden på dessa bytespunkter
ska höjas. Vidare ska kommunen verka för att samåknings- och
pendlarparkeringar anläggs vid strategiskt viktiga platser.
Energi
Kommunen ska generellt verka för att nya och befintliga kraftledningar
inom tätorterna markförläggs för att minimera sårbarhet och risker.
Kommunen bör verka för en fortsatt anslutning till och utbyggnad av
fjärrvärmenätet.
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BEDÖMNINGSGRUNDER
De nationella miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft
och Bara naturlig försurning är tillämpbara bedömningsgrunder för detta
avsnitt.
Klimatfärdplan 2050 - regeringens vision
Regeringens vision är att Sverige ska vara klimatneutralt år 2050 och
fordonsflottan ska vara fossiloberoende år 2030. Därtill har riksdagen
antagit klimat- och energipolitiska mål till år 2020.
De mål som anges i Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017-20208
är de nationellt beslutade målen nedbrutna på regional nivå. För att nå
energi- och klimatmålen anges sex prioriterade insatsområden med förslag
på insatser:

ENERGI- OCH KLIMATPROGRAM
för Örebro län 2017-2020,
Länsstyrelsen och Region
Örebro län.

 Energiförsörjning
 Företag och industrier
 Bygg och fastighet
 Produktion och konsumtion av livsmedel
 Övrig konsumtion
 Resor och transporter
Hållbart resande
Hållbart resande kan sammanfattas som transporter och resor som är
effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och
miljö9. Hållbart resande avser i första hand resande med hållbara färdsätt
såsom gång, cykel, kollektivtrafik, eller att inte resa alls. I andra hand avses
en effektivare bilanvändning, exempelvis i form av bilpool eller samåkning,
och i viss mån resor med fossilbränslefria och bränslesnåla fordon. Det
konkreta arbetet med att möjliggöra hållbart resande handlar dels om
att påverka människors attityder och beteende och dels om en hållbar
samhällsplanering som ger förutsättningar för ett effektivt resande.
Riksintressen för kommunikationer
Väg, järnväg, luftfart och sjöfart som har pekats ut som riksintresse för
kommunikationer ska enligt 3 kap. 8 § miljöbalken skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.
Med det avses att det är funktionen hos transportsystemet som ska
säkerställas. Tillkommande bebyggelse, exempelvis nybyggnad inom en
anläggnings influensområde, får inte negativt påverka varken nuvarande
eller framtida nyttjande av anläggningen.
Regional planering och styrdokument
För Örebro län finns en regional översiktlig planering (RÖP) med tre
fokusområden. Två av dessa är Regionförstoring och hållbar pendling
och Hållbar tätortsutveckling och levande landsbygd vilka beskriver
målsättningar och rekommendationer för kommunernas planering. Framför
allt följande mål är relevanta för konsekvensbedömningen av planförslaget:
 Integrera kollektivtrafiken med andra transportslag. Skapa
pendlarparkeringar för att integrera kollektivtrafik med biltrafik.

[8] Energi- och klimatprogram för Örebro län 2013-2016 är under revidering. Energi- och
klimatprogrammet för Örebro län 2017-2020 är en remissversion och slutversionen av programmet
kommer att fastställas under försommaren 2017.
[9] Trafikverkets definition av hållbara resor (SKL, 2010).
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 Underlätta för pendlare som kommer till resecentrum att ta sig till
sin målpunkt.
 Förtäta i stationsorter i kollektivtrafikens stomnät.
I den regionala översiktsplaneringen utgör bussförbindelsen mellan Nora
och Hällefors en del av stomnätet för buss.

CYKELSTRATEGI
med strategier och planer
för utbyggnad av regionalt
cykelvägnät.
Region Örebro län, 2015.

Det finns även en regional Cykelstrategi för Örebroregionen. Cykelstrategin
omfattar prioriteringsgrunder för utbyggnad av cykelinfrastrukturen med
fokus på det vardagliga resandet till och från arbete, skola, service och
fritidsaktiviteter.
FÖRUTSÄTTNINGAR
I Hällefors kommun har de totala utsläppen av växthusgaser minskat
med cirka 55 % från startåret 1990 till år 201410. Utvecklingen i Hällefors
kommun skiljer sig inte från andra kommuner i landet – de samlade
utsläppen har totalt minskat. De långsiktiga minskningarna beror på
åtgärder i flera sektorer, men framförallt på minskade utsläpp från
energisektorn.
2014 stod transporter för cirka 33 % av Hällefors kommuns totala utsläpp
av växthusgaser. För Örebro län var motsvarande siffra cirka 40 %11 .
Transportsektorns utsläpp domineras av utsläpp från vägtrafik, där bilar
och lastbilar är det huvudsakliga färdsättet för såväl persontransporter
som godstransporter. Mängden utsläpp från godstransporter beror i hög
grad på vilket transportslag som används. Järnväg och sjöfart har lägre
klimatpåverkan än vägtransporter. Utvecklingen går mot energieffektivare
fordon och större andel förnybara bränslen, men utsläppsminskningen vägs
upp av att det totala trafikarbetet på vägarna ökar.
För kommuninvånarna i Hällefors kommun är bilen det främsta transport
medlet. Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det drygt 3700 personbilar i
kommunen. År 2015 var körsträckan per person i Hällefors kommun 712 mil,
vilket var mer än både länet (681 mil) och riket (663 mil)12.
Riksväg 63 mellan Kopparberg och Karlstad genomkorsar kommunen i
öst-västlig riktning. Riksväg 63 är utpekat riksintresse för kommunikationer
enligt 3 kap. 8 § miljöbalken eftersom vägen är en viktig regional
förbindelse som även ingår i det utpekade arbetspendlingsnätet. Riksväg
205 Grythyttan – Askersund och länsväg 244 utgör betydelsefulla
anslutningar söder ut. Även länsväg 767 Hjulsta – Järnås mot Nora samt
vägen Tolvsbörd – Siggebohyttan – Lindesberg är betydelsefulla.
Vid Hjulsta finns det planer på en ny förbifart – Förbifart Hjulsta – i
ny sträckning norr om befintlig riksväg 63. Den planerade förbifarten
är utpekat framtida riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 §
miljöbalken.
Kommunens enda tågförbindelse utgörs av Bergslagsbanan. Bergslags
banan är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken
och korsar kommunen i sydvästlig-nordostlig riktning, sträckan Kil till
Gävle. Sträckan trafikeras primärt av godstrafik och i mindre omfattning
av persontrafik mellan Göteborg – Karlstad – Hällefors – Falun/Mora. I
[10] Nationella emissionsdatabasen, http://www.airviro.smhi.se/cgi-bin/RUS/apub.html_rusreport.cgi
[11] Nationella emissionsdatabasen, http://www.airviro.smhi.se/RUS/gmap.htm
[12] RUS, körsträckedata, http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/korstrackor-ochbransleforbrukning/Pages/default.aspx.
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Hällefors kommun stannar alla persontåg vid behov i Grythyttan, Hällefors
och Bredsjö med cirka 15 enkelturer per vecka. Tågåkerier i Bergslagen
ansvarar på persontrafiken på järnvägen.
Region Örebro län äger Länstrafiken Örebro AB som svarar för busstrafiken i
Örebro län. Från Hällefors finns direktförbindelser med buss till bland annat
Örebro, Nora, Karlskoga och Hjulsjö. Till och från Örebro går expressbussar.
Busstrafiken söderut är av stor betydelse för arbets-, studie- och
inköpsresor. Resecentrum finns i Hällefors och en station i Grythyttan.
Ett separat gång- och cykelvägnät finns framförallt i Hällefors och till
vissa delar i Grythyttan. I övriga kommunen följer gång- och cykelvägnätet
gatunätet i blandtrafik.
Närmst belägna flygplatser finns i Örebro och Karlstad. Andra flygplatser
inom tre timmar bilresa från Hällefors är bland annat Arlanda, Skavsta,
Västerås och Borlänge.
Hällefors kommun har i nuläget en fiberutbyggnad om cirka 90 % i
tätorterna och cirka 50 % på landsbygden. Återstående områden och
grovplanerade och kommunens mål är att 90 % av alla hushåll ska ges
möjlighet att ansluta till fiber innan 2020.
KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
Oavsett utveckling har Hällefors att förhålla sig till de nationella
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig
försurning, och regeringens vision om att Sverige ska vara klimatneutralt år
2050 och att fordonsflottan ska vara fossiloberoende år 2030 kommer att
ha en påverkan på infrastrukturutvecklingen inom kommunen. Förutsatt
att den nationella fordonsflottans fossilberoende blir mindre så kommer
de direkta utsläppen från persontransporterna att minska, både i Hällefors
och i landet i stort. Huruvida utbyggnaden av en laddningsinfrastruktur
kommer att vara likartad både för kommunen och nationellt är dock oklart
om nollalternativet råder. Verkar inte kommunen aktivt för att en sådan
infrastruktur förbättras – vilket man gör i planförslaget – kan kommunen
få svårare att uppnå regeringens vision om klimatneutralitet, och i någon
omfattning halka efter nationellt. Att sänka bilberoende kan också bli
svårt om få åtgärder görs för att underlätta en övergång. I en situation där
befolkningen enligt SCB:s befolkningsprognos för perioden 2016-2036
fortsätter att minska i kommunen kommer en sådan utveckling mot ökad
kollektivtrafik sannolikt försvåras i och med att det blir svårt att motivera
en satsning på kollektivinfrastruktur när befolkningsunderlaget är litet.
Risken finns att de kollektiva färdmedlen istället minskar, vilket ökar
bilberoendet och den omfattning som detta färdmedel används. En sådan
utsläppsökning kan eventuellt dämpas av att det blir färre inom kommunen
som kör bil i och med befolkningsminskningen, men oavsett utfall blir
det svårt att förutsätta att detta på något sätt ska kunna vara kommunen
till gagn i klimatfrågan. I bästa fall så går det att i någon mån följa den
nationella utsläpp per capita-kurvan fram till 2050 genom att den fossila
fordonsflottan stegvis byts ut. Utan utbyggd infrastruktur som stödjer
denna omvandling blir sannolikt en sådan utveckling relativt begränsad.
Ett oförändrat kraftledningsnät i och med nollalternativet kan få som
konsekvens att utsatthet och exponering för klimatfaktorer ökar i takt
med mer extrema väderförhållanden under det kommande århundradet.
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växthusgaser inom Hällefors
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TOTALA UTSLÄPP
Växthusgaser (ton/år) inom
Hällefors kommun.
2000
68 000 ton
2014
41 000 ton

1990
93 000 ton

2008
55 000 ton

Kraftledningar ovan mark riskerar att rivas ner under ovädersförhållanden,
och skapar mer sårbarhet i samhället.
Sammanfattad bedömning
Nollalternativet bedöms medföra ett fortsatt stort beroende av person
bilstransporter inom kommunen. Sannolikt försvagas tillgången till
kollektivtrafik i takt med att befolkningsunderlaget minskar, vilket spär på
beroendet av bil inom kommunen. Utsläpp från transportsektorn kommer
inte kunna sjunka utan infrastruktursatsningar, och blir istället beroende
av drivkrafter på nationell nivå. Att antalet invånare i kommunen minskar
och på så sätt bidrar med mindre utsläpp från trafiken kan visserligen ses
som en faktor för minskade utsläpp, men är knappast en åtråvärd strategi
för ändamålet. Den nuvarande situationen med exponerade kraftledningar
ovan jord och nära samhällsbebyggelse innebär dessutom ökad sårbarhet
inför ökade extrema väderförhållande orsakade av klimatförändringar.
Därmed bedöms utvecklingen vid nollalternativet medföra risk för negativa
konsekvenser med avseende på klimatpåverkan.
KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
Bebyggelse och inflyttning enligt utvecklingsstrategin kommer att innebära
en tillökning av en grupp innevånare i kommunen som till stor del kommer
att vara beroende av bil för att få vardagslivet att fungera. Upprättande
av bostäder och näringsverksamhet på platser inom kommunen som
inte ligger i direkt eller nära anslutning till kollektivfärdmedel medför ett
behov av andra smidiga och snabba transportsätt till arbete och fritids
sysselsättningar, och där bil av många sannolikt kommer uppfattas
som det enda pålitliga alternativet. En ökning av personbilstrafiken i
kommunen kommer således att vara följden av att planförslaget genomförs.
Planförslaget innehåller emellertid även åtgärder som kan komma att
dämpa utvecklingen mot ökat bilberoende.
 En utökad laddningsinfrastruktur som underlättar och uppmuntrar
till omställning från en fossilfordonsflotta till ett grönare alternativ
med färre utsläpp som följd.
 En cykelstrategi och en satsning på fler cykel- och gångvägar
inom och i anslutning till kommunens tätorter, vilket ger människor
förutsättningar att välja andra alternativ än bil. I Örebro läns
regionala cykelstrategi framkommer det att det finns studier som
visar att störst potential att ersätta bil med cykel finns i kortare
vardagstransporter mellan hem och skola, fritidssysselsättning,
service och jobb, samt möjligheten att kombinera cykeln med
kollektivtrafik.
 Att verka för att buss- och tågtrafiken är god inom och i anslutning
till kommunen är ytterligare en förutsättning för att minska
bilberoendet och skära ner på utsläppen från trafiken.
I planförslaget finns det utöver utbyggnad av bostäder även planer på
expansion av verksamheter (med omgivningspåverkan). Det tilltänkta
området för dessa verksamheter ligger söder om Hällefors längs med de
centrala kommunikationslederna. Denna lättillgänglighet till transport
och kommunikationer kan ytterligare ses som en åtgärd för att dämpa
utvecklingen mot ökat bilberoende, även om verksamheterna i sig – likt
bostadsexpansionen – kan leda till ökad trafik.
Förutsatt att ovan nämnda åtgärder genomförs enligt planförslaget och
anammas i vardagen av boende i allmänhet, och pendlare i synnerhet,
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så kan det på sikt få positiva konsekvenser för klimatet i och med att
utsläppen från personbilstrafiken minskar.
Sammanfattad bedömning
Om planförslaget genomförs och utflyttningstrenden bryts så bedöms det
innebära ett ökat bilberoende med ökade utsläpp inom kommunen i och
med den begränsade kollektiva och cykelanknutna infrastrukturen, vilket
bedöms medföra negativa konsekvenser för klimatpåverkan.
Denna negativa utveckling kan emellertid gå att dämpa på sikt genom en
omfattande satsning på en infrastruktur som underlättar en omställning till
fossilfria transporter, såsom laddningsstationer, utökade cykelvägar inom
och mellan kommunens tätorter och cykelparkeringar, samt en lättillgänglig
och adekvat buss- och tågtrafik för regelbundet resande utom kommunen.
Ett genomförande av planförslaget bedöms därmed även kunna leda till
positiva konsekvenser.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
 En gång- och cykelplan som identifierar var nya gång- och
cykelvägar ska dras och var cykelparkeringar ska anläggas är
fördelaktigt om man vill underlätta en övergång från bil till cykel i
vardagen inom kommunen.

Risker vid ett förändrat klimat
Människans utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir
varmare och våtare, något som upplevs redan idag. Det leder i sin tur till en
ökad risk för översvämningar, kraftigare regn, erosion och naturkatastrofer.
Det kan periodvis även leda till torka och värmeböljor. I detta avsnitt berörs
främst risker med avseende på översvämningar samt ras och skred i
samband med ett förändrat klimat.
PLANFÖRSLAGET
Översvämning
I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom riskområden för höga
vattenstånd. För ny bebyggelse inom riskområden för höga vattenstånd
gäller följande:
 I områden som hotas av översvämning vid 100-årsflöde bör det inte
tillkomma någon bebyggelse alls, med undantag för enkla byggnader
som garage och uthus.
 I områden som hotas av högsta dimensionerade fl öde, dvs. där
översvämningar beräknas ske mer sällan än vart hundrade år kan
samhällsfunktioner av mindre vikt lokaliseras. Exempel är byggnader
av lägre värde, byggnader av mer robust konstruktion, vägar med
förbifartsmöjligheter, enstaka villor, fritidshus och mindre industrier
med liten miljöpåverkan.
 Endast i områden som inte hotas av 100-årssflöde eller högsta
dimensionerande flöde bör riskobjekt och samhällsfunktioner av
betydande vikt lokaliseras.
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Erosion
I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom områden med
erosionsförutsättningar och erosionskänsliga jordarter. Ny bebyggelse
inom områden med erosionsförutsättningar och erosionskänsliga
jordarter ska föregås av geotekniska undersökningar som klargör
riskerna samt anger vika åtgärder som eventuellt krävs för att undvika
erosion.
Ras- och skredrisk
I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom områden med
förutsättningar för ras och skred. Nu bebyggelse inom områden
med förutsättningar för ras och skred ska föregås av geotekniska
undersökningar som klargör riskerna samt anger vilka åtgärder som
eventuellt krävs för att undvika ras och skred.

LÄNSSTYRELSERNA, 2006
Rekommendationer för
markanvändning vid nybebyggelse.

BEDÖMNINGSGRUNDER
Länsstyrelserna i Mellansverige har tagit fram rapporten Översvämnings
risker i fysisk planering – Rekommendationer för markanvändning vid
nybebyggelse (2006). Rapporten syftar till att utveckla en gemensam
syn på planering av bebyggelse med hänsyn till översvämningsrisker i
syfte att så långt som möjligt begränsa konsekvenserna av höga flöden.
Rekommendationer har tagits fram med hänsyn till planering av olika
kategorier av nybebyggelse i förhållande till översvämningsrisker vid
100-årsflöden samt högsta dimensionerade flöde. I rapporten ges följande
rekommendationer:
 Markområden med stor sannolikhet för översvämning: I områden
som hotas av 100-årsflöde bör det inte tillkomma någon bebyggelse
alls, med undantag för enkla byggnader och funktioner av mindre
vikt, såsom garage, uthus, parkeringsplatser, vägar med alternativa
förbifartsvägar och grönytor, vegetation och våtmarker som
översvämningshantering.

LÄNSSTYRELSERNA, 2012
Klimatanpassning i fysisk
planering, en vägledning.

 Markområden med viss sannolikhet för översvämning: I områden
som hotas av högsta dimensionerade flöde kan samhällsfunktioner
av mindre vikt lokaliseras, exempelvis byggnader av lägre värde,
restauranger, byggnader av mer robust konstruktion, vägar med
förbifartsmöjligheter, enstaka villor, fritidshus och mindre industrier
med liten miljöpåverkan.
 Markområden med låg sannolikhet för översvämning: Endast
i områden som inte hotas av 100-årsflöde eller högsta
dimensionerande flöde bör riskobjekt och samhällsfunktioner
av betydande vikt lokaliseras, såsom hälso- och sjukvård samt
omsorg, sammanhållen bostadsbebyggelse, riksvägar, järnvägar,
energi- och kommunalteknisk försörjning, information och
kommunikation, räddningstjänst, industrier med stor miljöpåverkan
m.m.
Länsstyrelsernas rekommendationer tar inte hänsyn till möjliga
förebyggande åtgärder med hänsyn till översvämningar. I de fall över
svämningshotad mark önskas använda till bebyggelse med andra
samhällsfunktioner än vad som rekommenderas bör en riskanalys utföras
och lämpliga översvämningsåtgärder vidtas.
Länsstyrelserna har även tagit fram Checklista för klimatanpassning i
fysisk planering – ett verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse
(2016). Checklistan syftar till att stödja handläggare på länsstyrelsen i
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hur de kan ta hänsyn till effekter av ett förändrat klimat när de granskar
översiktsplaner och detaljplaner. Checklistan är även användbar för
handläggare på kommunal nivå vid framtagandet av översiktsplan och
detaljplan.
Dessa två rapporter är tillämpbara bedömningsgrunder för detta avsnitt
tillsammans med majoriteten av de nationella miljökvalitetsmålen.
Länsstyrelsernas rapporter Klimatanpassning i fysisk planering –
Vägledning från länsstyrelserna (2012) och Stigande vatten – en handbok
för fysisk planering i översvämningsdrabbade områden (2011) samt
Boverkets rapport Klimatanpassning i planering och byggande (2010) utgör
bra informationsunderlag gällande frågor som berör klimatanpassning och
samhällsplanering.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Klimatets utveckling i framtiden beror på hur atmosfärens innehåll av
växthusgaser förändras. I Örebro län förväntas årsmedeltemperaturen och
årsmedelnederbörden öka till slutet av seklet. I och med uppvärmningen
förlängs vegetationsperioden och värmeböljor förväntas bli vanligare då
antalet varma dagar blir fler. Nederbörden förväntas bli mer intensiv och
den kraftiga nederbörden (skyfall) förväntas öka. Även tillrinningen i länet
förändras och en ökad tillrinning ses särskilt under vintern. Tillrinning med
återkomsttid 10 år respektive 100 år beräknas öka i de södra delarna av
länet och minska i de norra delarna av länet. Vattendragen påvisar en ökad
vattenföring under hösten, men framförallt under vintern. Det beror på att
nederbörden ökar under vintern och eftersom temperaturen ökar kommer
en större del av nederbörden bestå av regn istället för av snö. I samband
med detta minskar även vårflödestoppen. Vidare kan en längre säsong med
lägre flöden förväntas under sommaren, bland annat på grund av en längre
vegetationsperiod.
I Sverige uppstår översvämningar oftast genom att sjöar och vattendrag
svämmar över efter perioder med riklig nederbörd eller i samband
med snösmältning och isproppar. Örebro län är rikt på sjöar och
vattendrag och genom Hällefors kommun rinner bland annat Svartälven.
Svartälven är kraftigt reglerad och det finns flera större magasin som
kan dämpa flöden vid en högflödessituation. De största problemen med
översvämningar i Svartälven uppstår i mynningsområdet. Den senaste stora
översvämningen som drabbade Hällerfors kommun inträffade år 1977 och
då översvämmades bland annat områden kring Hjulsjön, Lilla Grängen,
Ångsjöagen och Stora Ångsjön.
Vattendraget ingår i MSB:s översvämningskarteringar, sträckan
Gullspångsälven och Svartälven. Det innebär att MSB översiktligt
har kartlagt vilka områden som riskerar att översvämmas vid olika
flöden; 100-årsflöde, 200-årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF).
Beräkningarna av BHF bygger på en systematisk kombination av faktorer
som regn, snösmältning, hög markfuktighet och magasinsfyllning
i reglerade vattendrag, som tillsammans bidrar till ett extremt högt
flöde. Någon åtkomsttid kan inte anges för detta flöde, den ligger dock i
storleksordningen cirka 10 000 år. Om BHF inträffar påverkas inte bebyggda
områden i Hällefors kommun i någon större utsträckning. Vid Hällefors
stiger vattenytan till dammkrön.
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BERÄKNAT HÖGSTA FLÖDE i
Gullspångsälven innebär att låglänta
markområden längs Svartälven och
framförallt norra delen av Torrvarpen
riskerar att översvämmas.
Vattenstånd vid beräknat högsta
flöde (BHF)
Föreslagna områden
för bostäder/verksamheter

Jordlagret i Hällefors kommun utgörs till stora delar av morän och berg
med inslag av torv. Längs med Svartälven och i området kring Hällefors
förekommer älvsediment och isälvssediment av silt, sand och grus. Även i
området kring Hjulsjön, Lankälven och vattendragen och sjöarna söderut
förekommer isälvssediment och glacial silt och sand. Lera-silt förekommer
främst i området kring Hjulsjö, Grängshyttan, Grythyttan och Saxhyttan.
Länsstyrelsen har kartlagt potentiella områden med risk för ras och
skred. Enligt kartläggningen råder förhöjda ras- och skredrisker framförallt
i områdena kring Hjulsjö, Grängen, Grängshyttan, Saxhyttan och Hällefors.
De förhöjda riskerna för skred hänger ihop med förekomsten av lera
och silt, medan förhöjda rasrisker indikeras av sand- och grusmarker
intill vattendrag. Detta tillsammans med andra faktorer, såsom lutning,
resulterar i förhöjda ras- och skredrisker. Jämfört med övriga kommuner i
Örebro län är förutsättningarna för ras och skred i Hällefors kommun små.
Klimatförändringarna medför dock ökad nederbörd samt ökad risk för
skyfall, vilket i sin tur leder till minskad stabilitet i markerna och ökad risk
för ras och skred. Marker som idag anses säkra kan därför i en framtid med
klimatförändringar bli osäkra.
En annan effekt av klimatförändringar är att värmeböljor kan inträffa mer
frekvent. Värmebölja definieras av SMHI som ”en period på minst fyra
sammanhängande dygn med dygnsmedeltemperatur över 20°C”.
Länsstyrelsen i Örebro län har funnit att Örebro län har drabbats av 16
värmeböljor mellan 1961-2010. Värmeböljorna är fördelade över alla
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decennier men med en tydlig koncentration under 2000-talet. Trenden visar
på att inträffade värmeböljor har ökat under 2000-talet. För närvarande
finns ingen dokumentation av värmeböljornas effekter för Hällefors
kommun.
KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
Förutsättningarna för ras och skred i Hällefors kommun uppfattas i
dagsläget visserligen som små, men med en ökad nederbörd och en ökad
risk för skyfall ökar sannolikheten för ras och skred i och med minskad
stabilitet i markerna. De områden kring Hjulsjö, Grängen, Grängshyttan,
Saxhyttan och Hällefors, i vilka det enligt Länsstyrelsens kartläggning råder
förhöjda ras- och skredrisker i dagsläget, kommer sannolikt under det
följande århundradet att ytterligare exponeras för dessa risker. Dessutom
kan områden som tidigare ansetts säkra utvecklas till områden med ökad
osäkerhet. Enligt nollalternativet kommer detta att innebära en möjlighet för
negativa konsekvenser för kommunen.
En ökad nederbörd och risk för skyfall förändrar även flödena i sjöar
och vattendrag, med en ökad vattenföring under höst och vintermånader.
Beträffande karterade 100-årsflöden och beräknat högsta flöden längs
Svartälven så bedöms emellertid inte tätortsbebyggelse eller infrastruktur i
Hällefors kommun riskeras i någon signifikant omfattning.
Sammanfattad bedömning
I dagsläget uppfattas förutsättningar för ras och skred i Hällefors kommun
som små, men med ökad nederbörd och risk för skyfall kan instabiliteten i
markerna komma att öka, och nya områden kan utvecklas till riskområden.
Även flödet i floder och sjöar förändras, men enligt de karterade flödena
i Svartälven bedöms risken för tätortsbebyggelse eller infrastruktur vara
förhållandevis små. Ur ett helhetsperspektiv går det emellertid att uppfatta
en viss risk för negativa konsekvenser vid nollalternativet.
KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
Det föreslagna LIS-området på Lövnäsudden vid sjön Torrvarpen
ligger delvis inom riskområde för 100-årsflöden enligt MSB:s översvämningskartering utmed Gullspångsälven och Svartälven (2016).
För övriga områden ligger marknivåerna med marginal över nivån för
100-årsflöden.
De områden som markeras som riskfyllda i utredningen Ras och
skredrisk i Örebro län (2013) sammanfaller inte med något av de
tilltänkta expansionsområdena för bostäder i planförslaget. Utöver
detta har MSB definierat markytan nära vattendraget söder om Njulsjön
för aktsamhetsområde, där förutsättning för jordskred kan föreligga.
För övrigt finns det även i Hällefors i områden med bebyggelse en viss
ansamling av riskytor, där Svartälvens strandlinje genom Hällefors ner
till Torrvarpen definieras som aktsamhetsområden. Jämfört med länet
i stort, så är riskytorna i Hällefors kommun väldigt begränsade. Det kan
emellertid vara värt att ta i beaktande att ökad nederbörd i takt med att
klimatförändringarna intensifieras det kommande århundradet kan leda till
ökad ras- och skredrisk i de exponerade områdena, och dessa områden kan
i värsta fall komma att expandera i omfång och antal.
Det finns ett värde i att ta värna Grönområden i anslutning till tätorter,
med avseende på dess värmedämpande potential. I och med att antalet
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värmeböljor per år bedöms bli fler kan sådan hänsyn få stor betydelse för
miljön och människors hälsa.
Sammanfattad bedömning
Sammantaget är bedömningen att om kommunen vidtar de försiktighetsåtgärder som finns medtagna i planförslaget gällande höga vattenstånd
samt ras och skred, blir konsekvenserna obetydliga utifrån risker med
förväntade klimatförändringar.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
 Vidta särskild hänsyn till höga vattenflöden vid LIS-områden
kring sjön Torrvarpen, där de tilltänkta tomterna är placerade vid
strandområden exponerade för100-årsflöden.
 I kommunens översiktsplan borde det finnas en uttalad ambition
om att arbeta med grönstrukturprogram för kommunens tätorter.
Specifika plandokument kring grönstrukturen ökar möjligheten att
identifiera grönstrukturens mångfunktionella förmåga, bland annat
värmedämpande effekt. En god tillgänglighet till grönområden
innebär även att kommunens invånare, vid inträffad värmebölja,
bör ha nära till svalkande naturmiljöer oavsett vilken funktion i
grönstrukturen som kommunens tyngdpunkt läggs på i planeringen.

Risker för människors hälsa och miljö
I detta avsnitt behandlas risker inom buller, förorenade områden,
transporter av farligt gods samt radon. Risker för översvämningar samt ras
och skred behandlas under kapitlet Risker vid ett förändrat klimat.
PLANFÖRSLAGET
Buller
Ny bebyggelse ska lokaliseras och uppföras så att riktvärdena för buller
inte överskrids. Detta ska särskilt uppmärksammas i anslutning till
järnvägen och större vägar.
Ny offentlig service såsom skolor, vård och omsorg ska inte tillkomma
inom områden som är utsatta för buller. Nya bostäder ska i första hand
tillkomma inom områden som inte är utsatta för buller och där särskilda
bullerskyddande åtgärder inte behöver vidtas.
Vid ny bebyggelse nära bulleralstrande verksamhet eller vid
exploatering av en bulleralstrande verksamhet ska riktvärdena för buller
säkerställas.
Förorenade områden
Risken för markföroreningar ska beaktas tidigt vid exploatering. I
samband med detaljplanering ska regelmässigt en redovisning av
tidigare verksamheter i området göras. Om förorenade områden ska
bebyggas ska exploatering föregås av markundersökning som klargör
föroreningarnas omfattning och typ samt fastställer behovet av sanering
för den planerade användningen. Rapporten Förorenade områden i den
fysiska planeringen – en vägledning (Länsstyrelsen Östergötland, 2013)
ska tillämpas vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.
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Transporter av farligt gods
Ny bebyggelse inom 150 meter från transportled för farligt gods
ska riskbedömas. Bedömningen ska utgå från de platsspecifika
förutsättningarna och den tilltänkta markanvändningen. Om riskerna
anses betydande ska exploatering föregås av en riskanalys.
Markradon
Markradon ska uppmärksammas vid planläggning och lovgivning. Krav
ska ställas på grundkonstruktionens utförande så att radongashalten
i ny bebyggelse underskrider gränsvärdet 200 Bq/m³ i inomhusluft.
Hänsyn måste även tas till att fyllnadsmassor kan påverka radonhalten.
Inom områden som utgörs av ett högriskområde eller
normalriskområde för markradon ska bebyggelse normalt uppföras i
radonsäkert respektive radonskyddat utförande. Inom områden som
utgörs av ett lågriskområde för markradon kan bebyggelse normalt
uppföras utan några radonskyddande åtgärder.
BEDÖMNINGSGRUNDER
Buller
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, Förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bo-stadsbyggnader samt Boverkets allmänna råd (2008:01)
Buller i planeringen är tillämpbara utgångspunkter för bedömning av
bulleraspekter. För befintlig bebyggelse finns även riktlinjer i riksdagens
proposition om Infrastrukturinriktning för framtida transporter (Prop.
1996/97:53).
Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
gäller följande bestämmelser för trafikbullerpåverkan vid planering av nya
bostäder: Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida:
 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Ifall detta krav inte kan uppfyllas, bör minst hälften av bostadsrummen
i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen vara vända
mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00
och 06.00 vid fasaden. Avsteg görs för bostäder om högst 35 m².
Förorenade områden
För förorenade områden är det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
tillämpbar bedömningsgrund. Även rapporterna Förorenade områden och
fysisk planering, utgiven av Naturvårdsverket och Boverket (Rapport 5608,
2006) samt Förorenade områden i den fysiska planeringen - en vägledning,
framtagen av Länsstyrelsen Östergötland (2013) tillämpbara som
bedömningsgrunder.
Transporter av farligt gods
Det finns inga nationellt fastställda riktlinjer för hur samhällsplanering
ska anpassas till farligt gods. I denna MKB används främst risk- och
sårbarhetsanalysen för Örebro län (Länsstyrelsen i Örebro län, 2016) som
bedömning
Radon
De nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Säker strålmiljö tar
upp aspekten markradon. Det finns även riktvärden för radon i inomhusluft,
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fastställda i samråd mellan Boverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen
och Arbetsmiljöverket. Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om
dricksvatten berör också radon.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Buller
Buller definieras som ett oönskat ljud. Vanliga bullerkällor utomhus är väg-,
järnväg- och flygtrafik, industrier, verkstäder och skjutbanor. Inomhus
kan buller orsakas av till exempel ventilationsanläggningar, hissar och
andra installationer i våra bostäder. I Hällefors kommun är det främst vägoch järnvägstrafik samt industriverksamhet som alstrat störande buller.
Trafikbullret härrör främst från riksväg 63 och länsväg 244.
Förorenade områden
I kommunen finns ett flertal områden som har identifierats som potentiellt
förorenade områden i Länsstyrelsen i Örebro läns inventering av
förorenade områden. Av identifierade markföroreningar har ett objekt vid
Silvergruvan klassificerats som Riskklass 1 (mycket stor risk), 15 objekt
som Riskklass 2 (stor risk), 33 objekt som Riskklass 3 (måttlig risk) och
ett objekt som Riskklass 4 (liten risk). Därtill finns det många områden
som inte har riskklassats än. Klassningen avser MIFO-klasser och delar in
markföroreningar enligt de risker för människors hälsa och miljön som det
förorenade området kan innebära idag och i framtiden.
Många av de förorenade områdena härrör från den gruvdrift och hantering
av malmer som tidigare har ägt rum i kommunen. Övriga verksamheter inom
kommunen där föroreningar konstaterats eller misstänks är en fd. mindre
industri, några skjutbanor och ett antal äldre deponier.

FÖRORENADE OMRÅDEN
i den fysiska planeringen.
Länsstyrelsen i Östergötland,
2013.

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS
för Örebro län. Länsstyrelsen,
2016.

Transporter av farligt gods
Till farligt gods hör ämnen och produkter som har egenskaper som kan
skada människor, miljö och egendom vid en olycka eller felaktig hantering
när de transporteras eller lagras.
Örebro län är ett nordiskt logistik- och transportcentrum där det löper
transportflöden på både väg och järnväg som är viktiga för hela landet.
Länsväg 244 utgör primär transportväg för farligt gods genom kommunen.
Vidare utgör riksväg 63 och länsväg 785 sekundära transportvägar för
farligt gods.
I Hällefors kommun utgör Ovako AB’s anläggning i Hofors sannolikt den
största enskilda målpunkten för farligt gods. Anläggningen omfattas av
Sevesobestämmelserna för hantering av stora mängder farliga kemiska
ämnen.
Radon
Markradon förekommer naturligt i marken, men med varierande
koncentration beroende av markens egenskaper. Faktorer som kan
påverkan radonriskerna är exempelvis mineralsammansättning i
berggrunden och markens genomsläpplighet. Radon i inomhusluft kan
orsaka allvarliga hälsoproblem.
Det har genomförts en översiktlig markradonutredning för Hällefors
kommun på 90-talet. Karteringen från denna utredning indikerar på
var i kommunen det potentiellt kan finnas förhöjda radonrisker. Då
kommunövergripande radonkarteringar är mycket översiktliga bör
indelningen i områden med högre respektive lägre radonrisker användas
med försiktighet.
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KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
Utvecklingen vid ett nollalternativ bedöms medföra små förändringar med
hänsyn till risker för människors hälsa och miljön jämfört med nuläget. En
sporadisk utveckling av tillkommande bostadsbebyggelse bedöms dock
medföra viss risk för att enskilda bostadshus utsätts för risker i form av
buller markradon etc, då underlag för genomförande av undersökningar
vanligen saknas vid sådan exploatering.
Då gällande översiktsplan inte ger någon vägledning i riskfrågor ökar
risken för att någon aktuell riskfråga skulle kunna kringgås i tidiga
planeringsskeden.
Sammanfattad bedömning
Sammantaget bedöms en utveckling enligt nollalternativet innebära risk
negativa konsekvenser med avseende på risker för människors hälsa och
miljö.
KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
I planförslaget finns tydliga ställningstaganden kring att hänsyn bör tas till
riskfrågor inom buller, radon och transporter av farligt gods vid planering av
ny bebyggelse inom kommunen.
Inom de områden som pekats ut för utveckling av ny bebyggelse
finns ett fåtal områden som klassats som potentiellt förorenade samt
ett som klassats som riskklass 2 (efter genomförd förstudie, fortsatt
utredning återstår). Det sistnämnda området sammanfaller med föreslaget
utbyggnadsområde för bostäder i nordöstra Hällefors.Risken för spridning
av föroreningar i mark bedöms dock kunna förebyggas om de råd som
anges i planförslaget följs.
Området som pekas ut för stadsbyggnad i Grythyttan sträcker sig
längs med länsväg 244, och det östra området som utpekas för ny
stadsbebyggelse i Hällefors ansluter i norr till järnvägen och i söder till
riksväg 63. Inom dessa områden blir det särskilt viktigt att ta hänsyn till
frågor rörandes bullernivåer samt säkerhetsavstånd till leder för transporter
av farligt gods. Risker för negativa konsekvenser med avseende på
transporter av farligt gods och bullerpåverkan bedöms kunna förebyggas
om de råd som anges i planförslaget följs.
Två av områdena som pekas ut för utbyggnad av bostadsbebyggelse
ligger delvis inom högriskområde för markradon. Radonriskerna bedöms
kunna förebyggas ifall byggnaderna uppförs i radonsäkert utförande.
Sammanfattad bedömning
Sammantaget bedöms planförslaget medföra möjliga positiva
konsekvenser med avseende på risker för människors hälsa och miljö. I
planen görs tydliga ställningstaganden kring vikten av hänsyn till risker vid
vidare planering och den bedöms ge en god utgångspunkt för förebyggande
av omnämnda risker.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
 En kartläggning av mängd och farlighet för transporterat gods
inom kommunen skulle vara ett viktigt underlag vid värdering av
säkerhetsavstånden mellan planerad bebyggelse och transportleder
för farligt gods.

46

MKB Hällefors Översiktsplan 2018-03-19 / SWECO ENVIRONMENT

PLANFÖRSLAGET OCH
MILJÖKVALITETSMÅLEN
I förslaget till ny översiktsplan anges att de nationella och regionala
miljökvalitetsmålen är relevanta och av betydelse för kommunen och
översiktsplaneringen.
Örebro län har 14 regionala miljömål. De regionala miljömålen
överensstämmer med de 14 nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande
preciseringar som är aktuella för Örebro län. De två mål som undantas är
Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö.
Definitioner av de nationella miljökvalitetsmålen, information om
vad de omfattar och indikatorer för dess uppföljning finns att tillgå på
Miljömålsportalen, www.miljomal.se.
Nedan presenteras en översiktlig bedömning över hur planförslaget bidrar
till måluppfyllnad av de miljökvalitetsmål som berörs.

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
Om planförslaget faller väl ut och inflyttningen till kommunen ökar så kommer det innebära
ett större bilberoende med stigande utsläpp inom kommunen i och med den begränsade
kollektiva och cykelanknutna infrastrukturen, vilket bedöms medföra negativa konsekvenser
för miljömålet.
Denna negativa utveckling kan emellertid gå att dämpa på sikt genom en i planförslaget
beskriven satsning på en infrastruktur som underlättar en omställning till fossilfria
transporter, utökade cykelvägar och parkeringar, samt en lättillgänglig och adekvat bussoch tågtrafik. Ett genomförande av sådana åtgärder bedöms därmed även kunna gynna
miljömålet.
FRISK LUFT
Planförslagets genomförande innebär ökade transporter enligt ovan, vilket i sin tur
ökar halten av luftföroreningar, primärt i Hällefors med omgivning. Sett till befolkning
och infrastruktur i kommunen så blir sannolikt effekterna av detta begränsade, och om
infrastruktursatsningen mot fossilfira transporter genomförs, så blir den troliga följden på sikt
att planförslaget inte medför någon märkbar negativ inverkan på miljömålet.
INGEN ÖVERGÖDNING
Planförslaget innebär att ny bebyggelse främst ska tillkomma inom områden som är eller
kommer att anslutas till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunen
ska verka för att bristfälliga enskilda avlopp åtgärdas, och för att dagvatten ska omhändertas
lokalt samt vid behov renas innan det når recipient. Dessa ställningstaganden bedöms kunna
ha positiv inverkan på miljömålet.
Samtidigt innebär planförslagets satsning på utveckling av LIS-områden att fler fastigheter
med enskilda avlopp kommer att uppstå, vilket bedöms kunna få negativ inverkan på
miljömålet.
LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
Planförslaget beskriver att kommunen ska verka för att de sjöar och vattendrag som finns
inom kommunen inte ska försuras ytterligare. Kommunen ska även verka för att bristfälliga
enskilda avlopp åtgärdas, att ekosystemtjänster säkras och att en dagvattenstrategi tas
fram. Detta, tillsammans med att kommunen ska verka för en fri fiskvandring i bland annat
Nittälven och Rällsälven, bedöms innebära åtgärder som kan ha en positiv inverkan på
miljömålet.
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ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP
Planförslagets är tydligt med att den lilla åkermark som finns inom kommunen ska hållas
öppen och att ny bebyggelse ska undvikas på åkermark. Genom planförslaget öppnar
kommunen upp för tillkomst av ny bebyggelse på landsbygden. Möjligheten att bosätta sig på
landsbygden bedöms kunna medföra möjligheter att bevara jordbruksnäringen. Sammantaget
bedöms planförslaget ha en positiv inverkan på miljömålet.

GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET
Planförslaget beskriver att kommunen saknar en reservvattentäkt och att en översyn av
vattenskyddsområdena pågår. Däremot framgår inte hur kommunen avser att säkerställa
nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning. Därtill återfinns ett utpekat LIS-område
inom vattenskyddsområdet vid Loka Brunn. Sammantaget bedöms planförslaget ha en möjlig
negativ inverkan på miljömålet.
LEVANDE SKOGAR
Planförslaget fastställer att skogsbruket är en viktig näring inom kommunen och att ny
bebyggelse ska lokaliseras så att skogsnäringens framtida utveckling inte ska begränsas.
Planförslaget lyfter även att skogsbruket ska ta stor hänsyn till natur- och kulturvärden
och att en ökad diversitet är önskvärt för att säkerställa skogens överlevdas inför framtida
klimatförändringar. Därtill öppnar planförslaget upp för tillkomst av ny bebyggelse på
landsbygden. Sammantaget bedöms planförslaget ha en positiv inverkan på miljömålet.
GOD BEBYGGD MILJÖ
Planförslaget fastställer att kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader ska vårdas och
bevaras samt att övergivna kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska ges en ny meningsfull
användning. Planförslaget innehåller även ambitioner om en stärkt kollektivtrafik och
utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Enligt kommunens ställningstaganden avseende
buller och översvämningar bedöms tillkommande bostadsbebyggelse planeras med
hänsyn till eventuella risker. Sammantaget bedöms planförslaget ha en positiv inverkan på
miljömålet.
ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
Planförslagets inriktning är att värdefulla naturmiljöer ska bevaras och utvecklas samt göras
mer kända bland kommuninvånare och besökare. Planförslaget innebär även att kommunen
ska verka för att ett sammanhängande grönstråk med spridningskorridorer upprätthålls eller
vid behov skapas mellan olika naturområden. Både skogsbruk, jordbruk och stränder lyfts
fram som värdefulla naturmiljöer och rekreationsmöjligheter. Om planläggning genomförs så
att befintliga värden bibehålls och utvecklas bedöms planförslaget ha en positiv inverkan på
miljömålet.

ÖVRIGA MILJÖKVALITETSMÅL
Planförslaget berör inte alla miljökvalitetsmål. Hav i balans
samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö är inte
tillämpbara på Hällefors kommun. Möjligheten att nå Bara naturlig
försurning, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms
endast påverkas av indirekta effekter av planförslaget. Målet om
Giftfri miljö berör i första hand tillsyn och kontroll. Fysisk planering
berörs i mindre omfattning, och då i huvudsak i samband med
efterbehandling av förorenade områden. För miljömålet Myllrade
våtmarker innehåller planförslaget ställningstaganden som endast
i marginell utsträckning kan påverka målet. En utveckling enligt
planförslaget berör i liten grad våtmarker.
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Uppföljning
Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning
innefatta en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning
och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av
planen eller programmet medför.
Miljöpåverkan av översiktsplanen kommer att följas upp inom ramen för
det befintliga miljöarbetet i Hällefors kommun.
Syftet med uppföljningen är att se om åtgärderna bidrar till måluppfyllelse
på önskvärt sätt, att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir större
än avsett, samt att kunna upptäcka och åtgärda oförutsedda negativa
konsekvenser. Uppföljningen bidrar också till kunskapsuppbyggnad och på
längre sikt till bättre och effektivare miljöbedömningar.
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Definition av landsbygd
och landsbygdsutveckling
Landsbygd

Det finns i dag inte en utan flera vedertagna definitioner av vad som menas med landsbygd. Gleshet, avstånd och tillgänglighet används ofta som
indikatorer för att avgränsa och indela landsbygden. Bland annat har OECD, Statistiska centralbyrån (SCB) och Glesbygdsverket definierat vad
de menar med landsbygd. En jämförelse mellan
definitionerna visar att det finns stora skillnader
i fråga om hur stor andel av befolkningen i Sverige som anses bo på landsbygden, från 16 till
70 procent.
Enligt propositionen Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden (2008/09:119) bör det inte
krävas att någon av de angivna definitionerna av
landsbygd används vid redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
i den kommunala översiktsplanen.
Vid behov kan någon av definitionerna väljas
som utgångspunkt för bedömning om ett visst
område är lämpligt för lättnader i strandskyddet
i syfte att utveckla landsbygden. Enligt propositionen är det dock upp till kommunen att bedöma
vilka områden som har sådan karaktär att de kan
vara lämpliga för en utveckling av landsbygden.
Enligt EU:s statistikbyrås, Eurostat, definition
bodde år 2011 ca 22 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. Eurostat definierar urbaniseringsgraden genom att dela upp områden i
tre olika klasser: storstäder, mindre städer och
förorter samt glest befolkade områden. Enligt
denna definition räknas hela Hällefors kommun
till kategorin glest befolkade områden.

I Jordbruksverkets webbpublikation Allt om landet definieras landsbygd genom att Sveriges
kommuner delas in i fyra olika regiontyper: storstadsområden, stadsområden, landsbygd och
gles landsbygd. Enligt definitionen bor ca 34 procent av Sveriges befolkning på landsbygden.
Enligt Jordbruksverkets definition ingår hela Hällefors kommun i regiontypen landsbygd.
Enligt SCB:s definition har en tätort minst 200
invånare och består av en kärna med max 150
meter mellan huskropparna. Kärnan knyts ihop
med annan bebyggelse om avståndet mellan
huskropparna inte överstiger 200 meter. Dock
kan flera tätortskärnor slås samman även om
avståndet är större än 200 meter, om tillräckligt
många bor och arbetar i de olika delarna.
I Sverige bodde år 2015, enligt SCB, ca 13 procent av befolkningen utanför tätort. I Örebro län
bodde samma år ca 16 procent utanför tätort och
i Hällefors kommun var motsvarande siffra ca 25
procent. Samtidigt har folkmängden minskat i
Hällefors kommun med ca 25 procent de senast
25 åren, medan den har ökat med ca sju procent
i Örebro län under samma tidsperiod och med ca
elva procent i Sverige.
Utifrån detta och ovanstående definitioner görs
bedömningen att hela kommunen utgör landsbygd.

OECD definierar landsbygden utifrån en befolkningstäthet som är lägre än 150 personer/
kvadratkilometer, vilket för Sveriges del skulle
innebära att omkring 99 procent av landets totala yta definieras som landsbygd, och att runt
70 procent av Sveriges befolkning räknas som
landsbygdsboende. Även enligt OECD:s definition utgör hela Hällefors kommun landsbygd.
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Torrvarpen, vid Holmarna-Lövnäsudden
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Landsbygdsutveckling

Det finns i dag inte heller någon definition i lagstiftningen av vad som menas med landsbygdsutveckling. Enligt Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden (proposition 2008/09:119)
avses med åtgärder som främjar landsbygdsutvecklingen bl.a. sådana åtgärder som långsiktigt
kan antas ge positiva sysselsättningseffekter och
som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i landsbygder. Sådana situationer kan exempelvis uppstå i samband med etablering av en
turistanläggning för en verksamhet där tillgång
till stränder är en förutsättning eller åtminstone
en avsevärd fördel. Det kan även tänkas handla
om tillkomst av bostäder för permanent- och fritidsboende i syfte att upprätthålla ett ekonomiskt
och personellt underlag för olika former av kommersiell och offentlig service.
I propositionen anges samtidigt att kriterierna för
områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen bör vara förhållandevis öppna. Samtidigt
kommer kommunerna vid redovisningen att vara
begränsade av syftet med områdena, dvs. att
genom bostäder, verksamheter, anläggningar eller åtgärder främja utvecklingen av landsbygden.

Nya bostäder för permanent- och fritidsboende
kan upprätthålla både ett ekonomiskt och personellt underlag för den kommersiella och offentliga
servicen i kommunen samt i angränsande kommuner. Bostäder i strandnära lägen är eftertraktade och en ökad folkmängd har stor betydelse
för att både behålla och utveckla serviceutbudet i
kommunen samt i angränsande kommuner.
För utvecklingen av nya och befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen är tillgången till
stränder och vattenområden en förutsättning eller åtminstone en avsevärd fördel. Verksamheter skapar fler arbetstillfällen som kan generera
fler besökare till kommunen och bidra till en levande landsbygd. Fler besökare till kommunen
kan bidra till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget i kommunen. Sådana verksamheter
kan även generera viss service för närliggande
bostäder, exempelvis i form av en kiosk eller en
restaurang.

Ett strandnära läge ger konkurrensfördelar som
direkt och indirekt kan bidra till landsbygdsutvecklingen. Genom att öka förutsättningarna för
att bo och arbeta på landsbygden skapas attraktiva livs- och företagsmiljöer som kan stimulera
utvecklingen på landsbygden. Dessa miljöer kan
långsiktigt bidra till ökad ekonomisk aktivitet i
både kommunen och regionen. Vidare kan miljöerna stärka kommunens och regionens attraktivitet.
Med landsbygdsutveckling avses i Hällefors
kommun:
• nya bostäder och/eller verksamheter (utan
omgivningspåverkan) som kan bidra till att
upprätthålla serviceunderlaget, och
• nya och utvecklingen av befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen som kan ge
positiva sysselsättningseffekter.

Torrvarpen, vid Holmarna-Lövnäsudden
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Urvalskriterier

Kommunen har följt den vägledning för metod
som beskrivs i Boverkets och Naturvårdsverkets
handbok 2009:4 Strandskydd – en vägledning
för planering och prövning. I handboken anges
att det är grundläggande att kommunen har en
helhetssyn på stränderna och landsbygden i sin
översiktsplanering.
Nedanstående kriterier har legat till grund för urvalet av lämpliga områden för LIS. Då förutsättningarna för landsbygdsutveckling för bostäder
respektive verksamheter för friluftslivet och turismen skiljer sig åt har olika urvalskriterier tagits
fram för respektive ändamål.
För urvalskriterierna för bostäder och/eller verksamheter ska samtliga kriterier uppfyllas för att
ett område ska vara lämpligt för LIS. För urvalskriterierna för verksamheter för friluftslivet och
rekreation ska något av kriterierna uppfyllas.
Kriterierna ligger till grund och vägleder urvalet
av lämpliga LIS-områden. Avsteg från nedan listade kriterier vid utpekande av LIS-områden är
möjligt, men ska tydligt motiveras och bör endast
ske i begränsad omfattning.

Urvalskriterier för bostäder och/eller verksamheter:
1. områden inom tre kilometer fågelvägen från
större vägar, samt högst 10 kilometer fågelvägen till ort med service
Redan genomförda investeringar, exempelvis i
vägar, teknisk infrastruktur samt skoletableringar
ska i möjligaste mån tas tillvara på och nyttjas
vid vidareutveckling av kommunen. Det innebär
bland annat att exploatering i närheten av befintlig bebyggelse och befintliga vägar ska eftersträvas.
LIS-områden för bostäder och/eller verksamheter bör lokaliseras i områden med närhet till arbetsplatser och offentlig samt kommersiell service. Möjlighet till ett hållbart resande, till fots, med
cykel eller med kollektivtrafik är positivt, och bör
beaktas.
Tre kilometer till närmsta större väg anses, utifrån möjligheten till hållbara transporter i kombination med lokala förutsättningar och befintlig
infra- och bebyggelsestruktur, vara ett lämpligt
avstånd. Tio kilometer till närmsta ort med service anses vara ett acceptabelt avstånd för vardagsresor samt ligga inom ett sådant avstånd att
en utveckling inom området kan bidra med positiva effekter i orten.
2. områden där den strandskyddade zonen är
bebyggd med minst tre hus inom ett avstånd
på en kilometer
Sjöar och vattendrag utan någon bebyggelse
inom det strandskyddade området bör undantas,
dels för att bevara den vildmarkskaraktär som
ofta präglar dessa vattenförekomster och dels
för att värna den funktion som orörda vattenmiljöer fyller för växt- och djurlivet. Tillkommande
bebyggelse genom tillämpning av LIS är därför
inte lämpligt längs med delar av sjöar och vattendrag som i dagsläget är oexploaterade.

Torrvarpen, vid Balundstorp

Minst tre hus inom en kilometer av den strandskyddade zonen anses säkerställa att LIS-områden lokaliseras vid redan ianspråktagna om-
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råden, samtidigt som kriteriet även möjliggör
tillkommande bebyggelse genom att omfatta
oexploaterade områden intill befintliga bebyggelsegrupper. Att lokalisera ny bebyggelse i
närheten av redan befintlig bebyggelse inom
strandskyddat område anses bidra till att den attraktionskraft som ett vattennära boende innebär
tas tillvara samtidigt som helt orörda strandområden värnas.

Goda förutsättningar: sjöar med goda förutsättningar för nya verksamheter för friluftslivet
och turismen utifrån tidigare förfrågningar.
Urvalskriterierna 1-2 för bostäder har genomförts
genom en GIS-analys, medan urvalskriterium 3
för bostäder respektive 1-2 för verksamheter för
friluftslivet och turismen har tillämpats genom en
manuell bedömning.

3. områden med bebyggelsetryck
För att utpekandet av LIS-områden och föreslagen utveckling inom dessa ska realiseras krävs
även att området anses attraktivt för bostäder
och/eller verksamheter och att det finns ett intresse för nyetablering.

Urvalskriterier för verksamheter för
friluftslivet och turismen:
1. sjöar med intilliggande befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen, eller
2. sjöar med goda förutsättningar för nya verksamheter för friluftslivet och turismen.

Definition av begrepp i urvalskriterierna

Större vägar: vägar som enligt Trafikverket utgör prioriterade vägar för kollektivtrafik samt
vägar som tillhör funktionell vägklass 2-4, dvs.
vägar som förtätar vägnätet på nationell nivå ytterligare, vägar som förtätar vägnätet på regional
nivå samt vägar som utgör en länk i huvudnätet
för biltrafik. Dessa vägar är i stor utsträckning
statliga och utgör främst riks- och länsvägar.
Service: kommersiell och offentlig service. Kommersiell service likställs i detta sammanhang
med livsmedelsbutik och offentlig service med
förskola. Service finns utifrån detta i tätorterna
Hällefors, Grythyttan, Kopparberg, Nora och
Karlskoga.
Bebyggelsetryck: sjöar med tidigare förfrågningar, förhandsbesked eller bygglov.
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Teckenförklaring
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URVALSKRITERIER BOSTÄDER OCH/ELLER VERKSAMHETER
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Områden kriterium1

Urvalskriterium 1 för bostäder och/eller verksamheter

Strandskyddade områden inom tre kilometer från större vägar samt högst tio kilometer till ort med service, uppfyller kriterium 1 och har behållits. Områden som inte uppfyller urvalskriteriet har tagits bort.
Kartan redovisar områden som uppfyller kriterium 1.
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Teckenförklaring
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URVALSKRITERIER BOSTÄDER OCH/ELLER VERKSAMHETER
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Områden kriterium 1 och 2

Urvalskriterium 2 för bostäder och/eller verksamheter

Strandskyddade områden vid sjöar där den strandskyddade zonen är bebyggd med minst tre hus inom
en kilometer uppfyller urvalskriterium 2. De områden som inte uppfyller urvalskriteriet har tagits bort.
Områden som uppfyller kriterium 1 samt 2 redovisas i kartan ovan.
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Teckenförklaring

NORR

URVALSKRITERIER BOSTÄDER OCH/ELLER VERKSAMHETER
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Områden kriterium 1, 2 och 3

Urvalskriterium 3 för bostäder och/eller verksamheter

Strandskyddade områden vid sjöar utan bebyggelsetryck har tagits bort. Områden vid fyra sjöar uppfyller urvalskriterium 1, 2 och 3 för bostäder och/eller verksamheter. Dessa ligger vid sjöarna Saxen,
Södra Torrvarpen, Sör-Älgen och Torrvarpen. Områdena är utifrån kriterium 1, 2 och 3 lämpliga som
LIS-områden för bostäder och/eller verksamheter.
Områden som uppfyller kriterium 1,2 och 3 redovisas i kartan ovan.
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NORR

URVALSKRITERIER VERKSAMHETER

Teckenförklaring
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Sjöar kriterium 1 och 2

Urvalskriterium 1 för verksamheter

Sjöar med intilliggande befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen har behållits. De sjöar som
inte uppfyller urvalskriteriet har tagits bort. Fem sjöar uppfyller urvalskriterium 1 för verksamheter,
dessa är Torrvarpen, Södra Torrvarpen, Sör-Älgen samt Norra och Södra Loken.

Urvalskriterium 2 för verksamheter

Kriterium 2 omfattar sjöar med goda förutsättningar för nya verksamheter för friluftslivet och turismen.
Inga ytterligare sjöar utöver de som uppfyllde kriterium 1 har lagts till. De fem sjöar som uppfyller urvalskriterium 1 och 2 för verksamheter i Hällefors kommun är Torrvarpen, Södra Torrvarpen, Sör-Älgen
samt Norra och Södra Loken.
12
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Fältinventeringar och planeringsunderlag
För att kunna peka ut och avgränsa lämpliga
LIS-områden kring de sjöar som uppfyller ovanstående urvalskriterier har dessa inventeras i fält
vid ett flertal tillfällen. Under hösten 2016 har en
övergripande natur- och faunainventering genomförts. Resultatet av fältinventeringarna återfinns i Bilaga 3.
Vidare har nationellt, regionalt och lokalt planeringsunderlag gåtts igenom för de sjöar som
uppfyller ovanstående urvalskriterier.
Följande planeringsunderlag har tillsammans
med fältinventeringarna legat till grund för det
slutliga urvalet och avgränsningen av lämpliga
LIS-områden:
• riksintresse för friluftslivet,
• riksintresse för naturvården,
• Natura 2000-områden,
• naturreservat,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biotopskyddsområden,
naturvårdsavtal,
länsstyrelsens naturvårdsprogram,
värdefulla vatten,
vattenskyddsområden,
ängs- och betesmarksinventeringen,
nyckelbiotoper,
myrskyddsplan,
skogliga värdetrakter,
naturvärden enligt skogsstyrelsen,
naturminnen,
rikkärr,
sumpskogar,
våtmarker,
riksintresse för kulturmiljövården,
fornlämningar,
oregistrerade kulturlämningar,
rekommenderade vägar för farligt gods,
miljöfarliga verksamheter,
potentiellt förorenade områden,
översvämningsrisk, samt
ras- och skredrisk.

Sör-Älgen, vid Campus Grythyttan
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Utpekade LIS-områden

Planförslaget omfattar 17 LIS-områden vid sex
sjöar. Dessa sjöar är Kvisseln, Norra och Södra
Loken, Saxen, Sör-Älgen och Torrvarpen. Området vid Kvisseln gör avsteg från tidigare presenterade urvalskriterier. Avsteget motiveras vid
beskrivning av området.
Behovet av landsbygdsutveckling kan tillgodoses inom flera områden kring de utvalda sjöarna,
men inverkan på strandskyddet bedöms bli minst
inom de föreslagna LIS-områdena. Inom LISområdena bedöms åtgärder kunna ske utan att
strandskyddets syften åsidosätts. LIS-områdena
utgör sammantaget endast en begränsad del av
de strandområden inom kommunen som omfattas av strandskydd.

Hällefors kommun har en rik tillgång på sjöar och
vattendrag. Det är en attraktionsfaktor som bör
tillvaratas, i hela kommunen, för att bidra till en
positiv landsbygdsutveckling. Ytterligare LIS-områden kan bli aktuellt i en framtid, för att tillvarata
den kvalitet som de sjönära lägena innebär. Vid
komplettering av ytterligare LIS-områden krävs
en revidering av LIS-planen, vilket innefattar
samråd och utställning innan antagande.
För utpekade LIS-områden följer en beskrivning
samt planeringsförutsättningar och rekommendationer för föreslagen utveckling.

Inom de utpekade områdena kommer nya bostäder att kunna byggas, nya verksamheter utan
omgivningspåverkan att kunna etableras och befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen
att kunna utvecklas. Kommunen bedömer att
dessa åtgärder kan bidra till att långsiktigt upprätthålla serviceunderlaget och ge positiva sysselsättningseffekter i kommunen samt angränsande kommuner.
Norra Loken

Kommunen bedömer att strandskyddets syften
kan tillgodoses långsiktigt trots de lättnader som
föreslås i planförslaget. LIS-områdena är lämpliga för utvecklingen av landsbygden samt är av
sådant slag och omfattning att strandskyddets
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt.
LIS-områdena bedöms ha liten betydelse för att
tillgodose strandskyddets syften i och i närheten
av kommunens tätorter. Vidare finns det fortfarande god tillgång till strandområden för allmänheten och förutsättningar för att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet inom kommunen,
både på land och i vatten. Fri passage till strandlinjen ska alltid säkerställas, även vid en eventuell exploatering inom ett LIS-område.

14
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Kvisseln, Hjulsjö
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

ca 3250 m

ca 350 m

1

Allmän beskrivning

Kvisseln är en mindre sjö belägen intill samhället Hjulsjö. Området ligger i den östra delen av
Hällefors kommun, längs väg 63, ca 19 kilometer
från Hällefors tätort.
I det natursköna lilla samhället finns bland annat
en sommaröppen gårdsbutik med naturcamping,
café, konstutställning och försäljning av ekologiska varor och fårprodukter. Från Hjulsjö motionscentral, mitt emot Hjulsjö kyrka, utgår flera
mountainbikeleder. Vid Hjulsjön finns även en
badplats med flytbrygga och torrklosett. I området finns även spår från den tidigare järnframställningen som förekommit på platsen.
LIS-området vid Kvisseln består av skogsmark.
Området uppfyller inte ovan presenterade urvalskriterier för identifiering av LIS-områden för
bostäder och/eller verksamheter. I Hjulsjö finns
en ambition om bebyggelsetillskott och befolkningstillväxt, som bland annat uttrycks i den lokala utvecklingsplan som tagits fram för orten.
I planen omnämns bland annat området längs
med den sydöstra delen av Kvisseln som ett
lämpligt område för ytterligare bostäder. LIS-området vid Kvisseln anses bidra till att uppfylla de
ambitioner som presenteras i den lokala utvecklingsplanen, vilket anses motivera ett avsteg från
kriterierna.

Områdets syfte

Det huvudsakliga syftet med LIS-området är
att möjliggöra nya bostäder. Även etablering av
verksamheter utan omgivningspåverkan är möjligt. Med ”utan omgivningspåverkan” menas att
nivåerna vad gäller exempelvis buller, vibrationer, luftföroreningar och lukt inte överskrider de
normer och riktvärden som tillämpas vid anslutning till bostäder, skolor och liknande. Camping,

kanotuthyrning, mindre butiker och liknande bedöms vara exempel på sådana verksamheter.
Utveckling av området kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i Hällefors och angränsande
kommuner samt skapa positiva sysselsättningseffekter i kommunen. En ökad befolkningsmängd
i Hjulsjö kan bidra till ett förstärkt befolkningsunderlag för bland annat kommersiell service och
utökad kollektivtrafik. Utveckling i området bedöms få positiva effekter i Hjulsjö men även Hällefors tätort.
Länsstyrelsen bedömer inte att området är lämpligt för privat boende, på grund av dess betydelse för allmänhetens tillgång till och utnyttjandet
av stranden. Se vidare i länsstyrelsens granskningsyttrande.

Naturmiljö

Runt Kvisseln gäller generellt strandskydd på
100 meter.

ANTAGANDEHANDLING
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NORR

KVISSELN , HJULSJÖ
ÖVRIGA INTRESSEN

Teckenförklaring
LIS-område
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Det finns inga uppgifter om Kvisseln beträffande
sjöns ekologiska och kemiska status i databasen
Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Dock
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) i alla ytvattenförekomster i Sverige idag och sjön bedöms därför
inte uppnå god kemisk status.
LIS-området ligger i närheten av grundvattenförekomsten Hjulsjöåsen, Hjulsjöområdet. Förekomsten uppfyller miljökvalitetsnormen god kemisk och kvantitativ status.

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar eller andra
kulturvärden inom det föreslagna LIS-området. I
närheten finns lämningar från den tidigare järnframställningen, ett hyttområde med slaggvarpar
och en hyttruin. Det finns även rester av en stenvalvsbro samt en betonggrund. Den senare tros
vara rester från ett gammalt sågverk som funnits
på platsen. I anslutning till vattendragets in- och
utlopp är sannolikheten stor för ytterligare fornlämningar.
Hjulsjö är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. En exploatering inom utpekat LISområde behöver beakta detta och tillkommande
bebyggelse ska utformas så att utblickarna från
Hjulsjö kyrkby inte påverkas negativt.

Friluftsliv och rekreation

Hjulsjö är ett populärt område för rekreation och
friluftsliv med kommunal badplats, naturcamping
och mountainbikeleder.

Teknisk försörjning, service och kommunikationer

Kommunalt vatten och avlopp finns i Hjulsjö
samhälle. Majoriteten av bostadshusen i närområdet har dock enskilda lösningar för vatten och
avlopp. Det är viktigt att säkerställa långsiktigt
hållbara vatten- och avloppslösningar för ny bebyggelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska förhållanden inte påverkas negativt.

ringen av en sådan omfattning att bebyggelsen
uppfyller lagen om allmänna vattentjänsters definition för sammanhållen bebyggelse kan en anslutning till det kommunala VA-nätet i Hjulsjö bli
aktuell. Frågan måste i det fall den blir aktuell
utredas vidare.
Såväl kommersiell som offentlig service finns i
tätorterna Hällefors, Grythyttan, Kopparberg och
Nora.
Hjulsjö nås enklast med bil eller buss. Länstrafiken Örebro trafikerar en linje mellan Hällefors
och Nora som stannar vid hållplats i Hjulsjö.

Risk och säkerhet

Väg 63 som löper ca 150 meter nordost om LISområdet är rekommenderad väg för farligt gods.
På avstånd över 150 meter bedöms normalt
ingen särskild planeringshänsyn behöva tas till
transporter av farligt gods.

Rekommendationer

Prövning av nybyggnation av bostäder, lättare
verksamheter eller andra åtgärder, som till exempel båtbryggor och liknande, ska ske genom
detaljplaneläggning och upphävande av strandskyddet. För enstaka nya byggnader kan prövning ske genom förhandsbesked/bygglov och
dispens från strandskyddet.
I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas
särskild hänsyn till:
• riksintresse för kulturmiljövården och påverkan på utblickarna från Hjulsjö kyrkby,
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• VA-frågor,
• angöring till området samt gatu- och vägstruktur,
• behovet av gemensamma bryggplatser och
lokalisering av båtplatser för den tillkommande bebyggelsen, samt
• allmänhetens tillgång till stranden.

Sannolikt kommer vatten och avlopp för tillkommande bebyggelse lösas genom enskilda eller
mindre gemensamma lösningar. Blir exploate-
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Sör-Älgen, Sörälgens Camping
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

-

ca 500 m

1

Allmän beskrivning

Sör-Älgen är en av de större sjöarna i Hällefors
kommun. Sörälgens Camping ligger vid den norra delen av sjön, något väster om kommunens
mittpunkt. Området ligger ca tre kilometer öster
om Hällefors tätort.
Campingen ligger i naturreservatet Hökhöjden,
med direkt närhet till goda fiskevatten, vandringsleder och cykelleder.

Områdets syfte

Syftet med LIS-området är att möjliggöra en utveckling av befintligt campingområde och på så
sätt skapa ökade förutsättningar för positiva sysselsättningseffekter i kommunen. Utveckling av
campingområdet anses även bidra till förstärkta
besöksvärden och ökad attraktivitet i området,
för besökare såväl som invånare i kommunen.

Naturmiljö

Hela LIS-området ligger inom naturreservatet
Hökhöjden. Vid tillfället för upprättandet av naturreservatet fanns campingen redan i området.
Syftet med naturreservatet är att långsiktigt säkra möjligheten till rekreation och rörligt friluftsliv
inom området. LIS-området, som möjliggör en
utvidgning och utveckling av campingverksamheten, anses bidra till att öka möjligheterna till
friluftsliv och rekreation och därmed stärka syftet med naturreservatet. Naturreservatets föreskrifter reglerar vilka åtgärder som är möjliga att
genomföra och tillstånd/dispens från naturreservatets föreskrifter kan komma att krävas vid en
exploatering av området. För att värna naturreservatets syften är det viktigt att den allmänna
tillgängligheten till området bevaras.
Runt Sör-Älgen gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig
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bland annat på grund av att sjön är påverkad av
vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag.
I sjön finns sjunktimmer från tidigare flottledsverksamhet samt tungmetaller med mycket hög
påverkansrisk. I närområdet finns även förorenade områden, gruvverksamhet och upplag. Dock
vägs det sammanlagda värdet upp av att både
bottenfauna och de allmänna fysikaliskkemiska
förhållandena är klassade som goda.
Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god kemisk status med anledning av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och polybromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.
En utveckling av verksamheten kring campingen
bedöms inte påverka de utpekade naturvärdena
negativt.
Smålommens födosökning sker bland annat i
Sör-Älgen, vilket behöver beaktas i den fortsatta
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli
aktuell vid exploatering i området.
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NORR

SÖR-ÄLGEN, SÖRÄLGENS CAMPING
ÖVRIGA INTRESSEN

Teckenförklaring
LIS-område
Planlagt område
Fornlämning
Naturreservat
Aktsamhetsområde skred
Aktsamhetsområde skred strandnära
Ras- och skredrisk (lst)

Markanvändning
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Kulturmiljö

Det finns en fornlämning och en övrig kulturhistorisk lämning inom det föreslagna LIS-området.
Den första lämningen är en väghållningssten och
den andra en gränssten.
En utveckling av verksamheten bedöms inte påverka kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation

Sörälgens Camping är en liten och välordnad
camping som lämpar sig för den som gillar friluftsliv och längtar ut till skogen, naturen och
djurlivet, där hela det omgivande landskapet är
en naturupplevelse.
På campingområdet finns idag 84 campingtomter och villavagnsplatser, tio campingstugor samt
tillhörande byggnader innehållande bland annat
reception, restaurang och kiosk. Här finns även
grillplats, lekplats, boulebana, badstrand med
bastu samt kanot- och roddbåtuthyrning. I SörÄlgen går det att fiska bl.a. abborre, gös, lake,
mört, sik, siklöja och öring.

Risk och säkerhet

Området är utpekat som aktsamhetsområde i
SGU:s skredriskkartering.

Rekommendationer

Dispens från strandskyddet lämnas för åtgärder som syftar till att vidareutveckla campingens
verksamhet.
Vid tillståndsgivningen tas särskild hänsyn till:
• eventuell påverkan på naturreservatet,
• eventuell påverkan på riksintresset för friluftslivet,
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• eventuell påverkan på de fornlämningar som
finns i området,
• allmänhetens tillgång till stranden,
• allmänhetens tillgång till tätortsnära rekreationsområden,
• VA-frågor,
• Smålommens födosökningsmöjligheter, samt
• aktsamhetsområde för skred.

Hela LIS-området ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv, Svartälven-Nittälven. Bedömning är att syftet med riksintresset stärks av
föreslagen utveckling i LIS-området.

Teknisk försörjning, service och kommunikationer

Området är anslutet till det kommunala VA-nätet.
I det fortsatta arbetet är det viktigt att säkerställa
att anläggningen har kapacitet för att ansluta ny
bebyggelse vid en eventuell utveckling av verksamheten, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska förhållanden fortsätter att vara goda.
Inom campingen finns enklare service i form kiosk och restaurang. Ett av syftena med LIS-området är att möjliggöra en utökning av den befintliga servicen.
Övrig service, såväl kommersiell som offentlig,
finns närmast i Hällefors tätort.
Området nås enklast med bil eller cykel.
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Sör-Älgen, Skinnartorp-Kullberget
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

-

ca 1700 + 400

3

+ 700 m

Allmän beskrivning

Precis söder om LIS-området vid Sörälgens
camping ligger det norra av tre LIS-områden vid
Skinnartorp-Kullberget. Området ligger vid den
norra delen av Sör-Älgen, ca tre kilometer öster
om Hällefors tätort.
Området består till stora delar av produktionsskog och kalhyggen. Det finns även en del bebyggelse inom området.

Områdets syfte

Det huvudsakliga syftet med LIS-områdena är
att möjliggöra nya bostäder. Även etablering av
verksamheter utan omgivningspåverkan är möjligt. Med ”utan omgivningspåverkan” menas att
nivåerna vad gäller exempelvis buller, vibrationer, luftföroreningar och lukt inte överskrider de
normer och riktvärden som tillämpas vid anslutning till bostäder, skolor och liknande. Camping,
kanotuthyrning, mindre butiker och liknande bedöms vara exempel på sådana verksamheter.
Utveckling av området kan bidra till en ökad befolkningsmängd, vilken bidrar med ett förstärkt
befolkningsunderlag för offentlig och kommersiell
service. Utvecklingen kan även bidra till positiva
sysselsättningseffekter. Utveckling av området
bedöms få positiva effekter i framförallt Hällefors
tätort.
Ytterligare bebyggelse är möjlig i anslutning till
LIS-områdena, vilket redovisas i översiktsplanen
och dess mark- och vattenanvändningskarta.

Naturmiljö

Runt Sör-Älgen gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig
bland annat på grund av att sjön är påverkad av

vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag.
I sjön finns sjunktimmer från tidigare flottledsverksamhet samt tungmetaller med mycket hög
påverkansrisk. I närområdet finns även förorenade områden, gruvverksamhet och upplag. Dock
vägs det sammanlagda värdet upp av att både
bottenfauna och de allmänna fysikaliskkemiska
förhållandena är klassade som goda.
Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god kemisk status med anledning av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och polybromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.
Smålommens födosökning sker bland annat i
Sör-Älgen, vilket behöver beaktas i den fortsatta
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli
aktuell vid exploatering i området.
LIS-området sammanfaller delvis med Grythytteåsen, som är en rullstensås med höga naturvärden. Påverkan på rullstensåsen och dess värden
behöver beaktas i den efterföljande planeringen.
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NORR

SÖR-ÄLGEN, SKINNARTORP-KULLBERGET
RIKSINTRESSEN

Teckenförklaring
LIS-område

0

Riksintresse för friluftsliv
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NORR

SÖR-ÄLGEN, SKINNARTORP-KULLBERGET
ÖVRIGA INTRESSEN

Teckenförklaring
LIS-område
Fornlämning
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Planlagt område
Aktsamhetsområde skred
Aktsamhetsområde skred strandnära
Ras- och skredrisk (lst)
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Kulturmiljö

I det södra LIS-området finns dels en oregistrerad kulturlämning bestående av en kolningsanläggning. Det finns även en fornlämning i samma
LIS-område. Fornlämningen är en gammal blästbrukslämning där bland annat en slaggvarp, träkol, slagg och ugnsrester påträffats. Träkolen har
daterats till romersk järnålder, 405-540 e.Kr.
I anslutning till området finns ytterligare ett antal
fornlämningar, bestående av en boplats och fyra
blästplatser från järnåldern/medeltid. Det finns
även en lertäkt och en mur som klassas som övriga kulturhistoriska lämningar.
En utbyggnad av området med nya bostäder bedöms inte påverka kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation

Det finns ett område av riksintresse för friluftsliv,
Svartälven-Nittälven, som täcker in naturreservatet Hökhöjden norr om det nordligaste LIS-området. Gränsdragningen för riksintresset är dock
inte så exakt definierad som för naturreservatet
och täcker även in en del av det norra LIS-området. Den del som sträcker sig in i LIS-området är
av begränsad storlek och är avskuret från skogsområdet med en väg.
Ett riksintresse är ett anspråk och har ingen definitiv gräns. Det aktuella området ligger i det föreslagna riksintresseområdets periferi.
Bedömningen görs att ett utpekande av LIS-områdena, i den begränsade omfattning som det är,
inte påverkar syftet med riksintresset.
Inom LIS-området finns delar som är helt oexploaterade, vilka har en stor betydelse för att säkerställa strandskyddets syften. Nytillkommande
bebyggelses påverkan på oexploaterade strandområden och deras funktion för strandskyddet
ska utredas i efterföljande planering. Utöver de
släpp och fria passager som alltid behöver säkerställas i samband med exploatering inom
strandskyddade områden bör ett större, sammanhängande släpp säkerställas inom området.
Området illustreras schematiskt i kartan ovan.
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Släppets exakta bredd fastställs vid detaljplanering av området.
Länsstyrelsen anser att släppet ska vara minst
150 meter och sammanhängande, se vidare i
länsstyrelsens granskningsyttrande.

Teknisk försörjning, service och kommunikationer

Det finns inga kommunala VA-anläggningar i området, utan bebyggelsen i området har idag enskilda lösningar för vatten och avlopp.
Det är viktigt att se till att långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar skapas för ny bebyggelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska
förhållanden fortsätter att vara goda. Omfattningen på tillkommande bebyggelse bör begränsas,
så att exploateringen inte bildar en sammanhållen bebyggelse enligt lagen om allmänna vattentjänsters definition. Detta då möjligheten till inrättande av verksamhetsområde för VA och därmed
anslutning till det kommunala VA-nätet för tillfället saknas.
Såväl kommersiell som offentlig service finns
närmast i Hällefors tätort.
Området nås enklast med bil eller cykel.

Risk och säkerhet

SGU:s skredriskkartering pekar ut ett aktsamhetsområde inom LIS-området.
Länsstyrelsens lågpunktskartering identifierar vidare ett antal lågpunkter i området.
Området är beläget på en rullstensås, vilket behöver beaktas i efterföljande planering.
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Rekommendationer

Prövning av nybyggnation av bostäder, lättare
verksamheter eller andra åtgärder, som till exempel båtbryggor och liknande, ska ske genom
detaljplaneläggning och upphävande av strandskyddet. För enstaka nya byggnader kan prövning ske genom förhandsbesked/bygglov och
dispens från strandskyddet.
I planarbetet och/eller tillståndsgivningen tas
särskild hänsyn till:
• eventuell påverkan på riksintresset för friluftsliv,
• Smålommens födosökningsmöjligheter,
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• oexploaterade, större sammanhängande
områden och bevarandet av släpp ned till
stranden,
• eventuell påverkan på rullstensåsen,
• eventuell påverkan på de kultur- och fornlämningar som finns i området,
• rasrisk och stabilitet,
• VA-frågor,
• angöring till området samt gatu- och vägstruktur,
• behovet av gemensamma bryggplatser och
lokalisering av båtplatser för den tillkommande bebyggelsen,
• aktsamhetsområde för skred,
• lågpunkter i lågpunktskartering, samt
• allmänhetens tillgång till stranden.
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Saxen, Lövvik-Saxhyttan
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

ca 11200 m 1)

ca 1950 + 750

3

+ 650 m

1)Strandlinje inom Hällefors kommun

Allmän beskrivning

Saxen är en relativt stor sjö i kommunens västra del, där den nordvästra delen av sjön hör till
Filipstads kommun. LIS-områdena ligger strax
norr om väg 63, drygt sju kilometer från Hällefors
tätort.
LIS-områdena består av skogsmark och i viss utsträckning odlingsmark. Bebyggelsen i området
är förhållandevis tät och består av både permanent- och fritidsbostäder.

Områdets syfte

Det huvudsakliga syftet med LIS-områdena är
att möjliggöra nya bostäder. Även etablering av
verksamheter utan omgivningspåverkan är möjligt. Med ”utan omgivningspåverkan” menas att
nivåerna vad gäller exempelvis buller, vibrationer, luftföroreningar och lukt inte överskrider de
normer och riktvärden som tillämpas vid anslutning till bostäder, skolor och liknande. Camping,
kanotuthyrning, mindre butiker och liknande bedöms vara exempel på sådana verksamheter.
Ytterligare bebyggelse är möjlig i anslutning till
LIS-områdena, vilket redovisas i översiktsplanen
och dess mark- och vattenanvändningskarta.
Utveckling av området kan bidra till en ökad befolkningsmängd, vilken bidrar med ett förstärkt
befolkningsunderlag vad gäller exempelvis offentlig och kommersiell service. Utvecklingen
kan även bidra till positiva sysselsättningseffekter. Utveckling av området bedöms få positiva effekter i framförallt Hällefors tätort.
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Naturmiljö

Alla tre områden ligger inom en skoglig värdetrakt. En utbyggnad av LIS-områdena med nya
bostäder bedöms inte påverka det utpekade naturvärdet negativt.
Runt Saxen gäller generellt strandskydd på 100
meter.
Sjöns ekologiska status är god. Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god kemisk status med
anledning av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag överskrids gränsvärdet för kvicksilver och polybromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.
LIS-områdena ligger i närheten av grundvattenförekomsten Svartälvsåsen, Hälleforsområdet.
Förekomsten uppfyller miljökvalitetsnormen god
kemisk och kvantitativ status.
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NORR

SAXEN, LÖVVIK-SAXHYTTAN
ÖVRIGA INTRESSEN

Teckenförklaring
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Smålommens födosökning sker bland annat i
Saxen, vilket behöver beaktas i den fortsatta planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli aktuell vid exploatering i området.

Kulturmiljö

Inom det norra LIS-området finns ett gammalt
gruvområde som är klassat som övrig kulturhistorisk lämning. Gruvområdet, som är 30x15 meter, består av ett gruvhål och två skärpningar. I
närheten finns ytterligare två gruvområden med
gruvhål.
De två södra LIS-områdena ligger inom ett område som är utpekat som ett värdefullt vattenområde för kulturmiljövården.
En utbyggnad av området med nya bostäder bedöms inte påverka kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation

Teknisk försörjning, service och kommunikationer

Det finns inga kommunala VA-anläggningar i området. Bebyggelsen i området har idag enskilda
lösning för vatten och avlopp.
Det är viktigt att se till att långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar skapas för ny bebyggelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska
förhållanden fortsätter att vara goda. Omfattningen på tillkommande bebyggelse bör begränsas,
så att exploateringen inte bildar en sammanhållen bebyggelse enligt lagen om allmänna vattentjänsters definition. Detta då möjligheten till
inrättande av verksamhetsområde för VA och
därmed anslutning till det kommunala VA-nätet
för tillfället saknas.
Såväl kommersiell som offentlig service finns
närmast i Grythyttan och Hällefors.

Vid Saxen finns det goda möjligheter till sportfiske. Här finns bland annat abborre, gädda, mört,
sik, och öring.

Värmlandstrafik trafikerar en linje mellan Filipstad och Hällefors med hållplats i Saxhyttan,
strax söder om det södra LIS-området.

Det finns även stora möjligheter till rekreation i
de omgivande skogsområdena.

Risk och säkerhet

Inom LIS-området finns delar som är helt oexploaterade, vilka har en stor betydelse för att säkerställa strandskyddets syften. Nytillkommande
bebyggelses påverkan på oexploaterade strandområden och deras funktion för strandskyddet
ska utredas i efterföljande planering. Utöver de
släpp och fria passager som alltid behöver säkerställas i samband med exploatering inom
strandskyddade områden bör ett större, sammanhängande släpp ned till strandlinjen bevaras
för att säkerställa strandskyddets syften. Släppet
illustreras schematiskt i kartan ovan.
Länsstyrelsen bedömer inte att hela området är
lämpligt för LIS, då de oexploaterade delarna anses ha stor betydelse för att säkerställa strandskyddets syften långsiktigt. Områden som länsstyrelsen anser är olämpliga redovisas i kartan.
Se även vidare i länsstyrelsens granskningsyttrande.

I Saxhyttan, mellan riksväg 63 och det södra LISområdet finns Saxhyttans Industrier ekonomisk
förening som jobbar med bland annat svets och
smide, asbestsanering, emballagetillverkning
samt hydralik- och skogsmaskinsservice.
I Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete
finns skyddsavstånd angivna för olika verksamheter. I den anges skyddsavståndet 1000 meter för anläggningar för smide som ett riktvärde,
dock måste en lokal anpassning alltid göras. Vid
detaljplaneläggning bör en utredning göras avseende skyddsavstånd och buller från nämnda
industri.
Inom områdena identifieras aktsamhetsområden
för skred i SGU:s skredriskkartering.
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Rekommendationer

Prövning av nybyggnation av bostäder, lättare
verksamheter eller andra åtgärder, som till exempel båtbryggor och liknande, ska ske genom
detaljplaneläggning och upphävande av strandskyddet. För enstaka nya byggnader kan prövning ske genom förhandsbesked/bygglov och
dispens från strandskyddet.
I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas
särskild hänsyn till:
• eventuell påverkan på den skogliga värdetrakten,
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• eventuell påverkan på den vattenanknutna
kulturmiljön,
• eventuell påverkan på fornlämningar i området,
• närheten till industrin vad gäller buller,
• VA-frågor,
• behovet av gemensamma bryggplatser och
lokalisering av båtplatser för den tillkommande bebyggelsen,
• Smålommens födosökningsmöjligheter,
• oexploaterade, större sammanhängande
områden och bevarandet av släpp ned till
stranden,
• aktsamhetsområde för skred, samt
• allmänhetens tillgång till stranden.
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Torrvarpen, Holmarna-Lövnäsudden
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

-

ca 800 + 1600

2

m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger intill sjön Torrvarpen som
är en av de större sjöarna i Hällefors kommun.
Området ligger i den västra delen av kommunen,
ca 11 respektive 13 kilometer från tätorterna Hällefors och Grythyttan.
Stora delar av området består av produktionsskog. Det finns även ett flertal bostadshus i området.

Områdets syfte

Det huvudsakliga syftet med LIS-områdena är
att möjliggöra nya bostäder. Även etablering av
verksamheter utan omgivningspåverkan är möjligt. Med ”utan omgivningspåverkan” menas att
nivåerna vad gäller exempelvis buller, vibrationer, luftföroreningar och lukt inte överskrider de
normer och riktvärden som tillämpas vid anslutning till bostäder, skolor och liknande. Camping,
kanotuthyrning, mindre butiker och liknande bedöms vara exempel på sådana verksamheter.
Utveckling av området kan bidra till en ökad befolkningsmängd, vilken bidrar med ett förstärkt
befolkningsunderlag för offentlig och kommersiell
service. Utvecklingen kan även bidra till positiva
sysselsättningseffekter. Utveckling av området
bedöms få positiva effekter i framförallt Hällefors
tätort.
Ytterligare bebyggelse är möjlig i anslutning till
LIS-områdena, vilket redovisas i översiktsplanen
och dess mark- och vattenanvändningskarta.

på grund av att sjön är påverkad av vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag. Dock är
både bottenfauna och de allmänna fysikaliskkemiska förhållandena klassade som goda.
Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god kemisk status med anledning av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och polybromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.
Orörda holmar och öar har generellt sett ett högt
naturvärde, vilket behöver beaktas vid utveckling i närheten av Lokanders holmar. Vidare sker
Smålommens födosökning bland annat i Torrvarpen, vilket också behöver beaktas i den fortsatta
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli
aktuell vid exploatering i området.

Runt Torrvarpen gäller generellt strandskydd på
100 meter.

Bevarandet av gröna släpp ner till strandlinjen,
samt en väl tilltagen fri passage, krävs för att säkerställa strandskyddets syften vid utveckling av
området.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig

Länsstyrelsen bedömer inte att hela området är

Naturmiljö
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NORR
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ÖVRIGA INTRESSEN
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0

Skogsmark
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lämpligt för LIS, då de oexploaterade delarna anses ha stor betydelse för att säkerställa strandskyddets syften långsiktigt samt då grundare vikar och orörda holmar och öar generellt sett har
höga naturvärden. Områden som länsstyrelsen
anser är olämpliga redovisas i kartan. Se även
vidare i länsstyrelsens granskningsyttrande.

Kulturmiljö

I området finns en gammal torplämning bestående av cirka tio röjningsrösen och en stenmur vilken är klassad som övrig kulturhistorisk lämning.
I övrigt finns det inga kända fornlämningar inom
de föreslagna LIS-områdena. I anslutning till området finns två holmar, Lokanders holmar. Det
finns även ett flyttblock som är klassat som övrig kulturhistorisk lämning, 40 meter söder om
stranden. Flytblocket är enligt sägnen en sten
som kastades från Bovikshöjden i avsikt att
krossa kyrkan i Grythyttan, men eftersom jätten som kastade stenen var gammal kom bara
stenen halvvägs och hamnade i vattnet utanför
Lövnäsudden.
LIS-området ligger inom ett område som är utpekat som ett värdefullt vattenområde för kulturmiljövården.
På östra sidan Torrvarpen ligger Grythyttan, som
är av riksintresse för kulturmiljövården. Den visuella påverkan på utblicken från Grythyttan över
Torrvarpen behöver beaktas vid utveckling av
området för att säkerställa riksintresseområdets
värden. Lokalisering och utformning av bebyggelsen kan ske enligt eller i likhet med nuvarande, delvis outbyggda detaljplan för området, där
utblickarna från Grythyttans riksintresse beaktas
på ett bra sätt.

Teknisk försörjning, service och kommunikationer

Det finns inga kommunala VA-anläggningar i
området, utan bebyggelsen i området har idag
enskilda lösningar för vatten och avlopp. Det är
viktigt att se till att långsiktigt hållbara vatten- och
avloppslösningar skapas för ny bebyggelse, så
att sjöns allmänna fysikaliskkemiska förhållanden fortsätter att vara goda.
Sannolikt kommer vatten och avlopp lösas genom enskilda eller mindre gemensamma lösningar. Blir exploateringen av en sådan omfattning
att bebyggelsen uppfyller lagen om allmänna
vattentjänsters definition för sammanhållen bebyggelse kan en anslutning till det kommunala
VA-nätet bli aktuell. Frågan måste i det fall den
blir aktuell utredas vidare.
Såväl kommersiell som offentlig service finns i
Grythyttan och Hällefors.
Till området är det lättast att ta sig med bil.

Risk och säkerhet

Inom de föreslagna LIS-områdena finns inga
kända förhållanden som indikerar förhöjd risk ur
något avseende.

Rekommendationer

Prövning av nybyggnation av bostäder, lättare
verksamheter eller andra åtgärder, som till exempel båtbryggor och liknande, ska ske genom
detaljplaneläggning och upphävande av strandskyddet. För enstaka nya byggnader kan prövning ske genom förhandsbesked/bygglov och
dispens från strandskyddet.

Friluftsliv och rekreation

Vid Torrvarpen finns det goda möjligheter till
sportfiske. Här finns bland annat abborre, mört,
gädda, lax, öring och sutare.
Det finns även goda möjligheter till rekreation i
de omgivande skogsområdena.
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I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas
särskild hänsyn till:
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• eventuell påverkan på den vattenanknutna
kulturmiljön,
• eventuell påverkan på den kulturlämning
som finns i området,
• VA-frågor,
• behovet av gemensamma bryggplatser och
lokalisering av båtplatser för den tillkommande bebyggelsen,
• Smålommens födosökningsmöjligheter,
• riksintresset Grythyttan och dess utblickar
över Torrvarpen, samt
• allmänhetens tillgång till stranden.

38

ANTAGANDEHANDLING

BILAGA 2 - ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Torrvarpen, Balundtorp norra
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

-

ca 1600 m

1

Allmän beskrivning

Det norra LIS-området vid Balundtorp ligger vid
sjön Torrvarpens östra kant. Området ligger i den
västra delen av kommunen, i anslutning till tätorten Grythyttan.
Området består av produktionsskog i olika stadier, med inslag av stigar. I den grönplan som
håller på att tas fram för kommunen finns även
en ny strandpromenad utpekad i området.

Områdets syfte

Det huvudsakliga syftet med LIS-området är att
möjliggöra nya funktioner som stödjer och utvecklar områdets funktion som rekreationsområde. Detta kan till exempel vara båtbryggor, förrådshus, båthus, vindskydd eller liknande. Syftet
är även att stärka attraktiviteten genom att öka
tillgängligheten till närliggande vatten- och naturområden. Tillskottet i bebyggelsen ska vara av
offentlig karaktär.
Utveckling av området anses förstärka attraktiviteten i området för framförallt boende i Grythyttans tätort och dess omland, men även för besökare.
I anslutning till LIS-området redovisar översiktsplanen och dess mark- och vattenanvändningskarta ett möjligt område för bostadsbyggnation.

Naturmiljö

Runt Torrvarpen gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig
på grund av att sjön är påverkad av vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag. Dock är
både bottenfauna och de allmänna fysikaliskkemiska förhållandena klassade som goda.

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god kemisk status med anledning av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och polybromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.
Smålommens födosökning sker bland annat i
Torrvarpen, vilket behöver beaktas i den fortsatta
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli
aktuell vid exploatering i området.

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar inom det
föreslagna LIS-området. Däremot finns en oregistrerad kulturlämning, en fossil åkermark med
odlingsrösen.
LIS-området ligger inom ett område som är utpekat som ett värdefullt vattenområde för kulturmiljövården.
Grythyttan omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Utblickarna från riksintresseområdet
ska bevaras vid en utveckling inom LIS-området.
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En utveckling av området enligt förslaget bedöms inte påverka kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation

Området används idag som ett rekreationsområde av framförallt Grythyttans invånare. Söder om
LIS-området ligger en kommunal badplats, vilket
lockar besökare till området sommartid.
I den grönplan som håller på att tas fram uppmärksammas områdets rekreationsvärden.
Grönplanens målsättning för området är att det
ska vara en värdefull och spännande strövskog
för boende i Grythyttan. Vid en eventuell utveckling av LIS-området ska områdets karaktär bevaras och kontakten med Torrvarpens strandkant
ständigt vara närvarande. En strandpromenad
finns utpekad i området. Strandpromenaden säkerställs genom det område som avsätts för fri
passage vid upphävande av eller dispens från
strandskydd.
Vid Torrvarpen finns det goda möjligheter till
sportfiske. Här finns bland annat abborre, mört,
gädda, lax, öring och sutare med flera.

Teknisk försörjning, service och kommunikationer

Det finns inga kommunala VA-anläggningar i området i dagsläget, däremot finns kommunalt VA
i Grythyttan som ligger i anslutning till området.
Möjligheter till anslutning till det kommunala VAnätet är möjligt och bör i de fall det blir aktuellt
utredas vidare.
En tillfredsställande och långsiktigt hållbar lösning behöver säkerställas vid eventuell tillkommande bebyggelse med avlopp.
Kommersiell och offentlig service finns i Grythyttans tätort, samt i Hällefors och Karlskoga tätorter.

Risk och säkerhet

Öster om LIS-området ligger industrierna Ferrox
AB samt AB Grythyttans stålmöbler. Ferrox är en
metallurgisk industri som tillverkar och utvecklar
specialprodukter för stål- och gjuteriindustrin.
Grythyttans stålmöbler tillverkar som namnet antyder möbler, främst av stål och trä.
I Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete
finns skyddsavstånd angivna för olika verksamheter. I den anges skyddsavståndet 500 meter
som ett riktvärde för verkstadsindustrier där det
tillverkas järn- och stålkonstruktioner i slutna hallar, dock måste en lokal anpassning alltid göras.
Vid detaljplaneläggning bör en utredning göras
avseende skyddsavstånd och buller från nämnda industrier.
Vidare löper järnvägen ca 170 meter öster om
LIS-områdets norra del. På avstånd över 150
meter bedöms normalt ingen särskild planeringshänsyn behöva tas till farligt gods eller urspårning. Dock kan järnvägen orsaka en del buller.

Rekommendationer

Prövning av nybyggnation av åtgärder som syftar till att stödja närliggande bostäder, verksamheter och anordningar som stödjer områdets
funktion som rekreationsområde ska ske genom
detaljplaneläggning och upphävande av strandskyddet.
För enstaka byggnader eller anordningar som
till exempel båtbrygga, mindre förrådshus/båthus eller liknande och för mindre anordningar
kopplade till den planerade strandpromenaden
och friluftslivet, som till exempel vindskydd, kan
prövning ske genom förhandsbesked/bygglov
och dispens från strandskyddet utan att detaljplan har upprättats. Även bygglov inom redan
bebyggda fastigheter kan beviljas innan upprättande av detaljplan.

Det går buss mellan Karlskoga och Hällefors via
Grythyttan. Närmaste busshållsplats är Närkesgatan ca en kilometer sydöst om LIS-området.
Tågstation finns i Grythyttans centrum, drygt en
kilometer från området.
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I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas
särskild hänsyn till:
• eventuell påverkan på den vattenanknutna
kulturmiljön,
• eventuell påverkan på riksintresse för kulturmiljövården och utblickarna från Grythyttan,
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• eventuell påverkan på den oregistrerade kulturlämningen som finns i området,
• tillkommande bebyggelses anpassning till
terrängen och topografi,
• VA-frågor,
• angöring till området samt gatu- och vägstruktur,
• närheten till järnvägen vad gäller buller,
• närheten till industrier, vad gäller buller och
behov av skyddsavstånd,
• behovet av gemensamma bryggplatser och
lokalisering av båtplatser för den tillkommande bebyggelsen,
• allmänhetens tillgång till stranden,
• Smålommens födosökningsmöjligheter, samt
• allmänhetens tillgång till tätortsnära rekreationsområden.
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Torrvarpen, Balundtorp södra
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

-

ca 350 m

1

Allmän beskrivning

Det södra LIS-området vid Balundtorp ligger vid
sjön Torrvarpens östra kant. Området ligger i den
västra delen av kommunen, i anslutning till tätorten Grythyttan.
Området består skogsmark, med inslag av stigar. Området närmast stranden är exploaterad i
huvudsak av fritidshusbebyggelse.

Områdets syfte

Det huvudsakliga syftet med LIS-området är att
möjliggöra nya bostäder.
Utveckling av området kan bidra till en ökad befolkningsmängd, vilken bidrar med ett förstärkt
befolkningsunderlag vad gäller exempelvis offentlig och kommersiell service. Utvecklingen
kan även bidra till positiva sysselsättningseffekter. Utveckling av området bedöms få positiva effekter i framförallt Grythyttans tätort.
Ytterligare bebyggelse är möjlig nordost om LISområdet, vilket redovisas i översiktsplanen och
dess mark- och vattenanvändningskarta.

Naturmiljö

Runt Torrvarpen gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig
på grund av att sjön är påverkad av vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag. Dock är
både bottenfauna och de allmänna fysikaliskkemiska förhållandena klassade som goda.
Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god kemisk status med anledning av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och polybromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.
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Smålommens födosökning sker bland annat i
Torrvarpen, vilket behöver beaktas i den fortsatta
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli
aktuell vid exploatering i området.
I den grönplan som håller på att tas fram identifieras en tallskog med naturvärdesklass 4 i LISområdet.

Kulturmiljö

I området finns fyra fornlämningar i form av stensättningar från bronsåldern/järnåldern, möjligen
gamla gravar. I närheten finns även en gammal
loftbod klassad som övrig kulturhistorisk lämning.
LIS-området ligger inom ett område som är utpekat som ett värdefullt vattenområde för kulturmiljövården.
Grythyttan omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Tillkommande bebyggelse ska utformas så att utblickarna från riksintresseområdet
bevaras. Särskilt viktigt att beakta är höjden på
tillkommande bebyggelse.
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Friluftsliv och rekreation

Området används idag som ett rekreationsområde av framförallt Grythyttans invånare. Strax
söder om LIS-området ligger även en kommunal
badplats, vilket lockar besökare till området sommartid.
Vid en eventuell utveckling av LIS-området ska
allmänhetens strövmöjligheter samt tillgång till
strandområdet säkerställas.
Vid Torrvarpen finns det goda möjligheter till
sportfiske. Här finns bland annat abborre, mört,
gädda, lax, öring och sutare med flera.

Teknisk försörjning, service och kommunikationer

Det finns inga kommunala VA-anläggningar i området i dagsläget, däremot finns kommunalt VA
i Grythyttan som ligger i anslutning till området.
Tillfredsställande och långsiktigt hållbar vattenoch avloppslösningar behöver säkerställas för
tillkommande bebyggelse. Blir exploateringen
av en sådan omfattning att bebyggelsen uppfyller lagen om allmänna vattentjänsters definition
sammanhållen bebyggelse kan en anslutning till
det kommunala VA-nätet bli aktuell. Frågan måste i så fall utredas vidare.
Kommersiell och offentlig service finns inne i
Grythyttans tätort, samt i Hällefors och Karlskoga tätorter.
Det går buss mellan Karlskoga och Hällefors
via Grythyttan. Närmaste busshållsplats är Närkesgatan ca 700 meter öster om LIS-området.
Tågstation finns i Grythyttans centrum, drygt en
kilometer från området.

Risk och säkerhet

Öster om LIS-området ligger industrierna Ferrox
AB samt AB Grythyttans stålmöbler. Ferrox är en
metallurgisk industri som tillverkar och utvecklar
specialprodukter för stål- och gjuteriindustrin.
Grythyttans stålmöbler tillverkar som namnet antyder möbler, främst av stål och trä.

I Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete
finns skyddsavstånd angivna för olika verksamheter. I den anges skyddsavståndet 500 meter
som ett riktvärde för verkstadsindustrier där det
tillverkas järn- och stålkonstruktioner i slutna hallar, dock måste en lokal anpassning alltid göras.
Vid detaljplaneläggning bör en utredning göras
avseende skyddsavstånd och buller från nämnda industrier.
Området är utpekat som aktsamhetsområde i
SGU:s skredriskkartering.

Rekommendationer

Prövning av nybyggnation av bostäder, lättare
verksamheter eller andra åtgärder, som till exempel båtbryggor och liknande, ska ske genom
detaljplaneläggning och upphävande av strandskyddet. Prövning av förhandsbesked/bygglov
innan detaljplan har upprättats får endast ske
inom redan bebyggda fastigheter.
I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas
särskild hänsyn till:
• eventuell påverkan på den vattenanknutna
kulturmiljön,
• eventuell påverkan på riksintresse för kulturmiljövården och utblickarna från Grythyttan,
• eventuell påverkan på tallskogen och dess
naturvärde,
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• eventuell påverkan på fornlämningar som
finns i området,
• tillkommande bebyggelses anpassning till
terrängen och topografi,
• VA-frågor,
• angöring till området samt gatu- och vägstruktur,
• närheten till järnvägen vad gäller buller,
• närheten till industrier, vad gäller buller och
behov av skyddsavstånd,
• aktsamhetsområde för skred,
• behovet av gemensamma bryggplatser och
lokalisering av båtplatser för den tillkommande bebyggelsen,
• allmänhetens tillgång till stranden,
• Smålommens födosökningsmöjligheter, samt
• allmänhetens tillgång till tätortsnära rekreationsområden.
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Torrvarpen, Åsen
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal
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100 m

-

ca 200 m

1

Allmän beskrivning

LIS-området ligger i den västra delen av kommunen, i anslutning till tätorten Grythyttan. Inom
området finns i dag en kommunal badplats med
brygga, toalett och grillplats med vindskydd. Området består av en sandstrand med inslag av
klippor samt blandskog.

Områdets syfte

Det huvudsakliga syftet med området är att utveckla badplatsen och skapa möjlighet för nya
verksamheter kopplade till denna. Exempel på
utveckling i området skulle kunna vara kiosk,
uteservering, omklädningsrum, fler bryggor eller
liknande.
Utvecklingen bedöms bidra till förhöjda attraktionsvärden i områden, för boende i Grythyttans tätort såväl som besökare till området. På
sikt skulle utvecklingen kunna bidra till positiva
sysselsättningseffekter genom etablering av föreslagna verksamheter. Utveckling av området
bedöms få positiva effekter i framförallt Grythyttans tätort och dess omland.

Naturmiljö

Runt Torrvarpen gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig
på grund av att sjön är påverkad av vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag. Dock är
både bottenfauna och de allmänna fysikaliskkemiska förhållandena klassade som goda.
Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god kemisk status med anledning av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och polybromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.
Smålommens födosökning sker bland annat i
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Torrvarpen, vilket behöver beaktas i den fortsatta
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli
aktuell vid exploatering i området.

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar inom det
föreslagna LIS-området. I närområdet finns
fyra fornlämningar i form av stensättningar från
bronsåldern/järnåldern, möjligen gamla gravar. I
närheten finns även en gammal loftbod klassad
som övrig kulturhistorisk lämning.
LIS-området ligger inom ett område som är utpekat som ett värdefullt vattenområde för kulturmiljövården.
En utveckling av området bedöms inte påverka
kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation

Åsen är ett populärt rekreations- och friluftsområde och en av kommunens två kommunala badplatser. Badplatsen består av en sandstrand och
en klippa. Här finns brygga, toalettvagn och en
grillplats med vindskydd.
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Teknisk försörjning, service och kommunikationer

Det finns inga kommunala VA-anläggningar i området i dagsläget, däremot finns kommunalt VA
i Grythyttan som ligger i anslutning till området.
Möjligheter till anslutning till det kommunala VAnätet är möjligt och bör i de fall det blir aktuellt utredas vidare. En tillfredsställande och långsiktigt
hållbar lösning behöver säkerställas vid eventuell tillkommande bebyggelse med avlopp.
Kommersiell och offentlig service finns inne i
Grythyttans tätort, samt i Hällefors och Karlskoga tätorter.
Det går buss mellan Karlskoga och Hällefors via
Grythyttan. Närmaste busshållsplats är Närkesgatan 750 meter öster om badplatsen. Tågstation finns i Grythyttans centrum, på ett avstånd
av ca 850 meter.

Rekommendationer

Prövning av nybyggnation av till exempel kiosk,
servering eller andra åtgärder som syftar till
att utveckla verksamheten vid badplatsen ska
ske via bygglov samt prövning av dispens från
strandskyddet.
Vid tillståndsgivningen tas särskild hänsyn till:
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• eventuell påverkan på den vattenanknutna
kulturmiljön,
• allmänhetens tillgång till stranden,
• aktsamhetsområde för skred,
• smålommens födosökningsmöjligheter, samt
• allmänhetens tillgång till tätortsnära rekreationsområden.
Vid en upprustning av badplatsen bör den även
tillgängliggöras för människor med funktionsnedsättningar.

Risk och säkerhet

Området är utpekat som aktsamhetsområde för
skred i SGU:s skredriskkartering.
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Sör-Älgen, Hälgsnäs
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

-

ca 2900 m

1

Allmän beskrivning

Hälgsnäs är en udde vid sjön Sör-Älgens södra
del. Området ligger ganska centralt i kommunen,
ca fem kilometer öster om Grythyttans tätort.
Området består till mestadels av brukad skogsmark samt en stor avverkningsyta. En grusväg
leder ut till området. I området finns även en bebyggd fastighet med ett bostadshus och tillhörande komplementbyggnader.

Områdets syfte

Det huvudsakliga syftet med LIS-området är att
möjliggöra en utveckling av verksamheter utan
omgivningspåverkan, bestående av stugor för
uthyrningsverksamhet samt tillhörande funktioner. Med ”utan omgivningspåverkan” menas att
nivåerna vad gäller exempelvis buller, vibrationer, luftföroreningar och lukt inte överskrider de
normer och riktvärden som tillämpas vid anslutning till bostäder, skolor och liknande. Marina,
badhus, mindre butiker, badplats och liknande
bedöms vara exempel på ytterligare verksamheter som lämpar sig i området.
En utveckling av området syftar till att utveckla
platsen till ett besöksmål, på lokal såväl som nationell och internationell nivå. Föreslagen utveckling skulle bidra till att stärka besöksnäringen i
kommunen. Utvecklingen skulle även kunna bidra till positiva effekter för boende i kommunen,
genom positiva sysselsättningseffekter samt utveckling av besöksvärden.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig
bland annat på grund av att sjön är påverkad av
vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag.
I sjön finns sjunktimmer från tidigare flottledsverksamhet samt tungmetaller med mycket hög
påverkansrisk. I närområdet finns även förorenade områden, gruvverksamhet och upplag. Dock
vägs det sammanlagda värdet upp av att både
bottenfauna och de allmänna fysikaliskkemiska
förhållandena är klassade som goda.
Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god kemisk status med anledning av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och polybromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.

Ytterligare utveckling av området är möjlig i anslutning till LIS-område, vilket redovisas i översiktsplanen och dess mark- och vattenanvändningskarta.

Smålommens födosökning sker bland annat i
Sör-Älgen, vilket behöver beaktas i den fortsatta
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli
aktuell vid exploatering i området.

Naturmiljö

Området är till stor del oexploaterat och uppfyller
endast delvis kriterierna för utpekande av LISområden. Möjlig utveckling i området, och den

Runt Sör-Älgen gäller generellt strandskydd på
100 meter.
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positiva effekt den skulle kunna innebära för hela
Hällefors kommun, anses motivera ett mindre
avsteg från kriterierna.
Områden som är helt oexploaterade har en stor
betydelse för att säkerställa strandskyddets syften. Nytillkommande bebyggelses påverkan på
oexploaterade strandområden och deras funktion för strandskyddet ska utredas i efterföljande
planering. Utöver de släpp och fria passager
som alltid behöver säkerställas i samband med
exploatering inom strandskyddade områden kan
ett större, sammanhängande släpp behöva säkerställas, vilket illustreras schematiskt i kartan
ovan. Släppets exakta lokalisering och omfattning utreds vid detaljplanering av området.
Inom området finns biotoper som utgör värdefulla livsmiljöer för växt- och djurliv, vilket behöver beaktas och värnas i efterföljande detaljplanering. Bland annat kan nämnas en bergsbrant
i LIS-områdets östra delar samt en sumpskog i
västra delen av området.
Länsstyrelsen bedömer inte att hela området är
lämpligt för LIS, då de oexploaterade delarna bedöms ha stor betydelse för att säkerställa strandskyddets syften långsiktigt samt då LIS-området
är långsträckt och naturvärdesinventeringen
identifierar värdefulla naturtyper. Områden som
länsstyrelsen anser är olämpliga redovisas i
kartan. Se även vidare i länsstyrelsens granskningsyttrande.

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar eller andra
kulturvärden inom det föreslagna LIS-området.
I anslutning till området, på den östra sidan av
vägen, finns en oregistrerad kulturlämning i form
av en gammal husgrund.
En utveckling av LIS-området bedöms inte påverka kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation

Vid Sör-Älgen finns det goda möjligheter till
sportfiske. Här finns bland annat abborre, gös,
lake, mört, sik, siklöja och öring.

Det finns även goda möjligheter till rekreation i
de omgivande skogsområdena.
Lokalisering och utformning av tillkommande bebyggelse ska ske så att området fortsatt upplevs
tillgängligt för allmänheten. Syftet med bebyggelsen är stugor för uthyrning, vilket ligger väl i linje
med områdets värden för friluftslivet och säkerställer att strandområdet inte privatiseras.

Teknisk försörjning, service och kommunikationer

Det finns inga kommunala VA-anläggningar i området. Den bebyggelse som finns i området idag
har enskild lösning för vatten och avlopp.
Omfattningen på en eventuell exploatering avgör
om området är möjligt att ansluta till det kommunala VA-nätet.
För att en anslutning till det kommunala nätet ska
vara aktuell krävs att området uppfyller definitionen sammanhållen bebyggelse enligt lagen om
allmänna vattentjänster, vilket sannolikt innebär
att även angränsande område utpekat i översiktsplanen exploateras. Frågan behöver utredas vidare i samband med detaljplaneläggning.
Vid ett mer begränsat tillskott av bostäder behöver tillfredsställande enskilda eller mindre gemensamma lösningar för vatten och avlopp säkerställas.
Det är viktigt att se till att långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar skapas för ny bebyggelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska
förhållanden fortsätter att vara goda.
Idag finns ingen kommersiell service inom området. Ett av syftena med utpekandet är att göra
det möjligt att etablera till exempel handel och/
eller en servering i området.
Närmaste utbud av såväl kommersiell som offentlig service finns i Hällefors tätort.
Området nås enklast med bil.
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Risk och säkerhet

Inom det föreslagna LIS-området finns inga kända förhållanden som indikerar förhöjd risk ur något avseende.

Rekommendationer

Prövning av nybyggnation av bostäder och nya
verksamheter som t.ex. restaurang, handel, marina, badhus och andra åtgärder som till exempel båtbryggor eller liknande, ska ske genom
detaljplaneläggning och upphävande av strandskyddet. För enstaka nya byggnader kan prövning ske genom förhandsbesked/bygglov och
dispens från strandskyddet. Även i vattnet bör
uppförande av byggnader medges.
I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas
särskild hänsyn till:
• tillkommande bebyggelses anpassning till
terrängen och topografi,
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• VA-frågor,
• angöring till området samt gatu- och vägstruktur,
• djupförhållanden och varierande vattenstånd
i förhållande till flytande byggnader,
• behovet av gemensamma bryggplatser och
lokalisering av båtplatser för den tillkommande bebyggelsen,
• oexploaterade, större sammanhängande
områden och bevarandet av släpp ned till
stranden,
• värdefulla livsmiljöer för växt- och djurliv,
• Smålommens födosökningsmöjligheter, samt
• allmänhetens tillgång till stranden.
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Sör-Älgen, Campus Grythyttan
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

-

ca 400 m

1

Allmän beskrivning

LIS-området ligger vid den sydvästra delen av
sjön Sör-Älgen. Området ligger i den östra utkanten av tätorten Grythyttan, intill väg 244.
I den östra delen av området finns ett gallrat
skogsområde med tall och blåbärsris. I väster
finns Måltidens hus.
Måltidens hus var Sveriges paviljong på världsutställningen år 1992 i Sevilla. Paviljongen tillverkades i Timrå, och flyttades efter världsutställningen till Grythyttan där den invigdes år 1994
och blev restaurang- och hotellhögskola. Exteriört är byggnaden densamma som i Sevilla, men
interiört har den omvandlats för att anpassas till
dagens verksamhet som ett centrum för mat,
dryck och måltidens form. Med sina omkring 50
000 besökare per år är det ett av Bergslagens
främsta besöksmål.
I Måltidens Hus drivs idag verksamheter av två
olika aktörer. Restaurang- och hotellhögskolan
drivs av Örebro Universitet (Campus Grythyttan). Loka Brunn driver bland annat restaurangen Hyttblecket och en butik.

Områdets syfte

I översiktsplanen är området markerat som
stadsbygd. Inom begreppet stadsbygd ryms
både bostäder och olika verksamheter. Det huvudsakliga syftet med LIS-området är att möjliggöra en utvidgning av verksamheten med Måltidens hus och Campus Grythyttan.

Verksamheten har redan idag stor betydelsen för
sysselsättningen i kommunen och en utvidgning
av den skulle skapa ökade förutsättningar för ytterligare positiva sysselsättningseffekter i Hällefors kommun. Nya studentbostäder skulle även
kunna bidra till ett förstärkt befolkningsunderlag i
kommunen och därmed upprätthållande av serviceunderlaget i kommunen. Utveckling av området bedöms få positiva effekter i hela Hällefors
kommun.
Bebyggelse för bostadsändamål bör lokaliseras i
norra delen av LIS-området, medan bebyggelse
för utvidgning av verksamheten kan lokaliseras i
anslutning till befintlig verksamhet.

Naturmiljö

Syftet är också att möjliggöra nybyggnation av
bostäder, som skulle kunna fungera som studentbostäder för universitetets elever.

LIS-området gränsar i öster till ett område som
pekats ut som ett blivande naturreservat. En utveckling av verksamheten bedöms inte påverka
naturvärdena i det blivande reservatet negativt.

Området syftar vidare till att stärka attraktiviteten
för besöksmålet genom att öka tillgängligheten
till närliggande vatten- och naturområden.

Naturvärdesinventeringen uppmärksammar ett
lövskogsområde med viktiga naturvärdesfunktioner. De östra delarna av LIS-området sträcker
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sig med anledning av detta inte ända fram till
strandlinjen.
Runt Sör-Älgen gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig
bland annat på grund av att sjön är påverkad av
vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag.
I sjön finns sjunktimmer från tidigare flottledsverksamhet samt tungmetaller med mycket hög
påverkansrisk. I närområdet finns även förorenade områden, gruvverksamhet och upplag. Dock
vägs det sammanlagda värdet upp av att både
bottenfauna och de allmänna fysikaliskkemiska
förhållandena är klassade som goda.
Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god kemisk status med anledning av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och polybromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.
Lillagsviken och Lill-Agen är fågelrika. Smålommens födosökning sker bland annat i Sör-Älgen.
Hänsyn till fågellivet behöver tas i den fortsatta
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli
aktuell vid exploatering i området.

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar inom det
föreslagna LIS-området. I närområdet finns ett
hyttområde på ca 220x130 meter som är klassat som fornlämning. Hyttområdet består av en
hyttruin, en rostugnsruin, en stensatt älvfåra,
en minnesskylt, oklara stengrunder och spridd
slagg samt en bygård. Hyttan har varit en så kal�lad mulltimmerhytta. Nordost om hyttruinen finns
en Stenvalvsbro som fortfarande trafikeras och
är klassad som ett bevakningsobjekt.
Här finns även Grythytte gård som byggdes omkring år 1900 och består av en huvudbyggnad på
två och en halv våningar med flygelbyggnader i
en och en halv våningar. Gården är klassad som
övrig kulturhistorisk lämning.
Hänsyn till områdets kulturmiljövärden behöver
tas vid byggnation inom utpekat LIS-område.
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Planering av tillkommande bebyggelse ska ske
med utgångspunkt i dessa värden och utformning av bebyggelsen ska underordnas dessa
värden.
LIS-området ligger inom ett område som är utpekat som ett värdefullt vattenområde för kulturmiljövården.

Friluftsliv och rekreation

I den grönplan som håller på att tas fram för kommunen finns en ny strandpromenad utpekad i
området. Strandpromenaden säkerställs genom
det område som avsätts för fri passage vid upphävande av eller dispens från strandskydd.
Det finns även stora möjligheter till rekreation i
de omgivande skogsområdena och det blivande
naturreservatet.

Teknisk försörjning, service och kommunikationer

Området ligger delvis inom Grythyttans verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.
Enligt en översiktlig inventering kan LIS-området
anslutas till det kommunala verksamhetsområdet för VA. Frågan behöver utredas vidare i samband med detaljplaneläggning.
Kommersiell och offentlig service finns i Grythyttans tätort som ligger i anslutning till området. Ytterligare service finns i Hällefors tätort.
Länstrafiken Örebro har linjer mellan Örebro och
Hällefors samt Hällefors och Lindesberg som
stannar vid hållplats precis utanför området.
Grythyttans tågstation ligger drygt en kilometer
väster om området.

Risk och säkerhet

Området ligger i anslutning till ett utpekat aktsamhetsområde för skred i SGU:s skredriskkartering.
Vidare är väg 244 som löper ca 120 meter väster
om LIS-området rekommenderad väg för farligt
gods.
På ett avstånd mellan 70 och 150 meter från en
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rekommenderad transportled för farligt gods kan
de flesta typer av markanvändning förläggas
utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan markanvändning som innefattar
särskilt många eller utsatta personer. Exempelvis bedöms handel, mindre kontor samt bostäder
i upp till två plan normalt kunna uppföras utan
särskilda skyddsåtgärder, däremot inte till exempel hotell. Bullerskyddsåtgärder kan behöva vidtas. På avstånd över 150 meter bedöms normalt
ingen särskild planeringshänsyn behöva tas till
transporter av farligt gods.
Risk för översvämning kan föreligga och behöver
beaktas i den fortsatta planeringen.

Rekommendationer

Prövning av byggnation av till exempel studentbostäder och åtgärder som syftar till att vidareutveckla utbildnings-, konferens- och hotellverksamheten ska ske via detaljplan samt
upphävande av strandskyddet. Inga prövningar
av bygglov eller förhandsbesked ska göras inom
LIS-området innan detaljplan har upprättats, förutom för mindre anordningar kopplade till den
planerade strandpromenaden och/eller friluftslivet.
I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas
särskild hänsyn till:
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• områdets kulturmiljövärden,
• eventuell påverkan på den vattenanknutna
kulturmiljön,
• närheten till väg 244 vad gäller buller, risk för
avkörning samt farligt gods,
• aktsamhetsområde för skred,
• tillkommande bebyggelses anpassning till
terrängen och topografi,
• tillkommande bebyggelses anpassning till
befintlig bebyggelse,
• allmänhetens tillgång till stranden,
• VA-frågor,
• fågellivet och då bland annat Smålommens
födosökningsmöjligheter,
• risk för översvämning, samt
• allmänhetens tillgång till tätortsnära rekreationsområden.
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Norra och Södra Loken, Loka
Brunn
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

ca 2900+

ca 750+250 m

2

2600 m

Allmän beskrivning

Norra och Södra Loken är två sjöar som ligger
intill Loka Brunn, i den södra delen av Hällefors
kommun. Området ligger intill väg 205, ca 13 kilometer söder om Grythyttans tätort.
Loka Brunn etablerades som kurort år 1720 och
är en av Sveriges äldsta och mest kända kurorter. Platsen är än i dag ett välbesökt resmål för
turism och friluftsliv.
Vid Loka Brunn finns omkring 50 byggnader som
innehåller bland annat konferens-, restaurang-,
spa- och hotellanläggningar. Här finns både
1700-talsbyggnader och nya byggnader. På området finns även en sommarkyrka och ett kurortsmuseum.
Runt sjön finns även flera naturstigar som utgår
från anläggningen. Här finns även en motorikbana för barnen att pröva sin balans på, gungor
och sandlåda. Det finns en lekstuga, snickarbod,
fiskebrygga, bastu med mera.

Områdets syfte

Det huvudsakliga syftet med LIS-områdena är att
möjliggöra en utveckling av den befintliga verksamheten vid Loka Brunn, det vill säga konferens-, restaurang-, spa- och hotellverksamheten.
Verksamheten bidrar redan i dag till positiva sysselsättningseffekter i Hällefors kommun. Ett utpekande som LIS-område skulle möjliggöra en
vidareutveckling av verksamheten som stärker
denna effekt.

Naturmiljö

LIS-områdena vid Loka Brunn ligger inom ett
område utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram, en skoglig värdetrakt samt riksintresse för
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naturvården. Norra Loken ingår även i vattenskyddsområdet för Loka Brunn.
LIS-området vid Södra Loken gränsar till naturreservatet Lokadalen samt ett föreslaget Natura
2000-område. Även västra sidan av Södra Loken har mycket höga naturvärden, likt befintligt
naturreservat, vilket behöver beaktas i den fortsatta planeringen.
Runt Norra och Södra Loken gäller generellt
strandskydd på 100 meter.
Sjöarna ingår i vattenförekomsten Trösälven enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS).
Den ekologiska statusen är god. Dock överskrids
gränsvärdet för kvicksilver och polybromerade
difenyletrar(PBDE), likt alla ytvattenförekomster
i Sverige i dag, och vattenförekomsten uppnår
därför inte god kemisk status.
LIS-områdena ligger inom grundvattenförekomsten Lokaåsen, Lokaområdet. Förekomsten uppfyller miljökvalitetsnormen god kemisk och kvantitativ status.
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En utveckling av verksamheten bedöms inte påverka de utpekade naturvärdena negativt.

Kulturmiljö

Eftersom brunnsområdet har använts kontinuerligt i nästan 300 år finns det flera intressanta
byggnader inom området som visar på byggnadsskicket från 1700-talet fram till idag. Detta
ligger till grund för att området, inklusive de två
LIS-områdena, ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.
Inom det södra LIS-området finns en vägsträckning som är klassad som övrig kulturhistorisk
lämning. Det finns även en fornlämning och ett
antal övriga kulturhistoriska lämningar i närområdet. Bland annat är kyrkan klassad som övrig
kulturhistorisk lämning, och likaså tre stycken
minnesstenar. Det finns även en stenklädd källa
som kan ha varit den första hälsokällan i Loka.
Källan är ett så kallat bevakningsobjekt.
Söder om det sydliga LIS-området finns en gammal milstolpe i gjutjärn som är klassad som fornlämning.
I det södra området finns det indikationer på att
det skulle kunna finnas fler natur- och kulturhistoriska värden vilket bör utredas noggrannare i
det fortsatta arbetet. Det finns bland annat flera
gamla tallar i området med inristningar från andra hälften av 1800-talet.
En utveckling av verksamheten i det norra LISområdet bedöms inte påverka kulturmiljön negativt. Samma sak gäller vid det södra LIS-området
om utvecklingen görs på ett varsamt sätt.

Friluftsliv och rekreation

Loka är ett populärt område för rekreation och
friluftsliv. Området ligger inom ett riksintresseområde för friluftslivet, Finnekroken. Uppfattningen
är att ett utpekande av LIS-områden som därtill
möjliggör en utvidgning av verksamheten, skulle
stärka syftet med riksintresset.
En utveckling av verksamheten bedöms öka
möjligheterna till friluftsliv och rekreation kring
Norra och Södra Loken.

Teknisk försörjning, service och kommunikationer

Det finns inga kommunala VA-anläggningar i området, utan verksamheten har idag en enskild lösning för vatten och avlopp. I det fortsatta arbetet
är det viktigt att säkerställa att anläggningen har
kapacitet för en eventuell utveckling av verksamheten och att långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar skapas för ny bebyggelse. Detta
är speciellt viktigt med tanke på att Norra Loken
ingår i vattenskyddsområdet för Loka Brunn.
I dag finns viss service i form av bland annat
restaurang- och konferensverksamhet inom
området. Övrig service, såväl kommersiell som
offentlig, finns i Grythyttan, Hällefors samt Karlskoga tätorter.
Området nås enklast med bil eller buss. Länstrafiken Örebros linjer mellan Hällefors och Karlskoga stannar vid hållplatsen Loka Brunn, vid
infarten till området.

Risk och säkerhet

Inom det södra LIS-område identifieras ett aktsamhetsområde i SGU:s skredriskkartering.
Även länsstyrelsens ras- och skredriskkartering
identifierar område med risk för ras.
Vidare är väg 205, som löper genom det norra
LIS-området och ca 30 meter väster om det södra området, rekommenderad väg för farligt gods.
Områden på ett avstånd närmare än 30 meter
från rekommenderad väg för farligt gods bör ges
en markanvändning som inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta område bör inte heller exploateras på ett sådant sätt att eventuella
olycksförlopp kan förvärras. Friluftsområden är
ett exempel på sådan markanvändning som är
acceptabelt inom detta område.
På ett avstånd mellan 30 och 70 meter från rekommenderad väg för farligt gods bör markanvändningen utformas så att få personer uppehåller sig i området och i vaket tillstånd.
Markanvändning som normalt kan planeras utan
särskild riskhantering i detta område är t.ex. handel i mindre omfattning.

ANTAGANDEHANDLING
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BILAGA 2 - ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN
På ett avstånd mellan 70 och 150 meter från en
rekommenderad väg för farligt gods kan de flesta
typer av markanvändning placeras utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan
markanvändning som innefattar särskilt många
eller utsatta personer. Handel, mindre kontor
samt kultur- och idrottsanläggningar utan betydande åskådarplats bedöms normalt kunna uppföras utan särskilda skyddsåtgärder, men inte till
exempel hotell.
Närheten till väg 205, gör också att de västra delarna av LIS-områdena är utsatta för buller.
Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet ska
beaktas vid exploatering inom området. Ny bebyggelse inom vattenskyddsområdets primära
skyddszon bör undvikas.

Rekommendationer

LIS-områdena bör ingå i ett nytt planprogram för
Loka Brunn.
Prövning av åtgärder som syftar till att vidareutveckla konferens- och hotellverksamheten, samt
för olika anordningar för friluftslivet ska ske via
bygglov samt prövning av dispens från strandskyddet. Innan ett planprogram har upprättats
ska inga prövningar av bygglov eller förhandsbesked göras, förutom för mindre anordningar
kopplade till friluftslivet.
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I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas
särskild hänsyn till:
• eventuell påverkan på riksintresse för naturvården,
• eventuell påverkan på riksintresse för kulturmiljövården,
• eventuell påverkan på riksintresse för friluftslivet,
• eventuell påverkan på naturvärden inom
strandskyddsområdet: ett område i länsstyrelsens naturvårdsprogram och en skoglig
värdetrakt,
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• eventuell påverkan på vattenskyddsområdet
för Loka Brunn,
• närheten till väg 205 vad gäller buller, risk för
avkörning samt farligt gods,
• aktsamhetsområde för skred,
• risk för ras,
• tillkommande bebyggelses anpassning till
befintlig bebyggelse och andra kulturvärden,
samt
• allmänhetens tillgång till stranden.
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Översiktlig naturvärdesbedömning,
LIS-områden i Hällefors kommun

Sammanfattning
En inventering har skett i samband med framtagandet av LIS-områden inför planarbetet med en översiktsplan till
Hällefors kommun. Inventerings syfte har varit att identifiera värdefulla livsmiljöer för växter och djur i ett visst antal
utpekade områden. De områden som anses hysa värdefulla livsmiljöer och/eller arter som indikerar högt naturvärde
har klassats enligt den standard som är framtagen för naturvärdesinventering, SS 199000:2014 och redovisats. I
flera av områdena finns sedan tidigare kunskap om höga naturvärden så som nyckelbiotoper, blivande naturreservat
m.m., dessa områden har då inte inventerats separat i denna inventering. Inventeringen har skett genom förstudier
av befintligt underlag och har kompletterats med undersökning på fältnivå, detaljgrad översiktligt.

Henric Ernstson 2016-11-23
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1 Bakgrund / Inledning
Naturvärdesinventeringen är en del i planarbetet inför en översiktsplan för Hällefors kommun, där framtagandet av
LIS-områden ingår.

2 Syfte med naturvärdesinventering
Syftet med inventeringen är att identifiera eventuell värdefull natur och i dessa fall avgränsa dem geografiskt i
landskapet. En naturvärdesinventering syftar till att avgränsa områden som är av positiv betydelse för biologisk
mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. I denna rapport beskrivs alla områden generellt var
för sig och eventuella avgränsningar och fynd finns beskrivna där.

3 Avgränsning och metodik
Inventeringen har genomförts under hösten 2016. Inventeringen har skett genom att studera befintligt material på
förstudienivå kompletterat med inventering på fältnivå detaljeringsgrad översiktlig.
Metodiken som har använts följer SS 199000:2014. Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering är att
beskriva och värdera naturområden med betydelse för den biologiska mångfalden. En naturvärdesinventering ska
enligt standarden resultera i avgränsade, bedömda områden av positiv betydelse för den biologiska mångfalden.
Med naturvårdsobjekt menas här ett geografiskt avgränsat område med naturvärde som utgörs av en dominerande
naturtyp och som tilldelas en gemensam naturvärdesklass.

4 Naturvärdesobjekt
4.1

Kriterier

Naturvärdesbedömning ska göras utifrån två kriterier, biotop samt art. De båda bedömningsgrunderna samverkar,
kvaliteter i en biotop kan i sin tur tala om hur bra biotopen bör fungera som livsmiljö för olika arter. De två
kriterierna sammanvägs i en matris utifrån bedömning och artfynd. Nedan visas en principbild för naturvärdesklass
från SS199000:2014 där en sammanvägning av art respektive livsmiljö leder till en naturvärdesklass.
En begränsning i en naturvärdesinventering är bland annat att andra ekosystemtjänster som t.ex. vattenrening,
erosionsskydd mm. inte kommer med. I ett inventerat område kan det finnas ytterligare andra värden så som kulturoch friluftsliv som inte heller kommer med i denna inventeringsmetodik.
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Principbild från SS 199000:2014 för att illustrativt beskriva hur arter respektive livsmiljöer (biotoper) leder till en bedömd
naturvärdesklass.
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5 Allmän beskrivning av område
Nedan redovisas de olika områdena som ingår i utredningen. Till varje delområde finns en karta med beskrivning av
området samt eventuella naturvårdsobjekt som har hittats i områdena. Till varje delområde finns också ett stycke
med kommentarer kring delområdets beskaffenhet och lämplighet.

Karta med de olika inventeringsområdena markerade.
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5.1

_________________________________________

Saxen, Hällefors

Området består av både odlingsmark, fritidshus och produktionsskog. Centralt i området finns ett större
sammanhängande våtmarksområde som har spår från tidigare dikningsföretag. I området dominerar barrvegetation
på blåbärsris men ställvis finns inslag av lövvegetation. Utmed stranden och våtare partier samt bebyggelse är det
större inslag av lövvegetation.

Karta över delområdet med naturvärden synliga, svarta skrafferade står för våtmark medan det skuggade gröna står för ett
planerat naturreservat.

Foto över södra delarna fotograferat norr ut över åkermarken

Foto över södra delarna i närheten av fritidshusen, där det

utmed vattnet.

bland annat finns blandskog med en hel del gräsvegetation.
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Åkermark i söder, fotograferat söder ut. Innanför åkermarken

_________________________________________

Stora delar av det södra området består av gles granskog.

finns ung blandskog med gran som dominerar.

Klenare granskog i anslutning till skjutbana

I området finns flera branter som är klädda med
produktionsskog av gran.

Område mellan sjön och de våtare partierna. I området finns

Den väg som går in och tidigare har avvattnat befintlig

hålträd samt uteslutande löv.

våtmark norr om området. I området finns fortfarande partier
av våtmark/mossa som inte är bevuxet, trotts en fungerande
markavvattning.
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Typisk produktionsskog i området.

_________________________________________

Typisk produktionsskog i området.

Typisk produktionsskog i området, i detta sammanhang i
närheten av befintlig bebyggelse. Det är oftast mer inslag av
löv i närheten av befintlig bebyggelse i hela delområdet.

Foto från det norra området, väg, hygge och skog ned till vattnet.
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5.1.1

_________________________________________

Kommentar

Karta över delområden

I området har inga ytterligare naturvärdesklassade områden registrerats i samband med inventeringen.
5.1.1.1

Område a

I delområdet finns både produktionsskog och hus utmed stranden. I området finns också en skjutbana, öppen
åkermark samt kalhyggen, bland annat i de östra delarna.
5.1.1.2

Område b

Området utgörs av sumpskogar och dikad mosse och utgör en förlängning av mossen norr om området. Området är
sedan tidigare utpekat ur naturvårdssynpunkt och har inte inventerats i samband med denna inventering.
5.1.1.3

Område c

Området utgör en dikad mosse och är en förlängning av mossen i norr. I området finns blötare partier kvar och
området har här vissa naturvärden men är väldigt påverkat av tidigare dikningar. Området bedöms inte nå upp till
naturvärdesklass 4 men hyser viktiga strukturer för naturvärden trots att det är väldigt påverkat. De finaste
områdena ligger utmed ett stort dike som skär delområde b och c från varandra.
5.1.1.4

Område d

Området utgörs till största delen av produktionsskog, förutom inslag av åkermark och tomtmark främst utmed
stranden. I området finns flertalet hus utmed stranden, öster om vägen finns produktionsskog som domineras av
granskog. I norr finns en större nyckelbiotop med naturvårdsavtal som inte är inventerat i denna inventering.
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5.2 Sör-Älgen, Hällefors
Området består av produktionsskog i olika åldersstadier, i området finns också flera stora kalhyggen. Området
består främst av barrskog på sandig mark. Området är kuperat och i flera lägre områden mellan höjderna finns
rikligt med våtare partier och sumpskogar. I området finns flera stigar och anläggningar för det rörliga friluftslivet. I
de södra delarna dominerar kalhyggen och i den norra delen finns både kalhygge, naturreservat och en camping.

Karta över delområdet med alla sumpskogar markerade, flera av våtmarkerna / sumpskogarna är i dag del av kalhygge.

Foto över södra delarna, där visst trädskikt är lämnat utefter

Foto över södra delarna där det även finns våtare inslag i de

stranden.

områden som är avverkade.
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I stora delar av område samt utmed stranden finns leder och

_________________________________________

Foto över strand

anläggningar för det rörliga friluftslivet.

I de inre delarna i söder finns en fin våtmark som avvattnar

Foto över våtmark med skvattram mm.

högre liggande partier bland annat.

Foto över Kullberget söder ifrån.

Karaktäristiskt foto över området med ömsom
produktionsskog av gran/tall samt avverkade ytor.
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Norra delen av området i närheten av skinnartorp är i stora

Foto över elsäkerhetsarbeten som sker i delområdets norra

delar kalhygge eller äldre produktionsskog.

delar, kabelförlängning utmed stranden mellan befintliga
tomter.

Foto från ett hygge i de norra delarna, väster om husen och

Foto från vägen i de norra delarna

grustäkten utmed stranden.
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5.2.1

_________________________________________

Kommentar

Karta över området med delområden markerade, delområdena diskuteras nedan i separata stycken.
5.2.1.1

Område a

Området består av stora hyggen och där mellan flera våta sänkor, utmed stranden finns flera äldre hus sedan
tidigare. I de mittersta delarna består området av flera sammanhängande fuktiga sänkor. I området finns flera stigar
och leder till förmån för det rörliga friluftslivet.
5.2.1.2

Område b

I området finns produktionsskog samt områden med högre naturvärden och intressanta strukturer, i området går
flera vandringsleder. På toppen av kullaberget finns en stor nyckelbiotop utpekad sedan tidigare som inte är
inventerad i denna inventering.
5.2.1.3

Område c

Det norra området består av hus utmed stranden men också stora ytor av kalhygge och produktionsskog.
5.2.1.4

Område d

Området består av produktionsskog samt hyggen. Utmed stranden finns flera hus och tomter. I området finns en hel
del lövskog, ställvis knutet till tomtmark eller som uppslag från tidigare hyggen. En äldre sandtäkt finns i området.
5.2.1.5

Område e

Området består av barrskog och en sumpskog som ingår som en del i det kommunala naturreservatet. Dessa ytor är
inte inventerade i denna inventering. I norr ligger en större camping, som i söder gränsar till sumpskogen och i norr
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_________________________________________

angränsar till en finare låglänt barrskog med flera knipholkar och vegetation som tyder på fuktig miljö.
5.2.1.6

Naturvärdesobjekt

Naturvärdesklass: Visst naturvärde, klass 4
Värdering: Hydrologiskt intakt våtmark
Karaktär och motivering: Sammanhängande intakt våtmark med rikligt av klena tallar.

Detalj på naturvärdesobjekt som inte finns klassat sedan tidigare.
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5.3 Sör-Älgen, Hälgsnäs

Karta över delområdet.

Området består av brukad skogsmark med produktionsskog, visst inslag finns av våtare områden och diken i vissa
bitar. I området finns ett mycket stort kalhygge respektive ett stort äldre hygge och produktionsskog. Ställvis i söder
finns klenare produktionsskog med blöta inslag i sydväst.

Foto från den grusväg som leder in i området och kantas av

Foto från vändhållplatsen i området. De delar som inte är

produktionsskog där det inte är avverkat.

avverkat närmast består av produktionsskog utan tecken på
några högre naturvärden.
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Foto över produktionsskog som är lämnad kant i kant med ett

Foto över strandremsa i väst, syd-väst där det finns en bäck

av hyggena.

som kommer ned, i området finns klenare yngre lövvegetation.
Området kommer dock inte upp i någon naturvärdesklass.

Foto som området ser ut på ett stort område, utmed stranden finns en smal remsa av träd lämnad för att i övrigt bestå av ett
stort kalhygge.
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Foto över produktionsskog som är lämnad, här finns finare

Foto över produktionsskog som är lämnad, här finns finare

partier med torrhällar/ hällmarkstallskog som även är

partier med torrhällar/ hällmarkstallskog som även är

markerad med naturhänsyn vid en tidigare gallring.

markerad med naturhänsyn vid en tidigare gallring.

Foto över brana släner i norra delarna, det är både löv och

Foto mot toppen på de branta slänterna, i området har aktivt

barrskog i brant slänt ned mot sjön.

skogsbruk bedrivits och det finns hyggen i olika
succesionsstadier.
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5.3.1

_________________________________________

Kommentar

Karta över området med delområden markerade, delområdena diskuteras nedan i separata stycken.

I området har inga nya naturvärdesklassade områden registrerades i samband med inventeringen.
5.3.1.1

Område a

Området består av produktionsskog i en nordöstlig sluttning. I området har det förekommit tidigare avverkning,
främst i höjderna. I områdets södra delar finns fina partier med torrhällar/ hällmarkstallskog som även är markerat
vid en tidigare gallring i området med naturvårdshänsyn. I detta område finns flera hällar och branta klippor, både åt
norr och åt öster, ner i vattnet. Delar av området utgör ett så kallat landskapsobjekt, men bedöms inte nå upp till
naturvärdesklass 4. I detta område finns rikligt med hänglav.
5.3.1.2

Område b

Området består främst av produktionsskog, i öster närmast åsen är området glesare.
5.3.1.3

Område c

Stora delar av området är kalhygge i olika stadier. I öster består området av ett mycket stort kalhygge medan i
väster finns yngre skog lämnad mellan vägen och sjön för att på slutet bli gårdsmiljö kring befintlig fastighet.
5.3.1.4

Område d

Består främst av produktionsskog, det finns inslag av ett blötare parti mitt på området. Inga tecken på höga
naturvärden.
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5.4 Sör-Älgen, Campus Grythyttan
Området består av ett större område med tall som är gallrat nyligen. I området finns ett stort parti som är ett
blivande naturreservat. Området närmast dammarna finns med i fornlämningsregistret. Utmed stranden och
närmare utloppet från Jordantjärnet är det våtare utmed stranden.

Karta över delområdet med naturvärden synliga, svarta skrafferade står för våtmark medan det skuggade gröna står för ett
planerat naturreservat.

Foto över delar av dammarna och området kring dessa söder

Foto öster ut över strandområdet.

om restauranghögskolan.
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_________________________________________

Foto över områdets skogsparti

Foto öster ut, udden med utpekat höga naturvärden syns.

Foto över områdets skogsparti

Foto över områdets skogsparti

Foto över våtmarken i öster.

Foto över områdets skogsparti
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5.4.1

_________________________________________

Kommentar

Karta över delområden

I området har inga nya naturvärdesklassade områden registrerade i samband med inventeringen.
5.4.1.1

Delområde a

Delområdet består av ett större skogsområde som är gallrat, området består av tall av blåbärsristyp. Norr om
befintliga byggnader finns ett större hygge samt lite produktionsskog kvar.
5.4.1.2

Delområde b

Delområdet består av en mark som tidvis är översilad och mycket fuktig, i området finns inslag av vitmossa och
skvattram. Området hyser viktig naturvärdesfunktion och strukturer, utgör ett så kallat landskapsobjekt till största
delen, men anses inte nå upp till naturvärdesklass 4 vid besöket. Området utgör en förlängning till delområde C.
5.4.1.3

Delområde c

Delområdet utgör det som länsstyrelsen sedan tidigare utpekat som blivande naturreservat och har inte inventerats
inom ramen för denna inventering.
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5.5 Torrvarpen, Grythyttan
Hela området utgörs av produktionsskog i olika stadier, i området finns inslag av skogsskiften med rikligt med löv
men främst dominerar barr i området. I området finns befintlig bebyggelse, främst knutet till samhället men även
utmed stranden samt två äldre bosättningar knutet till äldre jordbruksmark.

Karta över delområdet med naturvärden synliga.

Foto från områdets södra del, i direkt anslutning till befintligt

Foto över strandområdet i söder, norr om bebyggelse utmed

bostadsområde

stranden.
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Typiskt foto från området.

_________________________________________

Typiskt foto från området, i området finns partier med
lövinslag.

Typiskt foto från området med produktionsskog.

I området finns några fastigheter utmed stranden, några ligger
i ett område där avverkning har skett. I hela området finns fina
stigar och vägar även där avverkning har skett.

Foto över igenväxande åkermark i området centrala partier.

Lövsly utmed gränsen till befintligt bostadsområde.
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Stranden i söder går upp mot befintlig bebyggelse.

5.5.1

_________________________________________

Badstrand i söder.

Kommentar

Karta över området med delområden

I området har inga nya naturvärdesklassade områden registrerads i samband med inventeringen.
5.5.1.1

Område a

Området består av en stor allmän badplats med parkering och tillfart. I området finns också bebyggelse utmed
stranden. Allmänrättslig tillgänglighet till stranden bör säkerställas.
5.5.1.2

Område b

I området finns rikligt med stigar, hela området känns som ett friluftsområde för Grythyttan. Den bebyggelse som
finns känns inte störande och innebär inte att någon privat tomtmark stör strandpromenaden i dagsläget.
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5.6 Torrvarpen, Holmarna-Lövnäsudden
Stora delar av området utgörs av produktionsskog, i området finns delområden som är avverkade. I öster utgörs
området av granskog med blåbärsris för att i de centrala delarna bli mer tätbevuxet. I närheten av Lövnäset, utgörs
branternas skogsskikt av en hel del lövvegetation och i norra delarna blir det åter massiv granskog som dominerar.

Karta över området med våtmarker och fornlämningar markerade

Foto över typisk produktionsskog i området.

Foto över stranden i det område som är utpekat och hyser
”visst naturvärde” klass 4.
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Foto över stranden i det område som är utpekat och hyser

Foto över stranden i det område som är utpekat och hyser

”visst naturvärde” klass 4.

”visst naturvärde” klass 4.

Typisk produktionsskog i de sydliga/centrala delarna.

Typisk produktionsskog i de sydliga/centrala delarna.

Typisk produktionsskog i de centrala delarna.

Typisk produktionsskog i de centrala delarna.
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Typisk produktionsskog i de norra delarna.

_________________________________________

Typisk produktionsskog i de centrala delarna.

I norr finns flera hus öster om vägen utmed stranden.
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5.6.1

_________________________________________

Kommentar

Karta över området med naturvärden utpeka, gult område i söder , visst naturvärde, nyckelbiotop norr om området, med röd
skraffering.

5.6.2

Område a

Naturvärdesklass: Visst naturvärde, klass 4
Värdering: Hydrologi
Karaktär och motivering:
Lövsly utmed stranden, markskiktet består av vitmossa som tidvis är översvämmat och i området finns rikligt med
vedsvamp på klena lövträd.
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_________________________________________

Karta över delområde a

5.6.3

Område b

Området består av produktionsskog, i norr finns bebyggelse öster om vägen.
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5.7 Kvisseln, Hjulsjö

Karta över området, I kartan syns inventerade våtmarker samt fornlämningar, En större fornlämning finns bland annat vid utloppet
mellan Kvisseln och Hjulsjön.

Området består av skogsmark utmed sjön Kvisseln samt älven mellan Kvisseln och Hjulsjön. I området har det
tidigare förekommit malmhantering. De största värdena är knutna till älven och lämningar från malmproduktionen. I
området finns anläggningar för kanotturism.

Foto över älven i området

Området närmast kulturlämningen och älven är tät och i
området finns rikligt inslag av klen död. I området finns även
vedsvamp m.fl. intressanta strukturer. Delområdet är klassat

Macintosh HD:Users:henricernstson:Documents:HEkonsult_lokalt:7406:PM_naturinventering_v101.docx / utskriven: 2017-01-13

31 (41)

_____________________________________

_________________________________________

till ”visst naturvärde”, klass 4.

Tät ung skog i området närmast älven

Älven med våta översilade växtsamhällen.

Produktionsskog med klen lövvegetation.

Strandbrinken sett från de norra delarna av området.

Skogen i de norra delarna av området

Skogen i de norra delarna av området bestär av både grövre
och klenare uppslag.
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5.7.1

_________________________________________

Kommentar

Karta över området och delområden
5.7.1.1

Område a

Området besår främst av klenare produktionsskog men ligger utmed älvfåran och utgörs också av tidvis
översvallade våta området utmed älven. Området är en del i en paddelled och i området finns lämningar från
tidigare verksamhet som finns registrerat i fornminnesregistret. I området finns en lägerplats tillhörande
paddelleden.
5.7.1.2

Område b

Området består av produktionsskog, stora delar av området är tätt.
5.7.2

Område c

Naturvärdesklass: Visst naturvärde, klass 4
Värdering: Hydrologi
Karaktär och motivering:
Området består av klena och grova träd, i området finns ett stort inslag av död ved med rikligt av mossa och
vedsvamp. Området präglas av fuktig miljö. I direkt anslutning finns även en anläggning som är skapad för det
rörliga friluftslivet.
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Karta över delområde c.
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5.8 Hjulsjön, Hjulsjö
Området består av produktionsskog som går från höjden ned mot sjön, utmed hela sjön går en äldre järnvägsbank
som brukas som cykelled i dag. I området finns vissa naturvärden knutna till inlopp och utlopp till Hjulsjön.

Karta över området.

Foto över de övre partierna av området, de mer höglänta,

Foto övers strandbrinken

södra delarna.
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Foto från de centrala delarna, över en äldre åkermark som har

_________________________________________

Foto från den gamla järnvägsbron i öster.

använts som hage.

Foto över våtområdet i väster, norr om befintlig bebyggelse.
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5.8.1

_________________________________________

Kommentar

Karta över området med delområden
5.8.1.1

Område a

Området består främst av produktionsskog, genom området finns en gammal banvall. I området finns åker samt
befintlig bebyggelse.
5.8.1.2

Område b

Naturvärdesklass: Visst naturvärde, klass 4
Värdering: Hydrologi
Karaktär och motivering:
Området utgörs av låglänt översilad mark samt våt vegetation kring utloppet till Hjulsjön.
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Karta över område b
5.8.1.3

Område c

Utgörs av älven som går ut från Hjulsjön och dess branta stränder. Strukturen kring älven är intressant med branta
strandbrinkar men i hela området finns främst produktionsskog och några höga naturvärden är inte noterade.
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5.9 Norra och Södra Loken, Loka Brunn
Området består av en gammal brunnsmiljö, kring denna ligger branta sidor med främst barrvegetation. I området
finns stigar och leder som används av besökarna och det finns äldre hyggen i branterna i öster samt gles
produktionsskog. I området finns även lövinslag.

Karta över området med kända naturvärden markerade

Foto över områdets södra del mot den befintliga

Foto över områdets sydvästra hörn som utgörs av en öppen

nyckelbiotopen

vattenyta med våt mark kring.
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Foto över östra slänten i området, i bakgrunden synns befinligt
badhus

5.9.1

Kommentar

Karta över området med delområden
5.9.1.1

Område a

Området utgörs av en öppen våtmark med kringliggande våtare ytor. I området finns öppen vattenyta samt fuktig
mark.
5.9.1.2

Område b

Området utgörs centralt av brunnsmiljön med gamla byggnader och tillhörande infrastruktur. I området finns flera
stigar eller leder som leder in och ut ur utpekat område. Det är motionsleder som används av de som bor på
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brunnen. Områdets skog utgörs främst av barrvegetation i olika stadier.

6 Referenser:
Artdatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. Artdatabanken SLU, Uppsala
Hallingbäck, T. (red.) 2013. Naturvårdsarter. ArtDatabanken SLU. Uppsala. ISBN: 978-91-88506-93-1
SIS 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI)- Genomförande, naturvärdesbedömning och
redovisning: Svensk Standard SS 199000:2014
SIS 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Komplement till SIS199000: Teknisk rapport
SIS-TR 1999001:2014

6.1

Referenser internet:

Artdatabanken, artportalen

http://www.artportalen.se/

Artdatabanken, artfakta

http://artfakta.artdatabanken.se

Länsstyrelsens kartdatabas

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/P
ages/karttjanster.aspx

Länsvisa kartdata

http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/lansvisageodata/orebro-lan

Riksantikvarieämbetet

http://www.raa.se

Skogsstyrelsens hemsida

http://www.skogsstyrelsen.se/
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Översiktsplan med tillägg gällande landsbygdsutveckling i strandnära
läge (LIS) för Hällefors kommun

KOMMENTARER

2018-03-19, Dnr: S-2014-170

Bilaga 4

UTLÅTANDE
Ett förslag på översiktsplan med tillhörande LIS-tillägg har upprättats
för Hällefors kommun. Planförslaget har varit ute på samråd mellan den
28 april och 4 augusti 2017 och ett reviderat planförslag har varit ute på
utställning under perioden 11 december 2017 - 18 februari 2018.
Planförslaget har inför samråds- och utställningstiden skickats till länsstyrelsen, berörda kommuner, andra myndigheter, sammanslutningar
samt enskilda i övrigt som bedömts ha väsentligt intresse av planförslaget. Inför utställning har även annons gått ut i Nerikes Allehanda samt på
kommunens facebook- och hemsida.
Planförslaget har under hela samråds- och utställningstiden funnits
tillgängligt på biblioteket i Hällefors, biblioteket i Grythyttan, Hällefors
kommunhus, Stadsarkitektkontoret i Lindesberg samt digitalt på www.
bmb.se och www.hellefors.se.
Några av de inkomna synpunkterna har resulterat i ett antal mindre revideringar och kompletteringar av översiktsplanen och LIS-tillägget vilket
redovisas i detta utlåtande.

1

REGIONALA YTTRANDEN

2

KOMMENTARER

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras. Områdesbetämmelser kan bli aktuellt i området
men det är inget som tas ställning till i översiktsplanen. Ingen förändring i
texten har skett.

3

REGIONALA YTTRANDEN

4

KOMMENTARER

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER
Bemötande Kvisseln-Hjulsjö:
Inriktningen för utveckling av LIS-området anses säkerställa att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt. Bland annat uppmärksammas att
hänsyn ska tas till allmänhetens tillgång till stranden i efterföljande planläggning och lovgivning.
De positiva eﬀekterna av bostadsetablering i LIS-området anses väga
tyngre än de eventuella negativa eﬀekter som ett ianspråktagande av
området riskerar att innebära.
LIS-området bedöms vidare vara väl avvägt samt begränsat i dess geograﬁska utbredning. Strandskyddets syfte att trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden anses inte vara hotad i och
med ett ianspråktagande av området, då området utgör en begränsad del
av sjön och framförallt kommunens strandområden.
LIS-tillägget har kompletterats med förtydligande att länsstyrelsens
granskningsyttrande motsäger sig området.
Bemötande Sör-Älgen, Skinnartorp-Kullberget:
Inriktningen för utveckling av LIS-området anses säkerställa att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt. Fastställande av läge och bredd på
passagen bedöms vara mer lämpligt att göra i efterföljande planläggning.
LIS-tillägget har kompletterats med förtydligande att länsstyrelsens
granskningsyttrande motsäger sig området.
Bemötande Saxen, Lövvik-Saxhyttan:
Inriktningen för utveckling av LIS-området anses säkerställa att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt.
Att LIS-områdena omfattar oexploaterade delar anses vara nödvändigt
för att möjliggöra den positiva utveckling av landsbygden som områdena
syftar till. Tas de oexploaterade områdena bort begränsas möjligheten till
nybyggnation.

5

KOMMENTARER
Forts. bemötande Saxen, Lövvik-Saxhyttan:
Utpekade, oexploaterade delar, bedöms dessutom utgöra en begränsad
del av sjön samt kommunens strandlinjer. Strandskyddets syfte att trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden anses inte
vara hotad i och med ett ianspråktagande av området.
De positiva eﬀekterna av bostadsetablering i LIS-området anses väga
tyngre än de eventuella negativa eﬀekter som ett ianspråktagande av
området riskerar att innebära. LIS-området bedöms vidare vara väl avvägt
samt begränsat i dess geograﬁska utbredning.
Passager kommer att säkerställas i efterföljande detaljplanering, men det
anses inte lämpligt att fastställa gränserna för dessa i översiktsplaneskedet, mer än på den schematiska nivå som redovisas i planen.
Att lokalisera LIS-områdena vid oexploaterade områden i anslutning till
redan beﬁntlig bebyggelse anses dessutom bidra till att helt orörda områden fredas från exploatering.
LIS-tillägget har kompletterats med förtydligande att länsstyrelsens
granskningsyttrande motsäger sig området.

6

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Bemötande Torrvarpen, Holmarna-Lövnäsudden:
Inriktningen för utveckling av LIS-området anses säkerställa att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt. LIS-området omfattar oexploaterade delar anses vara nödvändigt för att möjliggöra den positiva utveckling
av landsbygden som områdena syftar till. Tas de oexploaterade områdena
bort begränsas möjligheten till nybyggnation.
Utpekade, oexploaterade delar, bedöms dessutom utgöra en begränsad
del av sjön samt kommunens strandlinjer. Strandskyddets syfte att trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden kan inte
anses vara hotad i och med ett ianspråktagande av området.
De positiva eﬀekterna av bostadsetablering i LIS-området anses väga
tyngre än de eventuella negativa eﬀekter som ett ianspråktagande av
området riskerar att innebära. LIS-området bedöms vidare vara väl avvägt
samt begränsat i dess geograﬁska utbredning.
Att lokalisera LIS-områdena vid oexploaterade områden i anslutning till
redan beﬁntlig bebyggelse anses dessutom bidra till att orörda områden
fredas från exploatering.
LIS-områdena justerades efter samrådet och avståndet till Lokanders holmar utökades. I och med justeringen till utställningen anses planförslaget
ta tillräcklig hänsyn till de höga naturvärden som generellt ﬁnns på holmar
och öar. LIS-tillägget har kompletterats med förtydligande att länsstyrelsens granskningsyttrande motsäger sig området.
Bemötande Sör-Älgen, Hälgsnäs:
Inriktningen för utveckling av LIS-området anses säkerställa att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt. Att LIS-området omfattar oexploaterade delar anses vara nödvändigt för att möjliggöra den positiva utveckling av landsbygden som området syftar till. Tas föreslagna delar bort
minskar områdets attraktivitet för potentiella exploatörer och möjligheten
till utveckling i området begränsas.
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KOMMENTARER

Forts. bemötande Sör-Älgen, Hälgsnäs:
Föreslagen utveckling i området anses vidare inte hota allmänhetens tillgänglighet till strandområdet då ingen privat bebyggelse föreslås. Snarare
bedöms föreslagen utveckling i området bidra till att vidareutveckla friluftslivsvärdena i LIS-området och dess närhet.
Planförslaget och dess inriktning säkerställer att hänsyn till naturvärden
kommer att tas i efterföljande planering.
Passager kommer att säkerställas i efterföljande detaljplanering av området, men det anses inte lämpligt att fastställa gränserna för dessa i översiktsplaneskedet, mer än på den schematiska nivå som redovisas i planen.
Huruvida området är lämpligt/möjligt att exploatera med anledning av exempelvis topograﬁ avgörs vid detaljplanering av området.
LIS-tillägget har kompletteras med förtydligande att länsstyrelsens granskningsyttrande motsäger sig området.
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KOMMENTARER

I samband med efterföljande detaljplanläggning och bygglovsgivning kommer lämpliga nivåer för färdigt golv identiﬁeras i samband med att översvämningsutredning tas fram.

Planförslaget justeras.

Miljökonsekvensbeskrivningen har justerats.

De områden som är på förslag att bli Natura 2000-områden, biotopskyddsområden och bliviande naturreservat har inte inkluderats i antagandehandlingen utan kommer ﬁnnas som planeringsunderlag, separat
från översiktsplanen, vid efterföljande detaljplanläggning och bygglovsprövning.
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REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Skikten ändras till ”Aktsamhetsområde skred” samt ”Aktsamhetsområde
skred strandnära”.

Samtliga kartor har kompletterats med länsstyrelsens ras- och skredkartering.
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REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Områden som länsstyrelsen anser ska utgå har markerat i LIS-tillägg.
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REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Områden som länsstyrelsen anser ska utgå har markerat i LIS-tillägg.
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REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Områden som länsstyrelsen anser ska utgå har markerat i LIS-tillägg.
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REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Sjöns ekologiska status har bedömts som god. Planförslagets inriktning
anses säkerställa att statusen inte påverkas negativt vid en utveckling i
området. Fri passage ska alltid lämnas, vilket innebär att sjöns närområde endast kommer påverkas om det är för åtgärder som för sin funktion
behöver ligga vid strandlinjen.
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KOMMENTARER
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KOMMENTARER

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER
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REGIONALA YTTRANDEN

18

KOMMENTARER

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

19

KOMMENTARER

I efterföljande detaljplanläggning och framtagande av områdesbestämmelser kommer dessa frågor studeras närmare.

Planförslaget har justerats under 7.7.5 Byggnadsinventering.

20

KOMMENTARER

Dessa övriga kulturmiljöer kommer göras tillgängligt till efterföljande planering och bygglovsprövning men inkluderas ej i översiktsplanen.

Kulturmiljöer redovisas under kapitlet 7. Planeringsförutsättningar.

Styrgruppen har beslutat att inte ta ställning till behovet av kulturmiljöplan i
översiktsplanen.

Synpunkten noteras.
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KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Då ställningstagandet i utvecklingsstrategin är av väldigt generell karaktär
bedöms det tillräckligt att natur- och rekreationsområdena är tydligt markerade i kartan.
Planen kompletteras enligt synpunkt.
Fri passage ska alltid säkerställas vid upphävande eller dispens av strandskyddet. Hänsyn till allmänhetens tillgång till stranden uppmärksammas
vidare i hänsynslistan för efterföljande planering av området.
Planen kompletteras enligt synpunkt under 6.7.5 Turism.
Texten under 6.9.1 Natur har förtydligats.

22

KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Texten under 6.9.2 Stora opåverkade områden har kompletterats.
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KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Planförslaget stödjer tanken om att skapa goda förutstättningar för näringslivet som är en gemensam fråga med intilliggande kommuner.
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KOMMENTARER
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KOMMENTARER

Styrgruppen har beslutat att frågan om kalhyggesfritt skogsbruk inte ska
tas ställning till i översiktplanen.
Det som planhandlingen refererar till är Naturvårdsverkets förteckning
över ﬁsk- och musselvatten som ska skyddas.
Synpunkterna noteras för framtida arbeta utanför översiktsplanen.

En mer ingående hantering av utpekade LIS-områdens naturvärden kommer att göras i efterföljande planering av områdena, vilket framgår av
planförslaget.
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ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkten noteras och kommer att föras vidare till berörda i kommunen.
Ytterligare LIS-områden kan bli aktuella i Hällefors kommun och kan tillkomma exempelvis i samband med att översiktsplanen aktualitetsförklaras
och uppdateras.
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KOMMENTARER
Övriga justeringar i planhandlingen:
Översiktsplanen har kompletterats med information om att
Hällefors centrum, områdesplan 1977, (antagen som en FÖP 1990) samt
Översiktlig planering av fritidsbebyggelse 1979, (antagen som FÖP 1990)
upphör gälla när den nu aktuella översiktsplanen vinner laga kraft.
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FÖRORD
Hällefors Kommun är en typisk Bergslagskommun med ett sjörikt och kuperat skogslandskap, med
vildmarken som främsta kännetecken. Hällefors grundar sig på en historia av silverbrytning, men
utvecklade sig senare till en traditionell bruksort, där järntillverkning, bergsbruk och skogsbruk har
spelat stor roll under generationer.
Med respekt för vår historia, ska vi stärka och utveckla våra kunskaper och näringar och skapa sysselsättning och framtidsutsikt med grund i ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling.
Människor ska välja att bo i Hällefors Kommun, då vi är en kommun som erbjuder livskvalitet i form av
närhet, sammanhang och trygghet.
Den idag gällande översiktsplanen för Hällefors Kommun, antogs 1990. Delar av planen reviderades 1994. En aktuell översiktsplan är en förutsättning för att stärka och utveckla Hällefors Kommun
vidare. Vår nya översiktsplan, ger oss de redskap som gör det möjligt att värna historien, möta framtidens utmaningar och skapa nya förutsättningar för Hällefors Kommuns fortsatta utveckling.
Annahelena Jernberg, kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANFATTNING
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen
ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Översiktsplanen kan ses som ett
instrument för konﬂiktlösning genom att den utgör dels en överenskommelse mellan staten och
kommunen om de allmänna intressen som ska
beaktas vid planering och byggande, dels en
vägledning för plan- och bygglovshanteringen
även om den inte är juridiskt bindande.
Översiktsplanen ska också vara ett politiskt
handlingsprogram för utvecklingen i kommunen
under de närmaste 10-15 åren. I det avseendet redovisar kommunen sina bedömningar
om kommunikationer, natur- och kulturmiljöer,
rekreation och friluftsliv, teknisk försörjning samt
miljö, hälsa och säkerhet – och naturligtvis
också lämpliga områden för bostäder och verksamheter. Resonemangen sammanfattas i kartbilden på sidan 5 och i följande kommentarer.
Med sitt läge i nordvästra delen av Örebro län
är Hällefors kommun en del av Bergslagen och
har därmed en stark tradition av bergsbruk och
skogsbruk. Först med det framväxande bergsbruket från mitten av 1500-talet etablerade sig
nybyggare österifrån i Hällefors orörda ödemark.
När bergsnäringen utvecklades mot en industriell form blev kommunen en bruksbygd.
Fram till början på 1960-talet skedde en industriell tillväxt och kommunen hade då drygt 12000
invånare. Med metallindustrins strukturomvandling följde därefter en befolkningsminskning som
fortsatt till dagens ca 7000 personer. En bidragande orsak till detta är avståndet till tillväxtbältet i Mälardalen och dess förlängning längs
europavägarna och de öst-västliga järnvägarna.
Tillkomsten av Restaurang- och hotellhögskolan
i Grythyttan har till en del bromsat den negativa
utvecklingen. För en reell återhämtning fordras
4

emellertid ett tillskott av näringsverksamheter.
Detta är möjligt bara om kommunen kan erbjuda
goda villkor för nyetablering, främst genom en
förstärkt kommersiell och kommunal service
samt om marktillgång för boende och verksamheter.
I utvecklingsstrategin är tätorterna Hällefors och
Grythyttan en grundläggande resurs. Där ﬁnns
majoriteten av kommunens bostäder och verksamheter och Hällefors är kommunens servicecentrum beträﬀande både oﬀentlig och kommersiell service.
Bergslagsbanan (och de större vägarna i kommunen -- riksväg 63, samt länsvägarna 244,
205 och 767) – utgör viktiga transportsamband i
utvecklingsstrategin. Goda kommunikationer är
viktiga såväl för lokala näringar som för möjligheterna att nå arbetsplatser i tillväxtbältet.
Genom att i huvudsak koncentrera samhällsutvecklingen inom kommunen till redan bebyggda
områden kan beﬁntliga kommunikationer och
teknisk försörjning användas, samtidigt som underlaget för kollektivtraﬁk, service och verksamheter förstärks. Kommunala satsningar på gångoch cykelvägar inom tätorterna bidrar också till
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Införandet av s.k. LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) erbjuder också
möjligheter till nyetablering. Syftet med LIS är
att långsiktigt stimulera den lokala och regionala
utvecklingen på landsbygden genom att peka ut
intressanta områden som kommunen bedömer
kunna undantas från strandskyddsreglerna.
I utvecklingsstrategin ingår ett antal LIS-områden. Valet av dessa utgår från infrastrukturen
och anslutningen till beﬁntlig bebyggelse. Sammantaget blir det fråga om ett antal utvecklingsstråk med möjligheter att förstärka kommunens
attraktionskraft.
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LÄSANVISNINGAR

Bilaga 3 Översiktlig naturvärdesbedömning, LISområden i Hällefors kommun

Översiktsplanen är indelad i sju kapitel. I kapitlet
Inledning beskrivs översiktsplanens bakgrund
och syfte, planprocessen samt tidsplanen.

Bilaga 4 Utlåtande ÖP/LIS

Kapitlet Vision innefattar kommunens vision och
inriktningsmål vilka anger inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i
kommunen.

De delar av LIS-områden som Länsstyrelsen
och kommunen inte är överens om är markerade och beskrivna i LIS-tillägget.

Kapitlet Kommunen beskriver kortfattat kommunens historia och utveckling.

Länsstyrelsens granskningsyttrande ska läsas
tillsammans med planhandlingen.

I kapitlet Kommunen i regionen återﬁnns kommunens kopplingar till omvärlden och viktiga
regionala och mellankommunala samarbeten
samt mellankommunala intressen.

FÖRKORTNINGAR

Kapitlet Styrdokument innefattar relevanta nationella, regionala och kommunala mål, planer
och program av betydelse för kommunen och
översiktsplanen.

DP

Detaljplan

FÖP

Fördjupning av översiktsplan

KML

Kulturmiljölagen (1988:950)

LIS

Landsbygdsutveckling i strand
nära lägen

Kapitlet Planförslag redovisar de slutliga avvägningarna och ställningstagandena mellan
olika allmänna och enskilda intressen. Här ges
vägledning för beslut om användningen av mark
och vattenområden samt hur den bebyggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Bilaga 5 Länsstyrelsens granskningsyttrrande

Följande förkortningar förekommer i
översiktsplanen:

LIS-områden Område för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen

I kapitlet Planeringsförutsättningar återﬁnns ensamlad nulägesbeskrivning med kunskaper om
beﬁntliga förhållanden, intressen och pågående
förändringar som är nödvändiga förutsättningar
vid all planering.

MB

Miljöbalken (1998:808)

MKB

Miljökvalitetsbeskrivning

MKN

Miljökvalitetsnormer

Bilagor

OB

Områdesbestämmelser

Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning

PBL

Plan- och bygglagen (2010:900)

Bilaga 2 Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS)

TÖP

Tillägg till översiktsplanen

ÖP

Översiktsplan
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1. INLEDNING

intressen enligt 3 och 4 kap. MB anges särskilt.

Hällefors kommun beslutade 2015-09-15 att
revidera sin översiktsplan från år 1990. Den gällande översiktsplanen består av tre delar, Del 1
Bakgrund, Utvecklingsmöjligheter, Grunddragen
i mark- och vattenanvändningen, planeringsunderlag och bilagor (1990), Del 2 Naturplan
(1994) samt Del 3 Bebyggelse (1990) och gäller
till dess att den nu aktuella översiktsplanen vinner laga kraft.

Av översiktsplanen ska framgå:
• grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
• kommunens syn på hur den byggda miljön
• ska användas, utvecklas och bevaras, hur
kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer,
• hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse
för en hållbar utveckling inom kommunen,
• hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, och
• sådana områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e §
första stycket MB.

Till den gällande översiktsplanen ﬁnns tre fördjupningar av översiktsplanen (FÖP).
•
•
•

Hällefors centrum, områdesplan 1977,
antagen som en FÖP 1990.
Översiktlig planering av fritidsbebyggelse
1979, antagen som FÖP 1990.
Fördjupad översiktsplan för Grythyttan, 1994

Även dessa gäller till dess att den nu aktuella
översiktsplanen vinner laga kraft.

1.1 Bakgrund
Varje kommun ska enligt Plan och Bygglagen
(PBL 2010:900) ha en aktuell översiktsplan,
som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen
ska vara både strategisk och vägledande för
kommunal planering och samhällsbyggnad. Den
ska dels ange inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön, dels vägleda
konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan
endast vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin
bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap.
PBL ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut
om användningen av mark- och vattenområden
kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riks10

Utöver lagregleringen styrs innehållet i översiktsplanen även av politiska beslut som kommit
till uttryck i visioner, handlingsprogram, måldokument och liknande på nationell, regional och
kommunal nivå.
Kommunfullmäktige ska minst en gång per
mandatperiod aktualitetspröva översiktsplanen
och ta ställning till om översiktsplanen är aktuell
i förhållande till kraven på vad som ska framgå
av översiktsplanen.
En översiktsplan kan ändras dels för en viss del
av kommunen, genom en fördjupning, och dels
för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse,
genom ett tillägg. För en ändring av översiktsplanen gäller samma krav på innehåll och förfarande som för en översiktsplan.
Den idag gällande översiktsplanen för Hällefors
antogs 1990. Delar av planen reviderades 1994
men sedan dess har ingen revidering av dokumentet genomförts. En aktuell översiktsplan är
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en förutsättning för att kunna arbeta vidare med
andra planeringsunderlag exempelvis LIS- och
vindbruksplaner.

i övrigt som har ett väsentligt intresse av planförslaget ges möjlighet att lämna synpunkter
på planförslaget.

Med utgångpunkt i att mycket av planeringunderlaget samt lagstiftningen har uppdaterats och
förändrats exempelvis gällande tillkommande
naturreservat, inventering av värdefull natur,
strandskyddsriktlinjer, ökade kunskaper om
påverkan av buller från väg- och spårtraﬁk samt
riskavstånd till vägar och verksamheter, behöver
översiktsplanen uppdateras.

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter, och eventuella förändringar av planförslaget
till följd av dessa, i en samrådsredogörelse.

1.2 Syfte
Översiktsplanen har dagens befolkningsutveckling som utgångspunkt för att skapa riktlinjer för
kommande planering. Planen ska skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Hällefors
kommun genom att hänvisa olika typer av markanvändning till de platser som är bäst lämpade.
Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig
utvidgning av industrimark samt utveckling av
kommunens tätorter och landsbygden.
Tidshorisonten för den nu aktuella översiktsplanen sträcker sig fram till år 2030.

1.3 Planprocessen
I planprocessen vägs olika samhällsintressen
mot varandra i en demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter beaktas. Innan
kommunen antar en översiktsplan ska kommunen, enligt PBL, samråda med myndigheter,
kommuner och andra som är berörda samt
ställa ut planförslaget och låta det granskas.
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet
till insyn och påverkan. Länsstyrelsen, berörda
kommuner, andra myndigheter, kommunens
invånare och sammanslutningar samt enskilda

Efter eventuella förändringar av planförslaget
ska kommunen ställa ut planförslaget under
minst två månader. Utställningen utgör ytterligare ett tillfälle för myndigheter, kommunens
invånare m.ﬂ. att lämna synpunkter på planförslaget och eventuella förändringar av det som
har gjorts sedan samrådet. Efter utställningen
sammanställas inkomna synpunkter och redovisas eventuella förändringar av planförslaget
som synpunkterna har föranlett i ett utlåtande.
Planförslaget kan med hjälp av de inkomna
synpunkterna komma att revideras igen och en
antagandehandling arbetas fram. Om planförslaget ändras väsentligt efter utställningen ska
dock kommunen ställa ut planförslaget på nytt.
Kommunstyrelsen (KS) godkänner översiktsplanen innan kommunfullmäktige (KF) fattar beslut
om antagande. Tre veckor efter att det justerade
protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla vinner översiktsplanen laga kraft, om
ingen överklagar. Om översiktsplanen överklagas vinner den istället laga kraft när överklagandet slutgiltigt prövats och avslagits.

1.4 Medborgardialog
Kommunens invånare har kunskaper och synpunkter som är värdefulla i planarbetet. Under
framtagandet av översiktsplanen, innan samrådet, har kommunens invånare getts möjlighet att
lämna synpunkter vid olika tillfällen under perioden 25 januari - 2 mars 2016, bl a i samband
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med en rad mötestillfällen.

en del av översiktsplanen och LIS-tillägget.

Dessutom erbjöds studerande vid Hällefors folkhögskola samt Universitetet i Grythyttan möjlighet att lämna synpunkter under hösten/vintern
2016.

Planförslaget har varit ute på samråd mellan
den 28 april och 4 augusti 2017 och ett reviderat planförslag har varit ute på utställning under
perioden 11 december 2017 - 18 februari 2018.
Planförslaget fanns då tillgängligt på Hällefors
bibliotek, Grythyttan bibliotek, Hällefors kommunhus, Samhällsbyggnadsförvaltningen i
Lindesberg samt på www.hellefors.se och www.
bmb.se/aktuellaplanarbeten.

I arbetet med att ta fram en översiktsplan för
Hällefors kommun har folkhälsoteamet i norra
Örebro län funnits med som en resurs gällande
det sociala perspektivet och en utökad medborgardialog.
Sammanlagt samlades synpunkter in som rör:
• strandnära boende
• rekreation
• vägar och tågtraﬁk
• gång- och cykelvägar
• pendling, hållbart resande
• levande tätorter
• tillgänglighet
• grönområden
• handel
• trygghet
• utveckling av campus Hällefors/Grythyttan
• utveckla näringslivet
• vindkraft
• närproducerad mat
• utveckla de gröna näringarna
• naturturism/ﬁsketurism
• ﬁberutbyggnad
.... och mycket mer därtill.

1.5 Tidsplan
- Samråd april 2017 - augusti 2017
- Utställning december 2017 - februari 2018
- Antagande av kommunfullmäktige april 2018
- Laga kraft maj 2018

2. VISION
Med respekt för Bergslagens skogs- och järnbruk stärker och utvecklar vi kunskaper och näringar som skapar sysselsättning och framtidsutsikter i en ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbar samhällsutveckling.
Människor väljer att bo i Hällefors då vi som liten
kommun erbjuder livskvalitet i form av närhet,
sammanhang och trygghet.

2.1 Inriktningsmål

Dialogträﬀar ägde rum vid följande tillfällen:
• Dialogmöte ”Hur ekologiskt kan Hällefors
vara?”, 2016-01-25.
• Dialogmöte, 2016-02-03
• Dialogmöte i Hjulsjö, ”Framtiden i Hjulsjö”,
2016-02-08
• Dialogmöte i Grythyttan, 2016-02-10
Synpunkterna har följt med in i arbetet med att
ta fram planförslaget och på så vis har många
kunnat bidra till att bygga upp de förslag som är
12

Den 21 juni 2017 hölls ett öppethusmöte på Hällefors bibliotek.

Utifrån det perspektiv som visionen målar upp
ska översiktsplanen:
• Försvara och stärka våra näringar och livsmiljöer
• Möjliggöra en utveckling av infrastruktur och
sysselsättning
• Säkra en god hushållning med naturresurser
• Trygga minnena av tidigare generationers
förhållanden
EKO kommun
Hällefors kommun är en ekokommun och är
medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner
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(SEKOM). I SEKOM verkar Hällefors kommun
tillsammans med många andra kommuner för
att främja utvecklingen för ett hållbart samhälle
utifrån en ekologisk grundsyn.
Sveriges Ekokommuner ska vara en förebild
och föregångare för landets övriga kommuner
i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå.
Sveriges Ekokommuner ska vara opinionsbildare, pådrivare, dvs en tydlig lokal röst i miljöpolitiken, samt en kunskapsförmedlare av goda
lokala exempel och stimulera erfarenhetsutbyte
mellan lokala aktörer nationellt och internationellt.
Fyra hållbarhetsprinciper utgör ramen för
det hållbara samhället och föreningens verksamhet:
I ett hållbar samhälle utsätt inte naturen för systematisk....
•
... koncentrationsökning av ämnen från
berggrunden (T ex fossilt kol, olja och metaller)
• ... koncentration av ämnen från samhällets
produktion (T ex kväveoxider, freoner och
hormonliknande ämnen)
• ... undanträngning med fysiska metoder (T
ex storskaliga kalhyggen och överﬁskning)
Och i det samhället hindras inte människor systematiskt...
•

... från att tillgodose sina behov (T ex via
missbruk av politisk makt och ekonomisk
makt)

(SEKOM, 2017)

3. KOMMUNEN
Hällefors kommun ligger i norra delen av Örebro län. Riksväg 63 genomkorsar kommunen i
öst-västlig riktning och länsväg 205 och 244 når
Grythyttan söderifrån. Kommunen genomkorsas
även av tågförbindelsen Bergslagsbanan som
sammanbinder kommunen med Gävle i nordost
och Kil i sydväst.
Avståndet från Hällefors till Ludvika är ca 80 km,
till Örebro ca 80 km och till Karlstad ca 90 km.
Ytmässigt utgör Hällefors en medelstor kommun
i Örebro län. Kommunen är ca 6 mil från norr till
söder och ca tre mil från öst till väst, landarealen
är ca 1150 kvadratkilometer.
Hällefors kommun, så som den ser ut idag,
bildades år 1971 genom en ombildning av Hällefors köping som tidigare bestod av Grythyttans
landskommun och Hjulsjö församling.

3.1 Historik
Hällefors är en typisk Bergslagskommun med
ett sjörikt kuperat skogslandskap som främsta kännetecken. Öppen jordbruksmark ﬁnns
endast i liten utstreckning. Hällefors grundades
först som ett silververk, men blev senare ett
traditionellt järnbruk. Huvudnäringen har i långa
tider varit bergsbruk och järnframställning. Till
gruvorna och hyttorna hörde också ett intensivt
uttnyttjande av skogen. I senare tid har bergsbruket upphört och näringen har koncentrerats
till järn- och skogsbruk med Ovako Steel i Hällefors som största arbetsplats.
Permanent bosättning skedde först under
medeltiden, varvid bosättningarna följde vattenvägarna. De äldsta hyttorna i kommunen
torde stamma från tidigt 1400-tal och var belägna i kommunens södra delar, medan de
skogrika områdena i norr var obefolkade långt
in på 1500-talet. En verklig kolonisering och
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uppodling av de norra kommundelarna ägde
rum först med den ﬁnska invandringen i början
av 1600-talet. Under denna tidsepok brukades
skogen av svedjeﬁnskar som var temporärt
bosatta i Hällefors. När skogen var brukad reste
det ﬁnska folket vidare till nästa skog.
Ett karaktärsdrag i kommunen är att när de från
den ﬁnska riksdelen invandrade blev bofasta la
de gärna sina gårdar i höjdläge med vid utblick
över odlingsmark och sjöar, så kallat Finnläge.
Det ﬁnns fortfarande spår av ﬁnskt byggnadsskick i äldre träbebyggelse inom kommunen.
Den äldre bebyggelsen har också präglats av
Bergslagens byggnadsskick i form av Bergsmansgårdar och inte minst de karaktäristiska
Bergslagskyrkorna i timmer.
Den äldsta näringsgrenen i Hälleforsbygden
är ﬁske. Norrälgen, Sörälgen,Torrvarpen, Högsjöarna, Gränsjön, Sandsjön och Sävsjön är
några exempel på sjöar som var rika på sik, lax,
aborre, lax, gädda och mört.
I Hällefors fanns industri-, skogs-, och jordbruksföretag där det fanns en tydlig arbetsdelning
mellan de yrkeskunniga smederna, landbönder
och torpare. Det moderna järn- och stålverket
gav arbete åt mindre kvaliﬁcerad arbetskraft
samtidigt som företaget blev allt mindre beroende av bönderna i lokalsamhället.
I Bergslagen kom jordbruket i andra hand. Bra
odlingsjord var inte alls lika viktigt som närheten
till rinnande vatten, som behövdes för att ge
kraft åt masugnens stora blåsbälgar. Bergsmännen och deras familjer skötte jordbruket vid
sidan om järntillverkningen. Om matförrådet från
de egna odlingarna inte räckte till kunde familjerna komplettera med inkomsterna från järnet.
Dragdjuren som behövdes vid alla transporter
av järn, malm och kol, krävde stora mängder hö
till vinterfoder. Andelen ängsmark var därför ofta
mycket större i Bergslagen än i de renodlade
14

jordbruksbygderna.
Krokbornsparken byggdes i slutet av 1700-talet
av bergsrådet Detlof Heijkenskiöld, Heijkenskiöld ägde Hällefors bruk. Syftet med Krokbornsparken var en folk- och nöjespark för de
anställda på Hällefors bruk, något som var
ytterst ovanligt vid denna tid. I parken fanns
amﬁteater, danssalong, gungor och karuseller.
Krokbornsparken är Sveriges äldsta folkpark
och ﬁnns kvar än idag i Hällefors.
Efter andra världskriget lades småbruken och
torpen ned. Många människor ﬂyttade från
sina gårdar då industriarbetet, där de anställda
arbetade skift, krävde att personalen bodde på
arbetsorten. Även kvinnorna ﬂyttade från småbruken och torpen. Senare ersattes de tomma
torpen och småbruken till skogsarbetarbyar.
Konsekvensen av utﬂyttningen var att den uppodlade marken växte igen och kulturlandskapet
förändrades.
1992 var året då stålverket, en del av Ovako
Steel, monterades ner. Stålverket ﬂyttades
till Kina och kvar blev en industritomt och ett
samhälle med hög arbetslöshet. ”Från ståltid till måltid” är ett uttryck som kom till efter
nedläggningen år 1992, uttrycket skulle försöka bredda områden som fanns inom kommunen. I Grythyttan ﬁnns Måltidens Hus som
är ett gastronomiskt centrum för måltiden med
kokboksmuséum. Örebro Universitet bedriver
högskoleutbildningar inom måltidskunskap och
värdskap. På världsutställningen i Sevilla 1992
var Måltidens hus Sveriges bidrag till utställningen. Paviljongen ﬂyttades sedan till Grythyttan
och invigdes 1994 där den idag är en av Bergslagens främsta besöksmål.
Förutom Ovako Steel som är en stor arbetsgivare i Hällefors kommun, ﬁnns även Spendrups
bryggeri. De tillverkar bl.a. Loka vatten som tappas vid källan i Loka Brun och driver Loka Brun
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som är en av Sveriges äldsta kurorter.
Än idag lever det ﬁnska arvet vidare i kommunen, som sedan 2012 är ett ﬁnskt förvaltningsområde.
Med Ovako Steel som en stor arbetsgivare har
kommunen genom historien påverkats i stor
utsträckning vid sämre tider på ”bruket”.

3.2 Befolkningsutveckling
I Hällefors kommun fanns den 31 december
2016 totalt 7 138 invånare vilket är en ökning
med 106 personer i förhållande till 2015. Födelsenettot var negativt medan inﬂyttningsnettot
var positivt under 2016. Kommunen har en större andel äldre än riket och även, i förhållande till
riket, en lägre andel av barn och unga.
Andel kommuninvånare med utländsk bakgrund
var 2015 18 procent. Av dessa är ca 5 procent
födda i Finland, ca 5 procent kommer från övriga Skandinavien och Europa samt ca 8 procent
från övriga världen.
Enligt SCB:s befolkningsprognos för perioden
2016 - 2036 förväntas befolkningen minska och
uppgå till 6 527 personer år 2036. Inom ramen
för Migrationsverkets mottagningssystem fanns
det i mars 2017 313 personer i anläggningsboende, eget boende eller övrigt boende

3.3 Sysselsättning

65 år var det drygt 1000 personer 2015 som inte
fanns i arbetskraften.

3.4 Pendling
De ﬂesta bosatta i kommunen arbetar inom
kommunen. Av de förvärvsarbetande kommuninvånarna pendlar ca 20 procent till andra
kommuner, framför allt Örebro, Filipstad, Nora,
Karlskoga och Lindesberg. Av de som arbetar
i kommunen är ca 17 procent inpendlare från
andra kommuner. Män pendlar i större utsträckning än kvinnor. Gymnasieelever som pendlar
till studier på annan ort (framför allt Örebro)
ingår inte i underlaget.

3.5 Utbildningsnivå
I Sveriges kommuner och landstings (SKL)
öppna jämförelser för grundskolan 2015 rankas
kommunen på plats 272 av 290 utifrån ett sammanvägt resultat som syftar till att ge en samlad
bild över hur väl kommunen lyckas med sitt
kunskapsuppdrag.
I motsvarande jämförelse för gymnasieskolan,
avseende läsåret 2012/2013 rankas kommunen
på plats 46 av 290 gällande andel elever som
fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år.
Detta motsvarar ca 83 procent.
Kommuninvånarna i Hällefors har en lägre
utbildningsnivå i jämförelse med länet och riket.
Kommunens kvinnor har högre utbildningsnivå
än männen.

Förvärvsfrekvensen bland kommunens kvinnor
och män ligger lägre i jämförelse med länet och
riket. Fler män än kvinnor är förvärvsarbetande.
Majoriteten av kommuninvånarna bor och arbetar i kommunen. Män är i högre utsträckning
arbetslösa än kvinnor.
Unga samt utlandsfödda är i betydligt större
utsträckning arbetslösa i jämförelse med hela
befolkningen. Av kommuninvånarna mellan 20-
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4. KOMMUNEN I REGIONEN
Hällefors kommun ligger i nordvästra Västmanland, tillhör Örebro län och gränsar till Värmlands och Dalarnas län. Kommunen gränsar
till kommunerna Storfors, Filipstad, Ludvika,
Ljusnarsberg, Lindesberg, Nora och Karlskoga
kommun. Samverkan och samarbete sker på
olika nivåer både mellan grannkommuner och
regionalt.

4.1 Regionala samarbeten
Nedanstående regionala samarbeten bedöms
vara relevanta samt av betydelse för kommunen
och översiktsplaneringen.

4.1.1 Region Örebro län
Region Örebro län är en organisation som bl.a.
ansvarar för länets hälso- och sjukvård, kollektivtraﬁk, kultur och den regionala utvecklingen.
Regionen bildades den 1 januari 2015 genom
en sammanslagning av Örebro läns landsting
och regionförbundet Örebro.
Region Örebro läns verksamheter består av:
• Hälso- och sjukvård med klinisk forskning
• Tandvård
• Regionala utvecklingsfrågor
Regional utveckling har uppdraget att arbeta för
hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Det viktigaste verktyget är den regionala utvecklingsstrategin som är en gemensam
vägvisare för regionens framtidsarbete.
Regional utveckling arbetar med frågor inom:
• Näringslivsutveckling
• Välfärd och folkhälsa
• Utbildning och arbetsmarknad
• Energi och klimat
• Kultur och ideell sektor
• Traﬁk och samhällsplanering
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4.1.2 Regionalt samverkansråd
Regionala samverkansrådet är en plattform för
samverkan mellan Region Örebro län och länets
kommuner och dess arbetsformer regleras inte i
kommunallagen. Rådet har ingen juridisk status.
Rådet hanterar frågor som är av gemensamt
intresse och som anges nedan. Regionala samverkansrådet har en rådgivande roll och kan inte
fatta formella beslut som binder medlemmarna.
Regionala samverkansrådets uppgifter är:
• samråd om frågor som är strategiska och
viktiga för regionen, exempelvis frågor omkring tillväxt och regional utveckling,
• samråd kring det regionala utvecklingsarbetet ochdet lokala utvecklingsarbetet,
• vara ett forum för regional och kommunal
omvärlds- och intressebevakning.
Inom det regionala samverkansrådet ﬁnns följande speciﬁka fasta samverkansråd för:
• skola, utbildning och kompetensförsörjning
• infrastruktur och traﬁk,
• folkhälsa, social välfärd och vård, och
• kultur.

4.1.3 Business region Örebro (BRO)
Hällefors kommun är en del av Business Region
Örebro som är ett partnerskap mellan 11 kommuner i Örebro län. Partnerskapet är ett samarbetsorgan för tillväxt- och näringslivsfrågor
mellan kommunerna.
Business Region Örebro hjälper till med:
•
•
•
•
•
•

att hitta mark eller lokaler för verksamhet
att få kontakter för att hitta kompetent personal
tillgång till mötesplatser och nätverk
kontakter för utbildning, forskning och utveckling
medﬂyttarfrågor
nyföretagande och aﬀärsutveckling
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Den politiska styrningen utövas av regionen
som i sin tur utser en politisk styrgrupp. BRO:s
organisation och verksamhetsområden är
uppbyggda så att verksamheten ska kunna
möta näringslivets behov i olika branscher och
konjunkturer. Kontinuerliga kontakter och goda
relationer med enskilda företag branschorganisationer och intresse organisationer är grundläggande i detta arbete.

4.2 Mellankommunala samarbeten
4.2.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
är en gemensam myndighetsnämnd för de
fyra kommunerna i norra länsdelen, Hällefors,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, främst inom
områdena bygg och miljö. Frågorna regleras i
miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt planoch bygglagen. Förvaltningen bildades år 2004.
Samhällsbyggnadsförvaltningen lyder under
Samhällsbyggnadsnämnden när det gäller
kommunal myndighetsutövning. Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar även kommunernas
samlade grundläggande kartdatabaser och
samordnar kommunernas GIS-verksamhet
(geograﬁskt informationssystem). Kommunstyrelsen i respektive kommun har ansvaret för
övergripande miljöfrågor, översiktsplanering och
energirådgivning.

4.2.2 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Ändamålet med förbundet är att medlemmarna
i detta överlåter de lagstadgade kommunaltekniska verksamheterna vatten och avlopp, avfall
och gata/traﬁk. Förbundet utgör medlemmarnas
väghållningsmyndighet i enlighet med väglagen.
Traﬁkverksamheten inkluderar myndighetsutövning, vilket innebär att förbundet är tillika medlemskommunernas traﬁknämnd.

förbundet verksamheterna park, skog, naturvård, idrotts- och fritidsanläggningar samt lokalvård i den omfattning som anges i förbundets
verksamhetsplan och funktionsbeskrivningar.
Överlåtelserna inkluderar även kommunernas
tekniska investeringar inom de överlåtna verksamheterna. Förbundet företräder på kommunernas uppdrag kommunernas strategiska
arbete avseende infrastruktur och kommunikationer.
Förbundet ansvarar för att tillsammans med
Samhällsbyggnadsnämnden organisera och
bemanna ett servicecenter.

4.2.3 Bergslagens Räddningstjänst (BRT)
Hällefors kommun ingår i Bergslagens räddningstjänst, som är ett kommunalförbund mellan
kommunerna i östra Värmland. Övriga kommuner i samarbetet är Kristinehamn, Degerfors,
Filipstad, Storfors och Karlskoga där också
larmcentralen är belägen. Hällefors kommun har
en räddningsstation som är lokaliserad i centralorten och räddningstjänsten förfogar totalt över
8st stationer.

4.2.4 TURSAM
TURSAM drivs sedan 1993 som en ekonomisk
förening med fyra medlems kommuner; Hällefors, Lindesberg, Nora, och Ljusnarsberg.
Målsättningen är att utveckla och stimulera
turismen i denna del av Bergslagen. Detta görs
genom destinationsutveckling och marknadsföring både nationellt såväl som internationellt.

4.2.5 IT-kommunikation
Kommunen har ett väl utbyggt samarbete med
de övriga kommunerna i norra länsdelen. Det
s.k. KNÖL-nätet är ett gemensamt nät som
kopplar samman Bullerberget via Norakorset.
Det ﬁnns en gemensam IT-platform som möjliggör samordning av IT-system.

Dessutom överlåter medlemskommunerna till
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4.2.6 Arbogaåns vattenförbund
Arbogaåns avrinningsområde är 3808 kvadratkilometer stort och sträcker sig över tre län, varav
huvuddelen ligger inom Örebro län. Arbogaåns
vattenförbund ska verka för en god vattenvård
och som samordnare av recipientkontroll i avrinningsområdet.
Förbundet har i huvudsak nedanstående tre
verksamhetsgrenar med prioriterade arbetsuppgifter:
• rensning och underhåll,
• reglering, och
• recipientkontroll.

4.3 Mellankommunala intressen
Nedan följer en kort presentation över de mellankommunala frågor med anknytning till markoch vattenanvändning som berörs i översiktsplanen. De vanligaste mellankommunala frågorna
rör sådant som inte kan anpassas efter administrativa gränser, som exempelvis områden med
höga naturvärden samt sjöar och vattendrag.
Andra stora mellankommunala frågor är kommunikationer och teknisk försörjning.
Bergslagsbanan
Bergslagsbanan som är riksintresse för kommunikationer berör förutom Hällefors kommun även
grannkommunerna Filipsstad och Ljusnarsberg.
Kommunerna ska gemensamt se till att riksintresset tillgodoses.

Väg 205
Väg 205 berör förutom Hällefors kommun även
grannkommunen Karlskoga. Kommunerna ska
tillsammans arbeta för att vägen håller en god
standard.
Väg 767
Väg 767 berör förutom Hällefors kommun även
grannkommunen Nora. Kommunerna ska
tillsammans arbeta för att vägen håller en god
standard.
Riksintresse friluftsliv
Sammanhängande områden för riksintresse
friluftsliv sträcker sig in i Filipsstads, Ludvikas,
Ljusnarsbergs, Lindesbergs, Noras och Karlskogas kommun. Kommunerna ska gemensamt se
till att riksintresset tillgodoses.
Nittälvsdalen/Nittälven
Nittälvsdalen är riksintresse för naturvården och
ligger på gränsen mellan Hällefors och Ljusnarsbergs kommun. Kommunerna ska gemensamt
se till att riksintresset tillgodoses.
Kindlaområdet
Kindlaområdet är riksintresse för naturvården
och naturreservat och ligger på gränsen mellan
Hällefors, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommun. Kommunerna ska gemensamt se till att
riksintresset tillgodoses.

Riksväg 63
Riksväg 63 som är riksintresse för kommunikationer berör förutom Hällefors kommun även
grannkommunerna Filipsstad och Ljusnarsberg.
Kommunerna ska gemensamt se till att riksintresset tillgodoses.
Väg 244
Väg 244 berör förutom Hällefors kommun även
grannkommunen Nora. Kommunerna ska
tillsammans arbeta för att vägen håller en god
standard och på sikt görs om till en 2+1 väg.
18
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Lokadalen
Lokadalen är riksintresse för naturvården och
ligger på gränsen mellan Hällefors och Karlskoga kommun. Kommunerna ska gemensamt se
till att riksintresset tillgodoses.

Karlskogas kommun.

Lundsfjärden
Lundsfjärden är riksintresse för naturvården och
ligger på gränsen mellan Hällefors och Nora
kommun. Kommunerna ska gemensamt se till
att riksintresset tillgodoses.

Naturreservat
Över, eller precis fram till, gränserna till ett ﬂertal
grannkommuner sträcker sig ett ﬂertal naturreservat. Hällefors ska tillsammans med Karlskoga, Nora, Filipsstad, Ludvika, Ljusnarsberg
och Lindesberg kommun se till att syftena med
naturreservaten tillgodoses.

Svartälven (Bäcktorpsmossen)
Bäcktorpsmossen är riksintresse för naturvården och ligger på gränsen mellan Hällefors och
Filipsstads kommun. Kommunerna ska gemensamt se till att riksintresset tillgodoses.
Svartälven (Norra och södra Siﬁlsmossen)
Norra och södra Siﬁlsmossen är riksintresse för
naturvården och ligger på gränsen mellan Hällefors och Filipsstads kommun. Kommunerna ska
gemensamt se till att riksintresset tillgodoses.
Svartälven (Vrakhedarna)
Vrakhedarna är riksintresse för naturvården och
ligger på gränsen mellan Hällefors och Filipsstads kommun. Kommunerna ska gemensamt
se till att riksintresset tillgodoses.
Rekreation och friluftsliv
Bergslagsleden passerar kommungränsen mot
Lindesbergs kommun.
Postleden passerar kommungränsen mot Ljusnarsbergs kommun.
Silverleden passerar kommungränsen mot Filipsstads kommun.
Hällefors kommun har ett utsträckt system av
vattendrag som erbjuder möjlighet till långa
kanotleder. Dessa vattendrag sträcker sig in i
Filipsstads, Ludvikas, Ljusnarsbergs, Noras och

Kommunerna ska gemensamt värna dessa
miljöer och låta dem utvecklas som attrativa
rekreationsmiljöer.

Övriga naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig
ett ﬂertal naturmiljöer såsom blivande naturreservat, natura 2000-områden, nyckelbiotoper,
värdefulla naturområden för natur, värdefulla
naturområden för ﬁske, myrar, skogliga vördetrakter, ramsarområde, länsstyrelsens naturvårdsprogram, våtmarker, sumpskogar och avrinningsområden. Kommunerna ska samverka
för att bevara natirmiljöerna.
Kulturmiljö
Ett antal fornlämningar sträcker sig över gränsen mellan kommunerna och två värdefulla vattenområden för kulturmiljö; Svartälven, Letälven
och Rastälven. Kommunerna ska samverka för
att bevara fornlämningar och skydda vattenområdena.
Teknisk försörjning
Regionala kraftledningar sträcker sig genom
kommunen och passerar kommungränsen mellan Filipstads, Karlskogas och Nora kommun.
Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för hantering av hushållsavfall enligt avfallsförordningen i
samtliga samverkanskommuner Hällefors, Ljusnarsbergs, Nora och Lindesbergs kommun.

ANTAGANDEHANDLING

19

ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN
Miljökvalitetsnormer
Samtliga angränsande kommuner ska tillsammans verka för att miljökvalitetsnormerna för miljökvalitetsnormerna för vattenförvalning uppnås i
sjöar, vattendrag och grundvatten.
Miljö, hälsa och säkerhet
Kommunerna ska verka för att sjöar och vattendrag som har problem med försurning kalkas
regelbundet.

20
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5. STYRDOKUMENT

•

Flera varianter av handlingar på olika nivåer,
nationellt, regionalt och kommunalt, rör den
kommunala fysiska planeringen. På nationell,
regional och kommunal nivå ﬁnns ett ﬂertal olika
mål, planer och program för olika frågor och
verksamheter. Oftast är planerna och programmen inriktade på ett ämne, fråga eller område
till skillnad från översiktsplanen som har en
övergripande helhetssyn. Nedanstående nationella, regionala och kommunala styrdokument
bedöms vara relevanta samt av betydelse för
kommunen och översiktsplaneringen.

•

•

•

•

5.1 Nationella
5.1.1 Vision för Sverige 2025
Boverket har tagit fram en vision för var Sverige
bör vara år 2025 för att nå de satta målen för
ett hållbart samhälle till år 2050. Visionen är
tänkt att ge inspiration till åtgärder för en hållbar
samhällsutveckling på alla nivåer, från nationell
till lokal. Visionen är uppbyggd på fyra megatrender och tolv Sverigebilder. Megatrenderna
är stora pågående förändringar i samhället och
utgör givna förutsättningar i samtliga Sverigebilder.
De fyra megatrenderna är Ett ändrat klimat, En
globaliserad värld, En urbaniserad värld och En
digitaliserad värld. De tolv Sverigebilderna är
sorterade under fyra huvudgrupper.
Nedanstående delar i visionen bedöms vara
relevanta för Hällefors kommun:
• utvecklade kollektivtraﬁk- och cykelstråk,
• biltraﬁken har minskat och man har gjort
plats för gång, cykel och mötesplatser,
• bostadsbeståndet utvecklas i stationssamhällena och deras omland,
• allt byggande sker med fokus på människors
behov av livskvalitet, god hälsa och hushållning med resurser,
• energianvändningen vid framställning, transport och användning har minskat,

•

•

•
•

de arkitektoniska, estetiska och kulturhistoriska värdena är en självklarhet vid allt
byggande,
besöksnäringen ökar och allt ﬂer använder
delar av semestern och sin fritid till att utforska sin närmiljö,
besöksnäringen har blivit en av Sveriges
viktigaste näringar och vi har gjort oss kända
för att värna våra natur- och kulturmiljöer,
en god tillgänglighet inom och mellan storstäderna samt omgivande stationssamhällen
är avgörande för städernas och regionernas
utveckling,
energieﬀektivisering och en aktiv utveckling och utbyggnad av sol-, vind-, våg- och
bioenergi och en utbyggnad av smarta elnät
som binder samman Europa gör att Sverige
närmar sig ett fossilfritt elenergisystem,
Sveriges dricksvattentillgångar har kartlagts
och deras kvalitet och kvantiteter är säkrade
för dagens och morgondagens befolkning,
för medborgarnas välbeﬁnnande och hälsa,
liksom för landets attraktivitet för besökare,
har stränder och tätortsnära natur skyddats
och utvecklats för rekreation och friluftsliv,
Sveriges odlingsmarker har blivit allt viktigare för matproduktion, och
merparten av odlingsmarkerna är nu långsiktigt skyddade och igenväxning och exploatering har bromsats.

5.1.2 Nationell strategi för hållbar utveckling
Den nationella strategin för hållbar utveckling
omfattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling, dvs. ekologisk, social inklusive kulturell och
ekonomisk hållbarhet.
Strategin grundas på Brundtlandkommissionens
deﬁnition av hållbar utveckling, dvs. en utveckling som tillfredställers dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov.
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Visionen är att Sverige ska gå i spetsen för
omställningen till ett hållbart samhälle. I strategin har nedanstående åtta kärnområden valts ut
som viktiga för de tre dimensionerna av hållbar
utveckling:
• framtidens miljö – allas vårt ansvar,
• begränsa klimatförändringarna,
• befolkning och folkhälsa,
• social sammanhållning, välfärd och trygghet,
• sysselsättning och lärande i ett kunskaps
samhälle,
• hållbar ekonomisk tillväxt och
konkurrenskraft,
• regional utveckling och sammanhållning,
och
• utveckling av ett hållbart samhällsbyggande.
I den nationella strategin ses samhällsplanering
som ett av ﬂera verkningsfulla styrmedel och
verktyg för att uppnå visionen.

5.1.3 Nationella miljökvalitetsmål
Riksdagen godkände 2010 en ny målstruktur
för det nationella miljöarbetet med ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål.
Regeringen beslutade 2012 om preciseringar av
miljökvalitetsmålen och etappmålen i miljömålssystemet.
Nedanstående 14 miljökvalitetsmål bedöms
vara relevanta för Hällefors kommun:
• begränsad klimatpåverkan,
• frisk luft,
• bara naturlig försurning,
• giftfri miljö,
• skyddande ozonskikt,
• säker strålmiljö,
• ingen övergödning,
• levande sjöar och vattendrag,
• grundvatten av god kvalitet,
• myllrande våtmarker,
• levande skogar,
• ett rikt odlingslandskap,
• god bebyggd miljö, och
22

•

ett rikt växt- och djurliv.

5.1.4 Nationella mål för friluftslivspolitiken
Regeringen beslutade i december 2012 om mål
för friluftlivspolitiken. Det övergripande målet för
friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv
där allemansrätten är en grund för friluftslivet.
Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbeﬁnnande, social gemenskap och
ökad kunskap om natur och miljö.
Det övergripande målet speciﬁceras med nedanstående tio mål:
• tillgänglig natur för alla,
• starkt engagemang och samverkan,
• allemansrätten,
• tillgång till natur för friluftsliv,
• attraktiv tätortsnära natur,
• hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling,
• skyddade områden som resurs för friluftslivet,
• ett rikt friluftsliv i skolan,
• friluftsliv för god folkhälsa, och
• god kunskap om friluftslivet.

5.1.5 Nationella folkhälsomål
Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen. För att underlätta arbetet
med att uppnå målet har en målstruktur med
elva målområden utvecklats.
Nedanstående fem målområden bedöms vara
relevanta för översiktsplanen:
• delaktighet och inﬂytande i samhället,
• ekonomiska och sociala förutsättningar,
• barns och ungas uppväxtvillkor,
• miljöer och produkter, och
• fysisk aktivitet.
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5.1.6 Nationell plan för transportsystemet
2014-2025
Regeringen fastställde den 3 mars 2014 en
nationell plan för transportsystemet. Utgångspunkten för planen är det övergripande transportpolitiska målet som ska säkerställa en samhällsekonomiskt eﬀektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet
kompletteras av två andra mål, funktionsmålet
och hänsynsmålet.
Funktionsmålet innebär att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Tranportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara
mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet innebär att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås
och till ökad hälsa.
I Hällefors kommun pekas Bergslagsbanan ut
som en del av det strategiska nätet för långväga gods. Vidare utgör Bergslagsbanan mellan
Ställdalen och Kil en namngiven investering där
upprustning ska ske.
Fastställda objekt i planen som berör Hällefors
kommun är kapacitetshöjande åtgärder längs
Bergslagsbanan mellan Ställdalen och Kil. I
Hällefors kommun utgör även Bergslagsbanan
och en del av det nationellt prioriterade nätet av
kollektivtraﬁk för personer med funktionsnedsättning.

5.1.7 Bredbandsstrategi för Sverige
Regeringen beslutade år 2009 om en bredbandsstrategi för Sverige.

Det övergripande målet i strategin är att Sverige
ska ha bredband i världsklass. Strategin syftar
till att möjliggöra för marknaden att åstadkomma
följande täckningsgrad för bredband:
• 90 procent av alla hushåll och företag bör ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år
2020.
Enligt bredbandsstrategin bör alla hushåll och
företag ha goda möjligheter att använda sig av
elektroniska samhällstjänster och service via
bredband.

5.2 Regionala
5.2.1 Regional utvecklingsstrategi (RUS)
För Örebroregionen ﬁnns en utvecklingsstrategi
(RUS) med en vision och fyra utvecklingsområden med tillhörande inriktnings- och etappmål
för den regionala utvecklingen fram till år 2015.
Region Örebro län håller nu på att revidera utvecklingsstrategin, vilken ska vara klar för beslut
2018.
Enligt gällande RUS är visionen att regionen ska
utgöra The Heart of Sweden.
Nedanstående inriktningsmål bedöms vara relevanta för översiktsplanen.
• Antalet nystartade och växande företag ökar.
• Fler kunskapsintensiva företag etablerar sig
i vår region.
• Örebroregionen är den ledande mötesdestinationen efter de tre storstadsregionerna
och drar till sig ﬂer besökare genom nationella och internationella evenemang.
• Örebroregionen är känd för ett spännande
och omväxlande friluftsliv samt en hållbar
naturturism.
• Örebroregionens befolkning växer till minst
300 000 invånare.
• Fler som ﬂyttar till länet än från länet (även
om vi räknar bort utrikes invandring).
• Inﬂyttningen ökar i alla länets kommuner.
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•
•
•

Restiden med kollektivtraﬁk mellan kommunhuvudorter och Örebro ska minska avsevärt.
Kollektivtraﬁkens andel av arbetspendlingsresor ska öka kraftigt.
Kollektivtraﬁken inom vår region och storregion är ett mönsterexempel ur både miljöoch
eﬀektivitetssynpunkt.

•

•
•
•

En ny regional utvecklingsstrategi är under
framtagande år 2017. Förslaget ﬁnns att studera
på www.regionorebrolan.se.

5.2.2 Regional översiktlig planering
(RÖP)
För regionen ﬁnns även en regional översiktlig
planering (RÖP) med tre fokusområden med
tillhörande målbilder, mål och rekommendationer som utgör ett rumsligt perspektiv på utvecklingsstrategin för Örebroregionen. Den regionala
översiktliga planeringen sträcker sig fram till år
2030. I och med att Region Örebro län håller på
att revidera gällande RUS genomförs även en
revidering av RÖP, vilken kommer att integreras
i RUS.
Nedanstående mål och rekommendationer i
gällande RÖP bedöms vara relevanta för översiktsplanen.
Fokusera utvecklingen på ett stomnät
mellan de större orterna, kombinerat med
närtraﬁk i övriga delar av länet.
•
•
•
•

•
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Integrera kollektivtraﬁken med andra transportslag.
Skapa pendlarparkeringar för att integrera
kollektivtraﬁk/biltraﬁk.
Underlätta för pendlare som kommer till
resecentrum att ta sig till sin målpunkt.
Stadstraﬁk är även en regional angelägenhet – synkronisera avgång och ankomst
mellan region- och stadstraﬁk.
Särskilj regionbussar från stadsbussar så
långt det är möjligt, så att länsbussarnas
restider görs så korta som möjligt.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Ny bebyggelse bör planeras i tätorter som i
dag har ett grundläggande serviceutbud och
en stabil eller ökande befolkning.
Förtäta i stationsorter i kollektivtraﬁkens
stomnät.
Planera för ﬂer bostäder som efterfrågas av
de äldre.
Motverka förekommande och potentiell
boendesegregation genom att planera för
blandad bebyggelse i nya och beﬁntliga
bostadsområden.
Skapa förutsättningar för en smidig övergång från tillfälligt till permanent boende för
de invandrare som väljer att bo kvar i Örebroregionen.
Ha beredskap för att i samhällsplaneringen
ta tillvara på möjligheter till attraktivt boende
till exempel i strandnära lägen.
Ha beredskap med detaljplanerade tomter i
de tätorter som ligger utanför Örebros kraftfält enligt målbild 2030 för regionförstoring.
Ha beredskap för att i samhällsplaneringen
möta lokal bärkraftig utveckling på landsbygden.
Ha beredskap med byggklara tomter i Örebro stad och i de tätorter som ligger i Örebros kraftfält enligt målbild 2030 för regionförstoring.
Lokalisera regionalt viktig service och verksamhet till tätorter i kollektivtraﬁkens stomnät.
Varje kommun har en reserv av detaljplanerad mark för företagsetableringar som
motsvarar minst två års normala behov.
Förutsättningar skapas för lokalisering och
expansion av statliga verksamheter.
Etablera och säsongsanpassa kollektivtraﬁk
till evenemang och upplevelserika miljöer i
hela regionen.

5.2.3 Energi- och klimatprogram för Örebro län 2013-2016
Länsstyrelsen i Örebro län har tillsammans
med Region Örebro län tagit fram ett energi-
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och klimatprogam. Visionen för programmet är
att Örebro år 2050 är ett län utan nettoutsläpp
av växthusgaser till atmosfären. (Energi- och
klimatprogram 2017-2020 är under framtagande
på Region Örebro Län)
Nedanstående övergripande mål bedöms vara
relevanta för översiktsplanen.
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

År 2020 har utsläppen av växthusgaser i
Örebro län minskat med minst 25 procent
jämfört med år 2005.
År 2020 har energiintensiteten, dvs. förhållandet mellan energianvändningen i länet
och bruttoregionalprodukten, i Örebro län
minskat med 20 procent jämfört med år
2008.
År 2020 utgör mängden tillförd förnybar
energi minst 60 procent av den totala energianvändningen i Örebro län.
Vidare bedöms nedanstående inriktningsmål
vara relevanta för översiktsplanen.
År 2015 har oljeanvändningen för uppvärmning minskat med 60 procent från år 2008.
År 2015 har elanvändningen till kommunal
gatubelysning minskat med 25 procent jämfört med år 2008.
År 2015 har antalet resor med kollektivtraﬁk i
Örebro län ökat med 14 procent jämfört med
år 2010.
År 2015 sker 25 procent av arbetspendlingen med kollektivtraﬁk.
År 2015 har klimatpåverkan från länets kollektivtraﬁk minskat med 20 procent jämfört
med år 2010.
År 2020 ska länets kollektivtraﬁk drivas till
100 procent av förnybara drivmedel eller el.
År 2015 ska 40 procent av alla nyregistrerade personbilar i länet kunna drivas med
förnybara drivmedel eller el.
År 2015 ska det ﬁnnas bilpooler i hälften av
länets kommuner samt system för organiserad samåkning i minst tre kommuner.
År 2020 sker minst 40 procent av resornasom är kortare än fem kilometer i länets

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

större tätorter med gång, cykel eller kollektivtraﬁk.
År 2015 ﬁnns väl utvecklad samverkan mellan kommunernas översiktsplanering, detaljplanering, länstransportplanen och länets
planering för kollektivtraﬁk.
År 2015 sker större etableringar av ny bebyggelse företrädesvis i tätorter som har ett
grundläggande serviceutbud och en stabil
eller ökande befolkning.
År 2015 har alla åtgärderna i Örebroregionens handlingsplan för klimateﬀektiva godstransporter påbörjats.
År 2015 har odlingsmetoderna i Örebro länförbättrats så att utnyttjandet av kväve och
inbindningen av kol i odlingssystemet ökar.
År 2020 brukas 50 procent av mulljordarna
i Örebro län i enlighet med de metoder som
forskningen framhåller som bäst ur ene rgi
och klimatsynpunkt.
År 2020 är den årliga solelproduktionen 5
GWh i Örebro län.
År 2020 är den årliga solvärmeproduktion 50
GWh i Örebro län.
År 2020 är den årliga vattenkraftproduktionen 400 GWh i Örebro län.
År 2020 är den årliga biogasproduktionen
180 GWh i Örebro län.
År 2016 har kommunerna och landstinget
insamlingssystem för matavfall.
Matavfallet från verksamheterna går till biogasframställning.
År 2020 är den årliga energiproduktionen
med hjälp av förnybara fasta bränslen 3600
GWh i Örebro län.
År 2020 är 90 procent av fjärrvärmeproduktionen baserad på förnybara bränslen i
Örebro län.
Minskad klimatbelastning från konsumtion
av varor.
Minskad klimatbelastning från fritidsresor.
Ökad attraktivitet för en klimatsmartare livsstil och ett klimatneutralt samhälle.
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5.2.4 Regional handlingsplan för klimatanpassning i Örebro län
Globala klimatförändringar påverkar redan
klimatet i Örebro län och förändringarna väntas
bli än mer omfattande under innevarande sekel.
Länsstyrelsen har tagit fram en regionalhandlingsplan för klimatanpassningen i länet.
Syftet med planen är att den ska utgör ett vägledande dokument med åtgärder för det fortsatta
regionala arbetet med att anpassa Örebro län till
ett förändrat klimat.
Dagvattenhanteringen och dricksvattenförsörjningen ses som några av de allra allvarligaste
klimatrelaterade problemområdena i handlingsplanen.
I handlingsplanen konstateras att det i Hällefors kommun ﬁnns risker som kan påverkas av
klimatförändringar såsom översvämningar, risk
för ras, skred och erosion samt risk för påverkan
på dricksvatten.

5.2.5 Regionala miljömål
Länsstyrelsen är den regionala miljömyndighet
som har en övergripande och samordnande roll
i länet för att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen.
I Örebro län utgör varje nationellt miljökvalitetsmål med tillhörande etappmål, förutom Hav i
balans samt levande kust och skärgård respektive Storslagen fjällmiljö, regionala miljömål.

5.2.6 Länsplan för regional transportinfrastruktur
För regionen ﬁnns en länsplan för regional
transportinfrastruktur (länstransportplan) som
omfattar om- och nybyggnadsåtgärder på det
regionala vägnätet och statlig medﬁnansiering
till kommunala åtgärder i form av cykelvägar
och traﬁksäkerhets- och miljöåtgärder. Länstransportplanensträcker sig fram till år 2025.
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I länstransportplanen konstateras att det är av
stor vikt att öka samspelet mellan Örebro och
övriga kommuner i regionen samt att transportsystemet har en viktig roll i detta sampel.
Vidare konstateras att utbyggd infrastruktur och
utvecklad kollektivtraﬁk kan leda till att arbetsmarknads och bostadsregionerna i länet blir
större och mer integrerade. Enligt Tillväxtverkets
beräkningar kommer Örebroregionens lokala
arbetsmarknad 2030 att omfatta alla kommuner
i länet.
Ett av regionens viktigaste mål är, enligt
länstransportplanen, att skapa en gemensam
arbetsmarknadsregion i länet.
Nedanstående större åtgärd som prioriteras i
länstransportplanen bedöms vara relevant för
översiktsplanen:
• riksväg 63 mellan Kopparberg och Sikfors.

5.2.7 Regionalt traﬁkförsörjningsprogram
för Örebro län
Region Örebro län har tagit fram ett förslag
till regionalt traﬁkförsörjningsprogram för Örebro
län. Förslaget har varit ute på remiss. Traﬁkförsörjningsprogrammet utgör den långsiktiga
strategiska planeringen för regional kollektivtraﬁk i länet.
Målen i traﬁkförsörjningsprogrammet tar sikte
på att kollektivtraﬁken i Örebroregionen år 2025
har:
• Sveriges mest nöjda resenärer,
• fem miljoner ﬂer resor jämfört med år 2015,
• en marknadsandel om minst 40 procent i de
starka stråken,
• minskat energianvändningen per personkil
meter med 35 procent, och
• i stadstraﬁkens stomlinjer samt i tåg- och e
pressbusstraﬁken i hög grad gjorts tillgänglig
för alla resenärer.
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Enligt programmet är bosättningsmönster och
befolkningsunderlag samt arbetsplatsernas
lokalisering viktiga utgångspunkter vid planering
av kollektivtraﬁk. Tätt bosättningsmönster med
geograﬁskt koncentrerade arbetsplatser ger förutsättningar för god försörjning av kollektivtraﬁk.
Samplanering av kollektivtraﬁk och den övriga
samhällsplaneringen är en förutsättning för god
försörjning av kollektivtraﬁk.
Nedanstående principer bedöms vara relevanta
för översiktsplanen.
• Utveckla attraktiva bytespunkter
• Express- och regionaltåglinjer samt stomlinjer i stadstraﬁken görs tillgängliga för alla
resenärer
• Förutsägbart, långsiktigt och tillförlitligt traﬁku bud
• Samordna olika transportslag för en smidig
resa dörr till dörr
• Alla invånare i länets ska ha tillgång till kollektivtraﬁk
• Kollektivtraﬁken drivs med fossilfria drivmedel till år 2020
• Energianvändningen per personkilometer
ska minska med 35 procent
• Eftersträva bytesfria resor mellan Örebro
och övriga kommunhuvudorter samt till angränsande nodstäder
• Prioritera i första hand högre turtäthet i relationer under 30 minuter
• Prioritera i första hand kortare restider i relationer över 30 minuter
• Konkurrenskraftiga restider jämfört med bil
och hög turtäthet i starka stråk
I traﬁkförsörjningsprogrammet pekas resecetrum i Hällefors och järnvägsstationen i Grythyttan ut som tågstopp i stomnätet. Vidare utgör
Bergslagsbanan en del av stomnätet för tåg och
riksväg 63, länsväg 244 och länsväg 205 en del
av de storregionala stråken.

5.2.8 Cykelstrategi för Region Örebro län
För regionen ﬁnns även en regional cykelstrategi som omfattar prioriteringsgrunder för utbygg-

naden av cykelinfrastrukturen längs det regionala statliga vägnätet, för att skapa möjlighet till
en ökad cykling i Region Örebro län.
Cykelstrategin har som mål att bidra till en ökad
cykling och att förbättra tillgängligheten med
cykel till målpunkter såsom arbetsplatser, skolor,
vård, service och fritidsaktiviteter i regionen. I
den regionala cykelstrategin prioriteras stråk för
arbetspendling, stråk för skolpendling, åtgärder
som leder till bättre förutsättningar att nyttja ﬂera
traﬁkslag samt åtgärder för traﬁksäkerhet.
Den cykelväg som utreds i den regionala cykelstrategin i Hällefors kommun är cykelvägen från
Hällefors till Grythyttan.

5.2.9 Regional kulturplan i Örebro län
2012-2014
För Örebro län ﬁnns en regional kulturplan.
Nedanstående mål för kulturen bedöms vara
relevanta för översiktsplanen.
• Kreativa och tillgängliga mötesplatser. Kultur
ska vara möjlig att uppleva och möta för alla
regionens invånare. Gamla och nya mötesplatser utvecklas, såväl fysiska som virtuella.
• Minnesvärt och berörande. Regionen satsar
på upplevelser som berör och ger avtryck
inte bara nationellt utan också i Europa.
Det spektakulära blandas med det bekanta.
Spännande landmärken gör regionen omtalad.
• Mångfald av uttryck. I regionen ﬁnns plats
och tolerans för en kulturell mångfald som
tar till vara kulturyttringar även utanför de
traditionella kulturarenorna.
• Kultur på barn och ungas villkor. Alla barn
och ungdomar har möjlighet att uppleva och
skapa kultur både i och utanför skolan.
• Forskning och utbildning – den spetsiga
regionen. Kulturperspektivet berikar forskningsområden och utbildningsprogrammenpå universitetet. Kreativa miljöer och ett rikt
kulturliv lockar innovatörer och forskare att
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•

•

•

•

komma till regionen.
Nytänkande och samarbete. Det goda samarbetet inom och utanför traditionella kultur
och samhällsområden präglar regionen och
skapar nya kulturyttringar som märks även
på den internationella kulturarenan.
Oﬀensiv kulturpolitik och dynamisk debatt.
I regionen ﬁnns en förutsättningsskapande
och oﬀensiv kulturpolitik som ser kulturen
som en kraft för hållbar tillväxt, livskvalitet
och samhällsplanering.
Stark historia och identitet. Regionens berättelser har lyfts fram genom en bred delaktighet bland befolkning och organisationer.
Både fysiska miljöer och den senaste tekniken ger berättelserna liv.
Levande kultur i en pulserande region. En
dynamisk region har ett levande och sprudlande kulturliv av hög kvalitet. Kulturen stärker och utvecklar människors eget skapande
och är en garant för ett öppet och demokratiskt samhälle.

En ny regional kulturplan är under framtagande
2017.

5.2.10 Regionala folkhälsomål
För regionen ﬁnns en antagen folkhälsoplan
med tillhörande folkhälsopolitiska mål. Visionen
för planen är att en god och jämlik hälsa främjas
i Örebro län genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans
bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder
för människors rätt till lika villkor för hälsa och
livskvalitet. Barn och ungdomar samt äldre är
prioriterade målgrupper i planen.
Länets folkhälsoplan utgör också plan för det
lokala folkhälsoarbetet och styr kommunens arbete i samverkan med övriga kommuner i norra
Örebro län.

5.3 Kommunala
5.3.1 Avfallsplan
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § MB
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ﬁnnas en renhållningsordning som ska innehålla
de föreskrifter om hantering av avfall som gäller
för kommunen och en avfallsplan.
Syftet med en avfallsplan är att tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet utifrån de
nationella miljökvalitetsmålen. Det är också viktigt att ge en helhetsbild över avfallshanteringen
för politiker, invånare och verksamheter så att
utvecklingen strävar åt samma håll.
Kommunala avfallsplanen är framtagen i en
process där Samhällsbyggnadsförbundet och
Samhällsbyggnadsförvaltningen har medverkat.
En projektgrupp med representanter från dessa
har tillsammans med extern resurs (Sweco)
drivit arbetet.
Avfallsplanen gäller för perioden 2016-2021.
Planen omfattar ett måldokument som beslutas
i kommunfullmäktige för hela planperioden samt
ett åtgärdsdokument och ett underlagsdokument
som beslutas i kommunstyrelse eller motsvarande och som revideras årligen.

5.3.2 Hällefors kommuns inriktningsmål
mandatperiod 2015-2018
Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga och ﬁnansiella mål utifrån god ekonomisk hushållning. Verksamhetsperspektivet
tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin
verksamhet på ett kostnadseﬀektivt och ändamålsenligt sätt. För Hällefors kommun innebär
god ekonomisk hushållning att verksamheten
bedrivs eﬀektivt, d v s den kommunala servicen
ska infria kommuninnevnarnas behov och förväntningar på ett kostnadseﬀektivt sätt.

5.3.3 Lokala miljömål
Kommunen har lokalt det samlade ansvaret för
att åstadkomma en god livsmiljö och har enligt
riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för
lokala anpassningar av de nationella miljökvalitetsmålen. Kommunen har ﬂera betydelsefulla
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uppgifter i arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålen, dels genom sitt myndighetsarbete och
sitt ansvar för samhällsplaneringen samt dels
genom åtgärder i sin egen verksamhet. Lokala
mål, prioriteringar, åtgärdsstrategier och kommunal samhällsplanering kan ge ramar och
underlag för miljöarbetet på lokal nivå.
För Hällefors kommun ﬁnns i dagsläget endast
antagna lokala miljömål, i kommunens naturvårdsprogram, med koppling till naturvården
för nedanstående nationella miljökvalitetsmål:
•
•
•
•
•
•

levande sjöar och vattendrag,
myllrande våtmarker,
levande skogar,
ett rikt odlingslandskap,
god bebyggd miljö, och
ett rikt växt- och djurliv.
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6. PLANFÖRSLAG
I planförslaget har de slutgiltiga avvägningarna
och ställningstaganden gjorts mellan olika allmänna och enskilda intressen. Det ger vägledning för beslut om användningen av mark- och
vattenområden samt hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras. Planförslaget
är vägledande för efterföljande planläggning,
lovgivning och tillståndsprövning. Kommunen ska planera och arbeta för att genomföra
planförslaget som också kan ses som en prioriteringslista med koppling till det kommunala
budgetarbetet.

6.1 Utvecklingsstrategi
För att illustrera de strategiskt långsiktiga intentioner för kommunens samhällsutveckling har
en utvecklingsstrategi tagits fram. Utvecklingsstrategin redovisar på en övergripande nivå med
breda penseldrag kommunens målsättning för
den strategiskt långsiktiga samhällsutvecklingen, vilken ligger till grund för mark- och vattenanvändningen.

heter förstärks. Kommunala satsningar på gångoch cykelvägar inom tätorterna bidrar också till
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Införandet av s.k. LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) erbjuder också
möjligheter till nyetablering. Syftet med LIS är
att långsiktigt stimulera den lokala och regionala
utvecklingen på landsbygden genom att peka ut
intressanta områden som kommunen bedömer
kunna undantas från strandskyddsreglerna.
I utvecklingsstrategin ingår ett antal LIS-områden. Valet av dessa utgår från infrastrukturen
och anslutningen till beﬁntlig bebyggelse. Sammantaget blir det fråga om ett antal utvecklingsstråk med möjligheter att förstärka kommunens
attraktionskraft.

I utvecklingsstrategin är tätorterna Hällefors och
Grythyttan en grundläggande resurs. Där ﬁnns
majoriteten av kommunens bostäder och verksamheter och Hällefors är kommunens servicecentrum beträﬀande både oﬀentlig och kommersiell service.
Bergslagsbanan (och de större vägarna i kommunen -- riksväg 63, samt länsvägarna 244,
205 och 767) – utgör viktiga transportsamband i
utvecklingsstrategin. Goda kommunikationer är
viktiga såväl för lokala näringar som för möjligheterna att nå arbetsplatser i tillväxtbältet.
Genom att i huvudsak koncentrera samhällsutvecklingen inom kommunen till redan bebyggda
områden kan beﬁntliga kommunikationer och
teknisk försörjning användas, samtidigt som underlaget för kollektivtraﬁk, service och verksam30
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6.2 Mark- och vattenanvändningskartan
I mark- och vattenanvändningskartan (s. 33)
delas planområdet in i delområden med olika
markanvändning. Markanvändningen delas upp
i två kategorier, förändrad användning och oförändrad användning och deﬁneras på följande
vis:
•

Förändrad användning - Nuvarande användning/funktion ersätts helt eller delvis av ny
och/eller får ändrad karaktär.

•

Oförändrad användning - Pågående markoch vattenanvändning fortsätter i huvudsak
som hittills. Viss förändring i form av markanvändning, som inte påverkar områdets
användning eller karaktär i stort, får förekomma.

Några av användningsområdena i mark- och
vattenanvändningskartan som behöver förtydligas deﬁneras på följande vis:
•

•

•
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Stadsbygd - Område med bebyggelse av
stads- eller tätortsmässig karaktär där bostäder ingår eller kan ingå. Området utgörs av
stadsbebyggelse och stadsliknande bebyggelse som i huvudsak används för bostäder,
kontor, handel eller annan verksamhet (utan
omgivningspåverkan*) som är förenlig med
bostäder.
Landsbygd - Område som ytmässigt främst
används för landsbygdsanknutna verksamheter, men där också bostadsbebyggelse
och obrukad mark kan förekomma. Området
kan kompletteras med mindre områden av
nya bostäder och verksamheter.
Bostäder/Verksamheter - Bostäder och/eller
verksamheter (utan omgivningspåverkan)
som kan kombineras med bostäder.

•

Verksamheter (utan omgivningspåverkan)
- Beﬁntlig eller tillkommande verksamheter
som kan ligga i närhet av bostäder, t ex
butik, camping, hotell m.m.

•

Verksamheter (med omgivningspåverkan)
Beﬁntlig eller tillkommande verksamheter
som inte bör blandas med, eller ligga intill,
bostäder. T ex industri, lager, handel i större
omfattning som kan vara störande för omgivningen.

•

Grönområde - Naturmark i tätortsmiljö eller
tätortsnära mijö, närrekreationsområden,
samt anlagda områden för fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus. Avser
grönområde som på grund av dess stora
betydelse för en stor del av befolkningen
bör skiljas ut från övrig bebyggelsemiljö och
naturmiljö.

•

Natur - Område, med stora friluftslivs-,
natur- eller landskapsvärden, och där naturoch landskapsvård bör vara överordnad annan mark- och vattenanvändning. Området
kan kompletteras med mindre områden av
nya bostäder och verksamheter.

* Deﬁnition av utan omgivningspåverkan: Nivåerna vad gäller exempelvis buller, vibrationer,
luftföroreningar och lukt överskrider inte de normer och riktvärden som tillämpas vid anslutning
till bostäder, skolor och liknande

6.3 Riksintressen
Nedan redovisas hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena.

6.3.1 Naturvården
Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i närheten av riksintressena ska naturvärdena värnas.
I planförslaget ligger samtliga områden av
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riksintresse för naturvården inom ett större
markområde med användningen natur, grönområde eller landsbygd, där områdets användning
föreslås bli oförändrad. Användningen bedöms
tillgodose riksintressena och de naturvärden
som ﬁnns inom områdena.
För att skydda riksintressena mot åtgärder som
kan påtagligt skada naturmiljöerna bör bebyggelse undvikas inom områdena och inga åtgärder få vidtas inom områdena som kan påverka
naturvärdena negativt.

6.3.2 Kulturmiljövården
Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i närheten av riksintressena ska kulturvärdena värnas.
Silvergruvorna
I planförslaget ligger området inom användningen landsbygd. Användningen bedöms tillgodose
riksintresset.
För att skydda riksintresset mot åtgärder som
kan påtagligt skada kulturmiljön ska ny bebyggelse inom området anpassas till och ta hänsyn
till områdets kulturvärden. Sammanhanget mellan bergshantering, bebyggelselämningar och
odlingslandslap ska värnas. Inga åtgärder få
vidtas inom området som kan påverka kulturvärdena negativt.

Hjulsjö
Riksintresset ligger inom användningen landsbygg i planförslaget. Användningen bedöms
kunna tillgodose den hänsyn som tillkommande
bebyggelse behöver uppvisa.
Inom området bör ny bebyggelse anpassas till
beﬁntligt bebyggelsemönster. En förutsättning
för bevarandet är att kulturmiljön hålls samman samt att byggnader och platsbildningar får
behålla sina ursprungliga karaktärer. Vård och
underhåll av dessa ska ske med varsamhet
och hänsyn till kulturmiljön samt till de enskilda
byggnadernas kulturvärden.
Grythyttan
Riksintresset ligger inom användningen stadsbygd i planförslaget. Användningen bedöms
tillgodose riksintresset och de kulturvärden som
ﬁnns inom området.
Hela riksintresset är i dag detaljplanelagt. För
att säkerställa områdets kulturvärden bör samtliga detaljplaner gås igenom samt behovet av
skydds- och varsamhetsbestämmelser samt
rivningsförbud ses över. För att skydda riksintresset mot åtgärder som kan påtagligt skada
kulturmiljön ska ny bebyggelse inom området
anpassas till och ta hänsyn till områdets kulturvärden och inga åtgärder få vidtas inom området som kan påverka kulturvärdena negativt.
Kulturmiljön behöver hållas samman och byggnader och platsbildningar behöver behålla sina
ursprungliga karaktärer. Vård och underhåll av
dessa ska ske med varsamhet och hänsyn till
kulturmiljön samt till de enskilda byggnadernas
kulturvärden.
Inom området bör ny bebyggelse anpassas till
beﬁntligt bebyggelsemönster och främst uppföras med fasader av trä, sten eller puts.

Centrala Grytyttan
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Loka Brunn
Riksintresset ligger inom användningen landsbygd i planförslaget. Användningen bedöms
tillgodose riksintresset och de kulturvärden som
ﬁnns inom området.
För Loka brunn ﬁnns områdesbestämmelser.
För att säkerställa områdets kulturvärden bör
samtliga detaljplaner gås igenom samt behovet
av skydds- och varsamhetsbestämmelser samt
rivningsförbud ses över. För att skydda riksintresset mot åtgärder som kan påtagligt skada
kulturmiljön ska ny bebyggelse inom området
anpassas till och ta hänsyn till områdets kulturvärden och inga åtgärder få vidtas inom området som kan påverka kulturvärdena negativt.
Kulturmiljön behöver hållas samman och byggnader och platsbildningar behöver behålla sina
ursprungliga karaktärer. Vård och underhåll av
dessa ska ske med varsamhet och hänsyn till
kulturmiljön samt till de enskilda byggnadernas
kulturvärden.
Inom området bör ny bebyggelse anpassas till
beﬁntligt bebyggelsemönster och främst uppföras med fasader av trä, sten eller puts.

6.3.3 Friluftslivet
För att skydda riksintressena mot åtgärder som
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljöerna

ska bebyggelse undvikas inom områdena och
inga åtgärder få vidtas inom områdena som kan
påverka natur- eller kulturvärdena negativt. Vid
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i
närheten av riksintressena ska natur- och kulturvärdena värnas.
Finnekroken
I planförslaget ligger området inom ett markområde med i huvudsak användningen natur med
inslag av landsbygd och verksamheter vid Loka
brunn. Användningen bedöms tillgodose riksintresset och de natur- och kulturvärden som ﬁnns
inom området.
En förutsättning för bevarandet är att området
behåller sin karaktär som ostört vildmarksområde och hålls opåverkat av infrastruktur och
bebyggelse samt att de upplevelsevärden och
friluftsaktiviteter som ﬁnns inom området bevaras och utvecklas. En utveckling av bl a den
verksamhet som ﬁnns kopplat till Loka brunn
bedöms stärka riksintresset utifrån temat hälsa,
möten och som utgångspunkt för bl a vandring.
Kindla området
I planförslaget ligger området inom ett markområde med användningen natur med inslag av
landsbygd. Användningen bedöms tillgodose
riksintresset och de natur- och kulturvärden som
ﬁnns inom området.
En förutsättning för bevarandet är att området
behåller sin karaktär som ostört vildmarksområde och hålls opåverkat av infrastruktur och
bebyggelse samt att de upplevelsevärden och
friluftsaktiviteter som ﬁnns inom området bevaras och utvecklas. En utveckling av t ex naturturism och ekoturism inom området bedöms
stärka riksintresset ytterligare.

Kindla
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Svartälven Nittälven
I planförslaget ligger området inom ett markområde med i huvudsak användningen natur med

ANTAGANDEHANDLING

ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN
inslag av landsbygd och grönområde. Användningen bedöms tillgodose riksintresset och de
natur- och kulturvärden som ﬁnns inom området.
En förutsättning för bevarandet är att området
behåller sin karaktär som ostört vildmarksområde och hålls opåverkat av infrastruktur och
bebyggelse samt att de upplevelsevärden och
friluftsaktiviteter som ﬁnns inom området bevaras och utvecklas. En utveckling av versamheter
knutna till turism inom området bedöms stärka
riksintresset ytterligare.

6.3.4 Anläggningar för kommunikationer
För att skydda riksintressena mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra tillkomsten till eller utnyttjandet av anläggningarna ska ingen bebyggelse

Riksväg 63
Riksväg 63 utgör förbindelse mellan regionala
centra, vilket innebär att vägen är av särskild
regional betydelse. Riksväg 63 ingår i det regionala vägnätet och utgör en del av förbindelsen
mellan Karlstad och Falun/Borlänge.
Hällefors kommun tillsammans med övriga berörda kommuner ska verka för att standarden på
vägen förbättras.
Riksintressen för stationer för resandebyten
Hällefors kommun ska verka för att resecentrum
i Hällefors och järnvägsstationen i Grythyttan
behålls och att stationsområdena utvecklas.

6.3.5 Totalförsvaret
Försvarsmakten ska kontaktas i tidigt skede vid
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning
som avser höga objekt.
Långtjärn, Västeråsmossen, Gårdvikaberget
I planförslaget ligger områdena inom användningen natur med undantag för området
Gårdvikaberget som ligger både inom natur och
landsbygd.
Användningen bedöms tillgodose riksintresset
och de intressen för totalförsvaret som ﬁnns
inom området.

Bergslagsbanan genom Hällefors
få tillkomma inom områdena och inga åtgärder
få vidtas inom områdena som kan påverka
anläggningarna negativt. Vid planläggning,
lovgivning och tillståndsprövning i närheten av
riksintressena ska anläggningarnas funktioner
värnas.
Bergslagsbanan
Hällefors kommun tillsammans med övriga
berörda kommuner ska verka för att standarden
på järnvägen förbättras.

Hinderfritt område skjutfält (Villingsberg)
Området ligger inom det som är angett som
natur i mark- och vattenanvändningskartan.
Användningen bedöms tillgodose riksintresset
och de intressen för totalförsvaret som ﬁnns
inom området.
För att skydda ovan nämnda riksintressen mot
åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen ska ingen bebyggelse få
tillkomma inom området och inga åtgärder får
vidtas inom området som kan påverka totalför-
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svarets intressen negativt.
Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i närheten av riksintresset ska totalförsvarets intressen värnas

6.3.6 Natura 2000-områden
I planförslaget ligger samtliga Natura 2000-områden inom ett större markområde med användningen natur eller grönområde där områdets användning föreslås bli oförändrad. Användningen
bedöms tillgodose natur- och kulturvärden som
ﬁnns inom riksintresseområdena.
För att skydda Natura 2000-områdena mot
åtgärder som kan påtagligt skada natur- och
kulturvärdena ska bebyggelse undvikas inom
områdena och inga åtgärder få vidtas inom
områdena som kan påverka natur- eller kulturvärdena negativt. Vid planläggning, lovgivning
och tillståndsprövning i närheten av områdena
ska natur- och kulturvärdena värnas.

6.4 Miljökvalitetsnormer
Nedan redovisas hur kommunen avser att följa
gällande miljökvalitetsnormer.
Kommunen ska beakta miljökvalitetsnormerna
vid all planläggning, lovgivning och tillståndsprövning samt säkerställa att gällande miljökvalitetsnormer följs. Metoder ska utvecklas för
regelbunden kontroll av miljökvaliteten. Särskilt
åtgärdsprogram ska upprättas om det behövs
för att en miljökvalitetsnorm ska kunna följas.

infrastruktur med undantag för några tillkommande bostadsområden i sjönära lägen i sk.
LIS-områden.
Ett ökat antal människor betyder med nödvändighet att transportbehovet kommer att öka.
Till viss del kommer detta att ske med bil, vilket
påverkar miljökvalitetsnormerna. Å andra sidan
ﬁnns det anledning att anta att närheten till
service och kollektivtraﬁk innebär ett minskat bilberoende. Samtliga utvecklingsstråk beräknas
ligga inom tillräcklig kort avstånd från kollektivtraﬁkstråk. En utveckling enligt planförslaget bedöms därför inte i märkbar grad påverka förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna.

6.4.2 Omgivningsbuller
Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller,
såsom de är formulerade, gäller egentligen inte
Hällefors kommun.
I planförslaget föreslås dock inga åtgärder
som märkbart försämrar bullersituationen inom
kommunen. För bebyggelse förtydligas förutsättningarna genom att riktvärden för buller och
skyddsavstånd till bullriga verksamheter anges.
Överskrids riktvärdena eller underskrids skyddsavstånden ska kommunen verka för att åtgärder
vidtas som förbättrar ljudmiljön.

6.4.1 Utomhusluft
I planförslaget föreslås att samhällsutvecklingen
inom kommunen i huvudsak koncentreras till
de områden som markerats som bostäder/verksamheter, verksamheter, stadsbygd och i viss
mån landsbygd.
Det innebär att ny bebyggelse främst tillkommer
i och i anslutning till beﬁntlig bebyggelse och
40
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6.4.3 Vattenförvaltning
En utveckling enligt planförslaget innebära att
ny bebyggelse främst tillkommer i områden som
är inom, eller kommer att anslutas till, kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning
och spillvatten. Vidare ska kommunen verka för
att enskilda avloppsanläggningar med brister
förbättras så att dagens reningskrav uppfylls.
Dagvatten ska omhändertas lokalt och vid behov renas innan det når recipient.
Kommunen ska även verka för att markområden
som misstänks vara förorenade undersöks och
vid behov saneras så att inga risker för miljön
och människors hälsa föreligger. Vad det gäller
försurning, som är en bidragande orsak till att
kvicksilver frigörs i våra sjöar och vattendrag,
ska kommunen verka för att de inte försuras
ytterligare.

att beﬁntliga mötesplatser bibehålls och att nya
skapas.
Nytillkommande stadsbygd (förändrad användning) är föreslagen i tätortens norra del.
Nytillkomnade stadsbygd, liksom för beﬁntlig
stadsbygd, kan inrymma både bostäder och
verksamheter utan omgivningspåverkan.
Inom Hällefors behöver hänsyn tas till:
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg
63, länsväg 785 och länsväg 786,
• strandskydd,
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• Svartälven som värdefullt vattenområde för

Rv

63

En utveckling enligt planförslaget bedöms utifrån detta inte påverka förutsättningarna för att
följa miljökvalitetsnormerna.

6.5 Stadsbygd
6.5.1 Hällefors
I planförslaget utgör större delen av Hällefors
tätort stadsbygd (oförändrad användning).
Denna bebyggelse kan utvecklas och kompletteras. (Se bild 1)
Lv 2
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Ny i bebyggelse bör främst tillkomma genom
förtätning inom tätorten i anslutning till beﬁntlig
oﬀentlig och kommersiell service. Inom tätorten
bör nya bostäder främst uppföras i form av ﬂerbostadshus, men i mindre omfattning även som
radhus och parhus samt enstaka friliggande
enbostadshus.

Sö
räl

Området ska i huvudsak användas för bostäder,
kontor, handel eller annan verksamhet som är
förenlig med bostäder, dvs verksamhet utan
omgivningspåverkan. Inom tätorten är det viktigt

Lv 20 5

Torrvarpen

ge
n

Bild 1. Inzoomad bild av mark- och vattenanvändning i Hällefors och Grythyttan. Beteckningsförklaring ﬁnns på s. 32.
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•

kultur,
Svartälven skyddsvärt strömvatten ur ﬁskesynpunkt,
potentiellt förorenade områden,
miljöfarliga verksamheter,
närheten till Ovako Hällefors AB,
lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
risk för höga vattenstånd,
ras- och skredrisk,
buller från större vägar och Bergslagsbanan,
vibrationer från väg- och järnvägtraﬁk,
markradon,
transporter av farligt gods på riksväg 63 och
Bergslagsbanan och
elektroniska och magnetiska fält från bl. a.
kraftledningar.

Tillkommande bebyggelse kan anslutas till beﬁntlig kommunalt vatten och avlopp.

6.5.2 Grythyttan
I planförslaget utgör större delen av Grythyttan stadsbygd (oförändrad användning). Denna
bebyggelse kan utvecklas och kompletteras.
(Se bild 1)
Ny bebyggelse bör främst tillkomma genom
förtätning inom tätorten i anslutning till beﬁntlig
oﬀentlig och kommersiell service. Inom tätorten
bör nya bostäder främst uppföras i form av ﬂerbostadshus, men i mindre omfattning även som
radhus och parhus samt enstaka friliggande
enbostadshus.
Området ska i huvudsak användas för bostäder,
kontor, handel eller annan verksamhet som är
förenlig med bostäder , dvs verksamhet utan
omgivningspåverkan. Inom tätorten är det viktigt
att beﬁntliga mötesplatser bibehålls och att nya
skapas.
Ny tillkommande stadsbygd (förändrad användning) är föreslaget nordöst om Grythyttan, öster
om länsväg 244. Nytillkommande stadsbygd
42

kan inrymma både bostäder och verksamheter
som är förenliga med bostäder, dvs utan omgivningspåverkan.
Inom Grythyttan behöver hänsyn tas till:
• området av riksintresse för kulturmiljövården
för centrala Grythyttan,
• den tillståndspliktiga zonen utmed, länsväg
205 och länsväg 244,
• strandskydd,
• områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• Torrvarpen som värdefullt vattenområde för
kultur,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarliga verksamheter,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• vibrationer från väg- och järnvägtraﬁk,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 244
och Bergslagsbanan, samt
• elektroniska och magnetiska fält från bl. a.
kraftledningar.
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till beﬁntlig kommunalt vatten och avlopp.

6.5.3 Sörälgen,
Campus Grythyttan
Området är markerat som stadsbygd i markoch vattenanvändningskartan. (Se bild 2)
Området inom 100-meter från strandlinjen är del
i det område som föreslås för LIS. Det huvudsakliga syftet med LIS-området är att möjliggöra
en utvidgning av verksamheten med Måltidens
hus och Campus Grythyttan. (se även separat
bilaga 2 Landsbygdsutveckling i strandnära
läge)
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lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
risk för höga vattenstånd,
ras- och skredrisk, och
markradon,
potentiella förorenade områden,
mindre områden av sumpskog,
område från våtmarksinventering,
Lill-agen som värdefullt vattenområde för
kultur,
den tillståndspliktiga zonen utmed länsväg
244,
buller från länsväg 205 och länsväg 244,
vibrationer från länsväg 205 och länsväg
244,
transporter av farligt gods på länsväg 205
och länsväg 244.

Bild 2. Inzoomad bild av mark- och vattenanvändning vid campus Grythyttan, Sörälgen.
(markerad med pil)

•

I anslutning till LIS-området föreslås ytterligare
område för utveckling av bostäder och verksamheter utan omgivningspåverkan utanför 100 meter från stranden utmed östra sidan om länsväg
244 vilket beskrivs under avsnitt 6.5.2.

6.6 Bostäder/Verksamheter (utan omgivningpåverkan)

Området runt Campus Grythyttan, i anslutning
till Sörälgen, är ca 10 hektar stort och utgör den
södra delen av det band med ny stadsbygd
som föreslås utmed länsväg 244. Området ska i
huvudsak användas för bostäder, kontor, handel
eller annan verksamhet som är förenlig med
bostäder, dvs verksamhet utan omgivningspåverkan.
Området ligger delvis inom Grythyttans verksamhetsområde för kommunalt vatten och
avlopp. Enligt en översiktlig inventering kan LISområdet anslutas till det kommunala verksamhetsområdet för VA. Frågan behöver då utredas
vidare i samband med detaljplaneläggning.
Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• tillkommande bebyggelses anpassning till
beﬁntlig bebyggelse,

Enstaka nya bostäder ska kunna prövas genom
lovgivning utan att behöva föregås av planläggning. Ny sammanhållen bebyggelse ska däremot prövas i detaljplan.
Inom eller i närheten av de utpekade områdena
för bostäder/verksamheter (utan omgivningspåverkan) kan det ﬁnnas djur eller växter
som omfattas av bestämmelserna i artskyddsförordningen.Vid planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning ska detta klargöras.
Kommunen är positiv till uppförande av nya
fritidshus och till omvandling av fritidshus till
åretruntbostäder, under förutsättning att konﬂikter med andra viktiga intressen undviks.
Kommunens största resurs är de många sjöarna i Hällefors kommun och det är av yttersta
strategiska vikt att planera för en utbyggnad
av bostadsbebyggelse och verksamheter utan
omgivningspåverkan för att locka ﬂer personer
att spendera sin fritid, bosätta sig samt arbeta i
kommunen.
Flera av de föreslagna områdena för bostäder/
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verksamheter (utan omgivningspåverkan) ligger
helt eller delvis inom strandskyddat område.
I några av dessa områden har LIS-områden
pekats ut. Det ﬁnns i dag inte en utan ﬂera
vedertagna deﬁnitioner av vad som menas med
landsbygd. Det ﬁnns heller ingen deﬁnition i
lagstiftningen av vad som menas med landsbygdsutveckling. När det gäller LIS bedöms
dock att hela kommunen utgör landsbygd. Med
landsbygdsutveckling avses i Hällefors kommun
bland annat:
•

nya bostäder och verksamheter som kan
bidra till att upprätthålla serviceunderlaget.

6.6.1 Saxen
Lövvik-Saxhyttan
Område är markerat som bostäder/verksamheter i mark- och vattenanvändningskartan. (Se
bild 3)
Områden inom 100-meter från strandlinjen är
del i det område som föreslås för LIS. Därtill
föreslås ytterligare område utanför 100 meter
från stranden. (se även separat bilaga 2, Landsbygdsutveckling i strandnära läge)
Området är ca 180 hektar stort. Inom området
bör nya bostäder främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus. I mindre omfattning

kan även radhus och parhus samt mindre ﬂerbostadshus uppföras inom området. I området
kan även verksamheter utan omgivningspåverkan förekomma.
Det ﬁnns inga kommunala VA-anläggningar i
området, dock en strax söder om det sydligaste
LIS-området. Bebyggelsen i området har idag
enskilda lösning för vatten och avlopp.
Det är viktigt att se till att långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar skapas för ny bebyggelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska
förhållanden fortsätter att vara goda. Omfattningen på tillkommande bebyggelse bör begränsas, så att exploateringen inte bildar en sammanhållen bebyggelse enligt lagen om allmänna
vattentjänsters deﬁnition. Detta då möjligheten
till inrättande av verksamhetsområde för VA och
därmed anslutning till det kommunala VA-nätet
för tillfället saknas.
Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och
• markradon,
• skogliga värdetrakter,
• kulturmiljö,
• närhet till industri (Saxhyttan)

6.6.3 Sörälgen
n
xe
Sa

Hälgsnäs
Området är markerat som bostäder/verksamheter i mark- och vattenanvändningskartan. (Se
bild 4)

Torrvarpen

Bild 3. Inzoomad bild av mark- och vattenanvändning utmed Saxens norra strand. (markerad med pil)
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Området inom 100-meter från strandlinjen är
del i det område som föreslås för LIS. Syftet
med LIS-området är att möjliggöra nya bostäder samt nya verksamheter i form av t.ex. en
marina, badhus, handel, badplats m.m. som
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komplement till ny bostadsbebyggelse. Därtill
föreslås ytterligare område längre än 100 meter
från strandlinjen. (se även separat bilaga 2,
Landsbygdsutveckling i strandnära läge)
Området är ca 90 hektar stort. Inom området
bör nya bostäder främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus. I mindre omfattning
kan även radhus och parhus samt mindre ﬂerbostadshus uppföras inom området.
Omfattningen på en eventuell exploatering
avgör om området är möjligt att ansluta till det
kommunala VA-nätet. För att en anslutning till
det kommunala nätet ska vara aktuell krävs att
området uppfyller deﬁnitionen sammanhållen

bebyggelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska förhållanden fortsätter att vara goda.
Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och
• markradon
• angöring till området samt gatu- och vägstruktur
Skinnartorp-Kullberget
Området är markerat som bostäder/verksamheter i mark- och vattenanvändningskartan. (Se
bild 5)
Områden inom 100-meter från strandlinjen är
del i det område som föreslås för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Därtill föreslås
ytterligare område längre än 100 meter från
strandlinjen. (se även separat bilaga 2, Landsbygdsutveckling i strandnära läge)

Sörälgen

Bild 4. Inzoomad bild av mark- och vattenanvändning på Hälgsnäsudden (Sörälgen)
bebyggelse enligt lagen om allmänna vattentjänster, vilket sannolikt innebär att även
angränsande område utpekat i översiktsplanen
exploateras. Frågan behöver utredas vidare i
samband med detaljplaneläggning. Vid ett mer
begränsat tillskott av bostäder behöver tillfredsställande enskilda eller mindre gemensamma
lösningar för vatten och avlopp säkerställas.
Det är viktigt att se till att långsiktigt hållbara
vatten- och avloppslösningar skapas för ny

Området är ca 90 hektar stort. Inom området
bör nya bostäder främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus. I mindre omfattning
kan även radhus och parhus samt mindre ﬂerbostadshus uppföras inom området. I området
kan även verksamheter utan omgivningspåverkan förekomma.
Det ﬁnns inga kommunala VA-anläggningar i
området, utan bebyggelsen i området har idag
enskilda lösningar för vatten och avlopp.
Det är viktigt att se till att långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar skapas för ny bebyggelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska
förhållanden fortsätter att vara goda. Omfattningen på tillkommande bebyggelse bör begränsas, så att exploateringen inte bildar en sammanhållen bebyggelse enligt lagen om allmänna
vattentjänsters deﬁnition. Detta då möjligheten
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6.6.4 Torrvarpen
Rv
6

3

Sörälge
n

Hökhöjdens naturreservat

Bild 5. Inzoomad bild av mark- och vattenanvändning utmed Sörälgens nordvästra strand.
(markerade med pilar)
till inrättande av verksamhetsområde för VA och
därmed anslutning till det kommunala VA-nätet
för tillfället saknas.

Områden inom 100-meter från strandlinjen är
del i det område som föreslås för LIS. Därtill
föreslås ytterligare område längre än 100 meter
från strandlinjen. Användningen inom 100 meter
syftar till att utveckla områdets funktion som
rekreationsområde. (se även separat bilaga 2,
Landsbygdsutveckling i strandnära läge)
Området är ca 50 hektar stort. Inom området
bör nya bostäder främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus. I mindre omfattning
kan även radhus och parhus samt mindre ﬂerbostadshus uppföras inom området. Bebyggelse
i området behöver anpassas så att riksintresset
för kulturmiljövård inte påverkas negativt. Det
handlar bl a om att bevara uttblickar från den
gamla stadskärnan. I området kan även verksamheter utan omgivningspåverkan förekomma.
Utformning och placering av tillkommande bebyggelse ska ske på ett sådant sätt att man tar
till vara delar av det värdefulla rekreationsområdet.

Torrvarpen

Lv 244

Lv 205

Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• eventuell påverkan på riksintresset för friluftsliv,
• angöring till området samt gatu- och vägstruktur,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och
• markradon

Grythyttan (Balundstorp)
Området är markerat som bostäder/verksamheter i mark- och vattenanvändningskartan. (Se
bild 6)

Bild 6. Inzoomad bild av mark- och vattenanvändning väster om Grythyttan vid sjön Torrvarpen. (markerad med pil)
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Det ﬁnns inga kommunala VA-anläggningar i
området i dagsläget, däremot ﬁnns kommunalt
VA i Grythyttan som ligger i anslutning till området. Möjligheter till anslutning till det kommunala VA-nätet är möjligt och bör i de fall det blir
aktuellt utredas vidare.
En tillfredsställande och långsiktigt hållbar lösning behöver säkerställas vid eventuell tillkommande bebyggelse med avlopp.
Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• angöring till området samt gatu- och vägstruktur,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och
• markradon
• Torrvarpen som värdefullt vattenområde för
kultur,
• närheten till järnvägen vad gäller buller och
risk,
• närheten till industrier, vad gäller buller och
behov av skyddsavstånd,
• frilufts och rekreationsvärden.

Torrvarpen

Bild 7. Inzoomad bild av mark- och vattenanvändning vid Holmarna-Lövnäsudden. (markerad med pil)
Holmarna-Lövnäsudden
Området är markerat som bostäder/verksamheter i mark- och vattenanvändningskartan. (Se
bild 7)
Områden inom 100-meter från strandlinjen är
del i det område som föreslås för LIS. Därtill
föreslås ytterligare område längre än 100 meter
från strandlinjen. (se även separat bilaga 2,
Landsbygdsutveckling i strandnära läge)
Området är ca 100 hektar stort. Inom området
bör nya bostäder främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus. I mindre omfattning kan även radhus och parhus samt mindre
ﬂerbostadshus uppföras inom området. Området kan ha mindre inslag av verksamheter utan
omgivningspåverkan.
Det ﬁnns inga kommunala VA-anläggningar i
området, utan bebyggelsen i området har idag
enskilda lösning för vatten och avlopp. Det är
viktigt att se till att långsiktigt hållbara vattenoch avloppslösningar skapas för ny bebyggelse,
så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska förhållanden fortsätter att vara goda.

Balundstorp

Sannolikt kommer vatten och avlopp lösas
genom enskilda eller mindre gemensamma
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lösningar. Blir exploateringen av en sådan
omfattning att bebyggelsen uppfyller lagen om
allmänna vattentjänsters deﬁnition sammanhållen bebyggelse kan en anslutning till det kommunala VA-nätet bli aktuell. Frågan måste i så
fall utredas vidare.
Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och
• markradon

6.6.5 Landsbygd
En aktiv och högst levande landsbygd utöver sin
egenproduktion är en drivande motor för Hällefors attraktiva livsmiljö för boende, rekreation
och turism.
Nya bostäder utanför utpekade områden bör
främst tillkomma på de delar i mark- och vattenanvändningskartan som är markerade som
landsbygd. På landsbygden bör nya bostäder
framförallt uppföras i anslutning till beﬁntlig
bebyggelse, beﬁntliga kommunikationer och
teknisk försörjning.
Nya bostäder på landsbygden bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus, men
eventuellt även som mindre ﬂerbostadshus.

Bredsjö
Området är markerat som landsbygd i markoch vattenanvändningskartan och utpekat som
ett utvecklingsstråk i utvecklingsstrategin.
I Bredsjö kan beﬁntliga bostäder utvecklas och
nya bostäder tillkomma i anslutning till den beﬁntliga bebyggelsen.
Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kultumiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och
• markradon,
• potentiella förorenade områden,
• närheten till järnvägen vad gäller buller och
risk.
Hjulsjö
Hjulsjö är markerat som landsbygd i mark- och
vattenanvändningskartan (se bild 8) och utpekat
som ett utvecklingsstråk i utvecklingsstrategin.
Områden inom 100-meter från strandlinjen
utmed del av Kvisseln är del i det område som
föreslås för LIS. (se även separat bilaga 2,
Landsbygdsutveckling i strandnära läge)

Rv

63

Kvisseln

Hjulsjön

Lv 767

Torrvarpen, Lövnäsudden
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Bild 8. Inzoomad bild av mark- och vattenanvändning vid Holmarna-Lövnäsudden.
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kemiska förhållanden inte påverkas negativt.
Sannolikt kommer vatten och avlopp för tillkommande bebyggelse lösas genom enskilda eller
mindre gemensamma lösningar. Blir exploateringen av en sådan omfattning att bebyggelsen
uppfyller lagen om allmänna vattentjänsters
deﬁnition för sammanhållen bebyggelse kan
en anslutning till det kommunala VA-nätet bli
aktuell. Frågan måste i det fall den blir aktuell
utredas vidare.

6.7 Verksamheter

Hjulsjö

I Hjulsjö kan beﬁntliga bostäder utvecklas och
nya bostäder tillkomma i anslutning till den beﬁntliga bebyggelsen.
Vid planläggning och lovgivning inom områdena
ska hänsyn tas till de lokala förutsättningarna
såsom kvalitet i landskapet.
Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• markradon,
• potentiella förorenade områden,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg
63 och länsväg 767,
• buller från riksväg 63 och länsväg 767,
• vibrationer från riksväg 63 och länsväg 767,
• transporter av farligt gods på riksväg 63 och
länsväg 767.

Inom eller i närheten av de utpekade områdena
för nya verksamheter (med eller utan omgivningspåverkan) kan det ﬁnnas djur eller växter
som omfattas av bestämmelserna i artskyddsförordningen. Vid planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning ska detta klargöras.
Flera av de föreslagna områdena för nya verksamheter ligger helt eller delvis inom strandskyddat område. I några av dessa områden har
LIS-områden pekats ut.
Det ﬁnns i dag inte en utan ﬂera vedertagna
deﬁnitioner av vad som menas med landsbygd.
Det ﬁnns heller ingen deﬁnition i lagstiftningen
av vad som menas med landsbygdsutveckling.
När det gäller LIS bedöms dock att hela kommunen utgör landsbygd. Med landsbygdsutveckling
avses i Hällefors kommun bland annat:
•

nya och utvecklingen av beﬁntliga verksamheter för friluftslivet och turismen som kan
ge positiva sysselsättningseﬀekter.

6.7.1 Hällefors
Kommunalt vatten och avlopp ﬁnns i Hjulsjö
samhälle. Majoriteten av bostadshusen i närområdet har dock enskilda lösningar för vatten
och avlopp. Det är viktigt att se till att långsiktigt
hållbara vatten- och avloppslösningar skapas för
ny bebyggelse, så att sjöns allmänna fysikalisk-

Utmed riksväg 63
Området är markerat som verksamheter (med
omgivningspåverkan) i mark- och vattenanvändningskartan. (Se bild 9)
I planförslaget föreslås två nya områden för
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Torrvarpen

Bild 9. Inzoomad bild av mark- och vattenanvändning utmed länsväg 244. (markerad med
pil)
verksamheter utmed riksväg 63 strax söder
om Hällefors tätort. Inom områdena kan lättare
verksamheter och tyngre verksamheter, med
omgivningspåverkan, etablera sig. Huvudsyftet
med området är att samla användning som inte
är förenlig med bostäder.
Området väster om riksväg 63 är ca 30 hektar
stort och området öster om riksväg 63 är ca 70
hektar stort.
Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• dagvattenhantering,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och
• markradon,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg
63,
• buller från riksväg 63,
• vibrationer från riksväg 63,
• transporter av farligt gods på riksväg 63.
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Bild 10 Inzoomad bild av mark- och vattenanvändning utmed Sörälgens nordvästra strand.
(markerat med pil)

6.7.2 Sörälgen
Campingen
Området är markerat som verksamheter (utan
omgivningspåverkan) i mark- och vattenanvändningskartan. (Se bild 10)
Området inom 100-meter från strandlinjen är
del i det område som föreslås för LIS. Syftet
med LIS-området är att möjliggöra en utveckling
av beﬁntligt campingområde (se även separat
bilaga 2, Landsbygdsutveckling i strandnära
läge). Därtill föreslås ytterligare område för
utveckling med samma syfte utanför 100 meter
från stranden.
Naturreservatets föreskrifter reglerar uppförande av anläggningar och byggnader samt ett
antal åtgärder. För vissa åtgärder krävs tillstånd
eller dispens från naturreservatets föreskrifter
från Länsstyrelsen.
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Området är ca 15 hektar stort.
Området är idag inte anslutet till det kommunala
VA-nätet, utan campingen har idag en enskild
lösning för vatten och avlopp. Området ligger
dock i anslutning till kommunalt VA och anslutning till detta nät är möjlig. Oavsett enskild eller
kommunal lösning för vatten och avlopp är det
viktigt att se till att långsiktigt hållbara vattenoch avloppslösningar skapas vid en eventuell
utveckling av verksamheten, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska förhållanden fortsätter
att vara goda.
Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och
• markradon,
• eventuell påverkan på naturreservatet,
• eventuell påverkan på riksintresset för
friluftsliv.

6.7.3 Norr- och södra Loken,
Loka brunn
Området är markerat som verksamheter (utan
omgivningspåverkan) i mark- och vattenanvändningskartan. (Se bild 11)
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Bild 11. Inzoomad bild av mark- och vattenanvändning i Loka brunn.

Loka brunn

Området inom 100-meter från strandlinjen är
del i det område som föreslås för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Syftet med LISområdet, och området i helhet, är att möjliggöra
en utveckling av den beﬁntliga verksamheten
vid Loka Brunn, det vill säga konferens-, restaurang-, spa- och hotellverksamheten. Därtill
föreslås ytterligare område för utveckling med
samma syfte utanför 100 meter från stranden.
(se även separat bilaga 2, Landsbygdsutveckling i strandnära läge)
Området är ca 12 hektar stort.
Det ﬁnns inga kommunala VA-anläggningar i
området, utan verksamheten har idag en enskild
lösning för vatten och avlopp. I det fortsatta
arbetet är det viktigt att säkerställa att anläggningen har kapacitet för en eventuell utveckling
av verksamheten och att långsiktigt hållbara
vatten- och avloppslösningar skapas för ny bebyggelse. Detta är speciellt viktigt med tanke på
att Norra Loken ingår i vattenskyddsområdet för
Loka Brunn.
Inom området behöver hänsyn tas till:
• riksintresse för kulturmiljövården,
• riksintresse naturvård,
• riksintresse för friluftlivet,
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•
•
•
•
•
•

vattenskyddsområdet för Loka Brunn,
områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
fornlämningar,
kulturmiljö,
Skogliga värdetrakter
fornlämningar
lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
risk för höga vattenstånd,
ras- och skredrisk, och
markradon,
den tillståndspliktiga zonen utmed länsväg
205,
buller från länsväg 205,
vibrationer från länsväg 205,
transporter av farligt gods på länsväg 205.

Ett planprogram ska arbetas fram för området
för att belysa ovan redovisade aspekter.

6.7.4 Landsbygd
En aktiv och högst levande landsbygd utöver sin
egenproduktion är en drivande motor för Hällefors attraktiva livsmiljö för boende, rekreation
och turism.
Nya verksamheter utanför utpekade områden
för verksamheter bör främst tillkomma på de
delar i mark- och vattenanvändningskartan som
är markerade som landsbygd. På landsbygden
bör nya verksamheter i första hand uppföras
i anslutning till beﬁntlig bebyggelse, beﬁntliga
kommunikationer och teknisk försörjning.
Bredsjö
Området är markerat som landsbygd i markoch vattenanvändningskartan och utpekat som
ett utvecklingsstråk i utvecklingsstrategin.
I Bredsjö kan beﬁntlig verksamhet utvecklas och
nya kan tillkomma.
Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
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kultumiljö,
lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
risk för höga vattenstånd,
ras- och skredrisk, och
markradon,
potentiella förorenade områden,
närheten till järnvägen vad gäller buller och
risk.

Hjulsjö
Området är markerat som landsbygd i markoch vattenanvändningskartan och utpekat som
ett utvecklingsstråk i utvecklingsstrategin. I
Hjulsjö kan beﬁntlig verksamhet utvecklas och
nya kan tillkomma.
Vid planläggning och lovgivning inom områdena
ska hänsyn tas till de lokala förutsättningarna
såsom kvalitet i landskapet.
Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• markradon,
• potentiella förorenade områden,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg
63 och länsväg 767,
• buller från riksväg 63 och länsväg 767,
• vibrationer från riksväg 63 och länsväg 767,
• transporter av farligt gods på riksväg 63 och
länsväg 767.

6.7.5 Turism
Utvecklingen av turismen och besöksnäringen
ska främst bygga på de natur-, kultur- och
rekreationsvärden som ﬁnns inom kommunen.
Beﬁntliga besöksanledningar ska förädlas och
nya ska utvecklas. Kommunen ska verka för
ökad tillgänglighet och skyltning till besöksmål,
aktiviteter och sevärdheter.

ANTAGANDEHANDLING

ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN
Behovet av parkeringsplatser för besökande
ska ses över, främst för att tillgodose parkeringsbehovet under högsäsong. Detta speciellt
avseende uppställningsplatser för husbilar och
husvagnar.
Turismsatsningar i anslutning till bl a Grythyttan och Loka brunn ska stimuleras. Kommunen
ska verka för att området fortsätter att utvecklas
som ett centrum för gastronomi, spáverksamhet, utbildning och en plats att uppleva unik
kulturmiljö.
Inom naturområdena bör beﬁntliga verksamheter inom besöksnäringen kunna expandera och
utvecklas samt nya verksamheter kunna tillkomma. En utveckling av bl a naturturism med fokus
på t ex ﬁske, vandring, mountainbike, kanoting
bedöms stärka värdena inom naturområdena
ytterligare.
Naturmiljöer såsom t ex Björskogsnäs, Hökhöjden och Knuthöjden ska utvecklas och ytterligare tillgängliggöras, samt ges vägvisning och
information, för att utgöra attraktiva besöksmål.
Detta gör att skogens värde för ekoturism framhävs yttreligare.

6.7.6 Jordbruk
Enligt 3 kap 4 § i miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för
bebyggelse om det behövs för att tillgodose ett
väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på en annan plats. I de få fall där föreslagna områden påverkar jordbruksmark handlar samhällsintresset om att skapa attraktiva
boendemiljöer och verksamhetslokaliseringar,
ett mer diversiﬁerat bostadsbestånd och en
bättre fungerande ﬂyttkedja. Genomförandet av
planen bedöms därmed långsiktigt ge fördelar
för samhället.
Den slutliga placeringen, i detalj, av tillkommande bebyggelse kommer ske efter nogrann

utredning kring var den mest brukningsvärda
jordbruksmarken är för att bevara så mycket
jordbruksmark som möjligt och samtidigt realisera projekten. Frågan kommer utredas i detalj i
samband med framtagande av ny detaljplan för
respektive område.
Utanför utpekade områden ska ny bebyggelse
undvikas på åkermark. Åkermarken inom kommunen bör i så stor utsträckning som möjligt
hållas öppen. Kommunen ska verka för att
åkermarken inte växer igen. Igenplantering av
åkermark bör undvikas. För den biologiska
mångfalden är åkermark i skogslandskapet
positiv för artdiversiteten. Förändringar ska ske i
samklang med de gröna näringarna.

6.7.7 Skogsbruk
Utanför utpekade områden ska ny bebyggelse
lokaliseras så att skogsnäringens framtida utvecklingsmöjligheter inte begränsas. Skogsnäringen som förutom de större aktörerna består
av många familjeskogsbruk och mindre aktörer
som är viktiga delar i ett skapa en växande skog
som gör klimatnytta.
Skogen ska även i framtiden vara en källa till
många råvaror och tjänster. Det ska ﬁnnas utrymme för produktion av skogsråvara likväl som
för möjligheten till rekreation.
I skogsbruket ska stor hänsyn tas till natur- och
kulturvärden. Skogens vitalitet och ﬂexibilitet inför framtida klimatförändringar ska säkerställas
med hjälp av en ökad diversitet med avseende
på trädslag och beståndsanpassning utifrån
markens förutsättningar.

6.8 Kommunikationer
Det är viktigt att det ﬁnns goda kommunikationer
inom, till och från kommunen för såväl företag
som boende och besökare.

6.8.1 Vägar
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Ett bra vägnät inom både kommunen och
regionen är av stor betydelse för kommunens
utveckling. Det underlättar för pendling och
godstransporter samt gör kommunen attraktiv
för boende och verksamheter. Det är av stor
betydelse för utvecklingen av kommunen att det
ﬁnns bra vägförbindelser i alla väderstreck.
Riksväg 63, framförallt avsnittet mellan Hällefors
och Kopparberg, har till stora delar mycket dålig
standard, både traﬁktekniskt och vägtekniskt.
Hällefors kommun ska tillsammans med övriga
berörda kommuner verka för att standarden
på riksvägen förbättras.

Kollektivtraﬁken i Hällefors kommun

6.8.2 Järnvägar

Kommun ska ha en dialog med Traﬁkverket om
förslagen som berör det statliga vägnätet. Hällefors kommun ska verka för att det övriga vägnätet inom kommunen håller hög standard, både
vad det gäller framkomlighet och traﬁksäkerhet.

Kommunen ska verka för att tågförbindelserna
även fortsättningsvis är goda och har stopp i
både Hällefors och Grythyttan. Vidare ska
kommunen verka för ﬂer mötesspår och högre
hastighet på Bergslagsbanan.

Kommunen ska har en dialog med Region Örebro län i och med dess roll som regional upprättare av infrastrukturplaner.

Enligt Traﬁkverket bör generellt sett ingen ny
bebyggelse tillåtas inom 30 meter från järnvägen, räknat från närmaste spårmitt. Skyddsavståndet syftar till att skydda bebyggelse från urspårning av tåg och ger utrymme vid eventuella
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka.
Ny bebyggelse ska undvikas inom 30 meter från
närmaste spårmitt.

Kommunen ska verka för att traﬁkmiljön inom
utvecklingsstråken, framförallt i Hällefors,
förbättras och blir säkrare.
Kommun ska verka för en väl fungerande laddinfrastruktur för elfordon inom kommunen och
att nya laddstationer eller laddstolpar anläggs
vid strategiskt viktiga platser, såsom oﬀentlig
service och samåknings- samt pendlarparkeringar.
Nya laddstationer eller laddstolpar bör främst
prioriteras inom och mellan utpekade utvecklingsstråk samt längs väg 244, väg 205, riksväg
63 och väg 767. Bland annat bör laddstationer
eller laddstolpar anläggas i anslutning till resecentrum i Hällefors och järnvägsstationen i
Grythyttan.
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6.8.3 Gång- och cykelvägar
Ett gent och sammanhängande gång- och
cykelvägnät är av stor betydelse för ökad gångoch cykeltraﬁk. Det främjar hållbara och miljövänliga kommunikationer samt folkhälsan.
Kommunen ska verka för att gång- och cykelvägnätet byggs ut och att nya cykelparkeringar
anläggs vid strategiskt viktiga platser, såsom
oﬀentlig service, kollektivtraﬁkknutpunkter och
större arbetsplatser. Nya gång- och cykelvägar
ska främst prioriteras inom och mellan utvecklingsstråken och bör i första hand anläggas som
separata gång- och cykelvägar. Bland annat bör
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en ny gång- och cykelväg anläggas mellan Hällefors och Grythyttan.
Kommunen ska verka för att gång- och cykelvägnätet håller hög standard och snöröjs innan
vägarna.
En gång- och cykelplan ska tas fram som identiﬁerar var nya gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar behöver anläggas.

6.8.4 Kollektivtraﬁk
Kollektivtraﬁken ska utvecklas ytterligare genom
samordning av kommunikationerna inom länet
och med angränsande län. Vidare behöver
tidtabellerna för buss- och tågtraﬁken samordnas. För att öka kollektivtraﬁkresandet behöver
kollektivtraﬁken bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ till biltraﬁken.
Hällefors kommun ska verka för att buss och
tågtraﬁken är god inom, till och från kommunen.
Detta speciellt till och från resecentrum i
Hällefors samt järnvägsstationen i Grythyttan.

skede vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning som avser höga objekt. Till LFV
ska alla objekt oavsett om det gäller byggnader, vindkraftverk, master, torn, reklamskyltar,
konstverk, osv, som är högre än 20 meter över
marken remitteras.

6.8.6 Digitala kommunikationer
Hällefors kommun ska verka för att ﬁber
fortsätter att byggas ut i kommunen. En utbyggnad av ﬁber bör främst prioriteras inom och
mellan det som pekas ut som utvecklingsstråk
i utvecklingsstrategin. För att stimulera fortsatt
ﬁberutbyggnad ska nedgrävning av ﬁber alltid
beaktas vid andra grävningsarbeten, såsom för
fjärrvärme och el.
Hällefors kommun ska verka för en god
mobiltäckning inom hela kommunen. Nya telemaster ska utformas och placeras med hänsyn
till stads- eller landskapsbild och till natur- och
kulturvärden på platsen. Samlokalisering ska
eftersträvas för att begränsa antalet master.

Nya busshållplatser bör i första hand anläggas
högst 400 meter från ny bebyggelse.

Antenner ska dock företrädesvis placeras på
beﬁntliga höga byggnader och anläggningar
istället för på nya master, om det medför en
diskretare placering.

Vidare ska kommunen verka för att samåknings
och pendlarparkeringar anläggs vid strategiskt
viktiga platser inom kommunen.

6.9 Naturmiljö

Standarden på bytespunkter, såsom resecentrum i Hällefors och järnvägsstationen i Grythyttam, och större hållplatser ska höjas. Detta
bl.a. med skyltning och cykelparkering. Den
fysiska utformningen av bytespunkterna och
hållplatserna ska vara tillfredsställande, både ur
traﬁksäkerhets- och trygghetssynpunkt. Särskilt
barnens speciﬁka förutsättningar ska beaktas.

6.8.5 Flyg

Kommunens naturmiljöer ska uppmärksammas,
lyftas fram och göras mer kända bland invånare
samt besökare. Värdefulla naturmiljöer ska bevaras och utvecklas samt göras mer tillgängliga.
Informationen om och tillgängligheten till värdefulla naturmiljöer ska öka.
Kommunen ska verka för att bevara och utöka
mängden småbiotoper till förmån för den biologiska mångfalden. Inga nyckelbiotoper bör
utsättas för förändringar som kan påverka naturvärdena negativt.

Luftfartsverket (LFV) ska kontaktas i ett tidigt
Kommunen ska verka för att sammanhängande
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grönstråk, spridningskorridorer, mellan olika
naturområden bevaras och vid behov skapas
så att växter och djur ges möjlighet att utveckla
livskraftiga bestånd.
Ekosystemtjänster, såsom rening av dagvatten,
frisk luft och utjämning av lokalklimat ska säkras
vid all planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Kommunen ska verka för ﬁskens fria
uppvandring i vattensystemen.
Kommunen ska verka för att mossar inom kommunen skyddas från torvtäkt.

som kan påverka den orörda karaktären, värdet
för friluftslivet och höga naturvärden, inklusive
värden för fågellivet och känsliga våtmarker, ska
inte få tillkomma inom områdena. Särskild hänsyn ska tas till områdenas vildmarkskaraktär.
Kindla
Området ligger vid kommungränsen mot Lindesbergs kommun. Kindlaområdet är högt beläget och starkt kuperat. Det är ett av de högsta
områdena i länet och når hela 426 meter över
havet. Inom området ﬁnns ett ﬂertal natur och
rekreationsvärden och rymmer bl a ett av de
största naturreservaten i länet.

6.9.1 Natur
I planförslaget föreslås stora områden med
användningen natur som breder ut sig kring
kommunikationsstråk, stadsbygd, bostäder,
verksamheter och landsbygd. Områdenas användning föreslås bli oförändrad.
Inom områdena ﬁnns förutom värden för skogsbruk även en mängd natur-, kultur- och rekreationsvärden. Områdena är till sin karaktär i stor
utsträckning opåverkade av exploatering och
utgör vildmarksområden. Inom områdena bör
främst natur-, kultur- och rekreationsvärdena
värnas och utvecklas.

6.9.2 Stora opåverkade områden
I planförslaget föreslås fyra områden som bedöms utgöra stora opåverkade områden. Inom
områdena ﬁnns en koncentration av skogliga
värdekärnor såsom naturreservat och blivande
naturreservat. Områdena utgör stora vildmarksområden med värdefulla skogar, sjöar och älvar
och stora tysta bullerfria områden.
Inom de fyra områdena bedöms pågående
markanvändning kunna fortgå. Områdena är
dock känsliga för visuell påverkan på landskapsbilden och exploatering som kan inverka
på den opåverkade karaktären och upplevelsen
av den. Exploatering eller andra ingrepp i miljön
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Väster om Nittälvsdalen
Området inkluderar Kaljoxdalens och Ställbergsmossens naturreservat och består av
kuperad terräng, sjöar och mossar. Endast små
lokala vägar och enstaka hus ﬁnns i området.
Postleden sträcker sig genom området. Inom
området ﬁnns ett ﬂertal natur- och rekreationsvärden.
Västeråsmossen m.m.
Området inkluderar bl a Västeråsmossens
naturreservat och Nedre- och Övre Sävälvens
naturreservat. Området består av kuperad terräng som inkluderar naturskogar, myrmarker,
vattendrag och andra naturtyper. Inom området
ﬁnns ett ﬂertal natur- och rekreationsvärden.
Murstensdalen
Området inkluderar en rad naturreservat där det
största är Murstensdalens naturreservat. Området kring Murstensdalen är det, efter Kindla,
som är mest vildmarksartat i Örebro län. Inom
området ﬁnns ett ﬂertal natur- och rekreationsvärden.

6.10 Kulturmiljö
Kommunens kulturhistoriskt värdefulla miljöer
och byggnader ska uppmärksammas, lyftas
fram och göras mer kända bland invånare samt
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tenkontakten i tätorterna.
•

Vandrings-, cykel- och kanotleder ska underhållas och utvecklas, bl.a. genom ökad
tillgänglighet och skyltning.

•

Idrotts-, motions- och sportområden ska lätt
och säkert kunna nås via gång- och cykelvägar samt i möjligaste mån vara tillgängliga
för personer med funktionsnedsättning.

6.11.1 Grönområden
Grythyttans kyrka
besökare. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och
byggnader ska vårdas, bevaras samt göras mer
tillgängliga. Informationen om och tillgängligheten till intressanta miljöer och byggnader ska
öka.
Kommunen ska verka för att övergivna kulturhistoriskt värdefulla byggnader ges en ny meningsfull användning anpassad till dess värden.
Vid ändringar av en byggnad med ett dokumenterat kulturhistoriskt värde bör samråd ske med
länsmuseet.

6.11 Rekreation och friluftsliv
Kommunens innevånare ska ges möjlighet till
en aktiv fritid med motion, idrott och rörelse i
vardagen. I samband med att kommunen utvecklas behöver beﬁntliga anläggningar rustas
upp och behovet av ytterligare anläggningar ses
över.
•

Områden för rekreation och friluftsliv ska
utformas så att de uppmuntrar till fysisk
aktivitet.

•

Skolors och förskolors behov av lättillgängliga områden av hög kvalitet för pedagogisk
versamhet ska säkras.

•
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Hällefors kommun ska verka för att öka vat-

I planförslaget utgör de större tätortsnära
naturreservaten i och i närheten av Hällefors
grönområden. Områdena som identiﬁerats är
Knuthöjdsmossen, Hammarmossen och Hökhöjden. Knuthöjdsmossen och Hammarmossen
är också NATURA 2000-områden. Mindre parker och naturområden i Hällefors och Grythyttan
ingår däremot i användningen stadsbygd.
Områdena ska skyddas, bevaras samt göras
mer tillgängliga. Informationen om och tillgängligheten till grönområdena ska öka.

6.12 Teknisk försörjning
6.12.1 Vattenförsörjning
Kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning bedöms kunna utökas till nya områdena för bostäder och verksamheter i de fall
antal och täthet gör att det räknas som samlad
bebyggelse.
Det är dock tveksamt om området för nya bostäder vid Torrvarpens västra sida kommer att
omfattas av kommunens verksamhetsområden
för vattenförsörjning. Om dessa områden inte
kan anslutas till kommunalt dricksvatten bör
främst gemensamma lösningar eftersträvas. Det
samma gäller för ny bebyggelse på landsbygden.
För att skydda grundvattnet som används till
vattenförsörjningen ﬁnns det vattenskydds-
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områden. Där gäller särskilda hänsynsregler
– skyddsföreskrifter – för att vattnet inte ska bli
förorenat.
All byggnation inom vattenskyddsområde eller på rullstensåsar ska föregås av noggrann
utredning för att säkerställa att vattentäkten inte
riskeras att påverkas.
En ny vattenförsörjningsplan är under framtagande och kan leda till att vattenförekomster
enligt den nya planen kan behöva reserveras.
Vattenförsörjningen till Hällefors och Grythyttan
sker idag genom vattenverket i Jeppetorp. Vattentäkten på samma ställe består av ett ﬂertal
borrhål varav ett antal går direkt till bryggeriet.
Vattenverkets och täktens kapacitet utnyttjas
idag till ca hälften. En situation där vattenbrist
uppstår är därför högst osannolikt.
Det pågår samtidigt ett arbete med att ta fram
en reservvattentäkt söder om den beﬁntliga.
Den här täkten ska kunna täcka upp för hela
behovet om den beﬁntliga vattentäkten slåss ut
på grund av till exempel föroreningar.

6.12.2 Spillvatten
Kommunens verksamhetsområden för spillvatten bedöms kunna utökas till de utpekade
områdena för nya bostäder och verksamheter
i Hällefors, Grythyttan och Hjulsjö samt vid sjöarna Saxen och Sörälgen.

tydande del av utsläppen av närsalter i kommunen. Utökade verksamhetsområden för
spillvatten kan bli aktuella inom några geograﬁska områden, utanför utpekade områden för
ny bebyggelse. Det samma kan vara aktuellt för
andra områden med sammanhållen bebyggelse
i nära anslutning till beﬁntliga verksamhetsområden.

6.12.3 Dagvatten
Dagvatten ska omhändertas lokalt och vid
behov renas innan det når recipient. Där det är
möjligt och motiverat kan det behöva anläggas
öppna dagvattenmagasin som fördröjer avrinningen till sjöar och vattendrag. Därigenom
möjliggörs rening av vattnet innan det återförs
till det naturliga kretsloppet. Områden för dagvattenhantering kan även behöva reserveras vid
bl.a. planläggning.
En dagvattenstrategi ska tas fram med riktlinjer
för dagvattenhanteringen inom kommunen.

6.12.4 Energi
All energianvändning påverkar miljön. Hur stor
miljöpåverkan blir beror främst på valet av energikälla samt hur energin framställs.
Elförsörjning
Kommunen ska generellt verka för att nya och
beﬁntliga kraftledningar inom tätorterna markför-

Det är dock tveksamt om området för nya bostäder vid Torrvarpens västra sida kommer att
omfattas av kommunens verksamhetsområden
för vattenförsörjning. Om dessa områden inte
kan anslutas till kommunalt dricksvatten bör
främst gemensamma lösningar eftersträvas. Det
samma gäller för ny bebyggelse på landsbygden.
Enskilda avloppsanläggningar står för en be-

Kraftledning i kommunen
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läggs för att minimera sårbarhet och risker.
För att upprätthålla en god ﬂygsäkerhet så
rekommenderar Transportstyrelsen att vindkraftverk och master med stag med en totalhöjd
lägre än 50 meter placeras minst 100 meter från
kraftledning. Vindkraftverk och master med stag
med en totalhöjd över 50 meter bör placeras
minst 200 meter från kraftledning. Avståndet
beräknas med utgångspunkt från kraftrotorns
periferi. För verk med en rotordiameter på 100
meter eller mer bör avståndet mellan torn och
ledning vara större än 200 meter.
Fjärrvärme
Kommunen bör verka för en fortsatt anslutning
till och utbyggnad av fjärrvärmenätet.
Vindkraft
I dagsläget ﬁnns inte några områden av riksintresse för anläggningar för energiproduktion
inom kommunen.
Solenergi
Hällefors kommun ska följa utvecklingen av solceller som en möjlighet att bidra till en elförsörjning av exempelvis oﬀentliga byggnader.

6.12.5 Återvinning
Kommun ska verka för att återvinning av de
material som går att återvinna underlättas.

6.13 Miljö, hälsa och säkerhet
6.13.1 Förorenade områden
Risken för förorenade områden ska beaktas
tidigt vid exploatering och fysisk planering. I
samband med detaljplanering ska regelmässigt
en redovisning av tidigare verksamheter i området göras. Om förorenade områden ska bebyggas ska exploateringen föregås av en miljöteknisk undersökning som klargör föroreningarnas
omfattning och typ samt fastställer behovet av
sanering för den planerade användningen.
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I rapporten Förorenade områden i den fysiska
planeringen - en vägledning, framtagen av
Länsstyrelsen i Östergötland, anges rekommendationer för bl.a. känslig och mindre känslig
markanvändning. Rapporten ska tillämpas som
en vägledning vid planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning.

6.13.2 Miljöfarlig verksamhet
Verksamheter med omgivningspåverkan ska
styras till de områden i kommunen som är utpekade i mark- och vattenanvändningskartan.
För A-anläggningar krävs tillstånd i miljödomstol, för B-anläggningar krävs tillstånd hos
länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och
C-anläggningar ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden i kommunen.

6.13.3 Gruvhål
Ny bebyggelse bör undvikas i anslutning till
gruvhål. Byggnation i närhet av gruvhål ska
föregås av geoteknisk undersökning.

6.13.4 Klimatförändringar
Med hänsyn till klimatförändringarna är det
viktigt att bevara naturlig vegetation som temperatursänkande element och grönområden som
kan användas för öppen dagvattenhantering vid
ökad nederbörd.
Lågpunkter enligt skyfallskarteringen ska ses
över och vid behov åtgärdas.

6.13.5 Översvämningsrisk
I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom
riskområden för höga vattenstånd.
•

I områden som hotas av 100-årsﬂöde, dvs.
där sannolikheten för översvämningar beräknas till 63 procent eller högre under en
100-årsperiod, bör det inte tillkomma någon
bebyggelse alls, med undantag för enkla
byggnader som garage och uthus., och
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•

•

I områden som hotas av högsta beräknade
ﬂöde, dvs. där översvämningar beräknas
ske mer sällan än vart hundrade år kan
samhällsfunktioner av mindre vikt lokaliseras. Exempel är byggnader av lägre värde,
byggnader av mer robust konstruktion, vägar med förbifartsmöjligheter, enstaka villor,
fritidshus och mindre industrier med liten
miljöpåverkan.
Endast i områden som inte hotas av
100-årssﬂöde eller högsta beräknade ﬂöde
bör riskobjekt och samhällsfunktioner av
betydande vikt lokaliseras.

Rekommendationerna föreslår var man kan
bygga utan att vidta särskilda förebyggande
åtgärder med avseende på höga ﬂöden. I de fall
man önskar använda översvämningshotad mark
till annat än vad som rekommenderas bör en
riskanalys utföras för att bedöma vilka åtgärder
som behöver vidtas för att begränsa konsekvenserna av höga ﬂöden.
Punkterna ovan är hämtade ur rapporten Översvämningsrisker i fysisk planering, rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse,
framtagen av länsstyrelserna i Mellansverige,
anges rekommendationer för markanvändning
vid ny bebyggelse.
Vidare anges rekommendationer för markanvändning vid ny bebyggelse i rapporten Stigande vatten, en handbok för fysisk planering i
översvämningshotade områden, framtagen av
länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län.

föregås av geotekniska undersökningar som
klargör riskerna samt anger vilka åtgärder som
eventuellt krävs för att undvika erosion.

6.13.7 Ras- och skredrisk
I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom
områden med förutsättningar för ras och skred.
Ny bebyggelse inom områden med förutsättningar för ras och skred ska föregås av geotekniska undersökningar som klargör riskerna samt
anger vilka åtgärder som eventuellt krävs för att
undvika ras och skred.

6.13.8 Buller
I Förordningen om traﬁkbuller vid bostadsbyggnader, 2015:216, ﬁnns bestämmelser om riktvärde för buller utomhus från spår- och vägtraﬁk
vid bostadsbyggnader. Inomhusvärdena för
bostäder regleras i Boverkets byggregler (BBR).
I Boverkets rapport 2015:21 Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och
bygglovsprövning av bostäder ﬁnns riktvärden
för buller från industri och annan verksamhet
utomhus vid bostadsfasad.
Riktvärden för motorsport- och bilprovningsbanor ﬁnns angivna i Naturvårdsverkets allmänna
råd 2004:16. När det gäller skjutbanor ﬁnns riktvärden angivna i Naturvårdsverkets allmänna
råd 2005:15. Vidare har Naturvårdsverket tagit
fram riktvärden för buller från vindkraft.
För planläggning av skolor och förskolor ﬁnns
Gör plats för barn och unga! En vägledning för
planering, utformning, planering och förvaltning
av förskolans och skolans utemiljö, 2015:1.

6.13.6 Erosion
I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom
områden med erosionsförutsättningar och erosionskänsliga jordarter.

Ny bebyggelse ska lokaliseras och uppföras så
att riktvärdena för buller inte överskrids. Detta
ska särskilt uppmärksammas i anslutning till
järnvägen och större vägar.

Ny bebyggelse inom områden med erosionsförutsättningar och erosionskänsliga jordarter ska

Ny oﬀentlig service såsom skolor, vård och om-
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sorg ska inte tillkomma inom områden som är
utsatta för buller. Nya bostäder ska i första hand
tillkomma inom områden som inte är utsatta för
buller och där särskilda bullerskyddande åtgärder inte behöver vidtas.
Vid ny bebyggelse i närheten av en bulleralstrande verksamhet eller vid exploatering av en
bulleralstrande verksamhet ska riktvärdena för
buller säkerställas.

6.13.9 Vibrationer
Traﬁkverket och Naturvårdsverket har tagit fram
riktlinjer för vibrationer som anger att 0,4 mm/s
(RMS 1-80 Hz) inte bör överskridas vid permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler.
Ny bebyggelse ska lokaliseras och uppföras så
att riktvärdet för vibrationer säkerställs. Detta
ska särskilt uppmärksammas i anslutning till
järnvägen och större vägar.

6.13.10 Markradon
Markradon ska uppmärksammas vid planläggning och lovgivning. Krav ska ställas på grundkonstruktionens utförande så att radongashalten
i ny bebyggelse underskrider gränsvärdet 200
Bq/m³ i inomhusluft. Hänsyn måste även tas till
att fyllnadsmassor kan påverka radonhalten.
Inom områden som utgörs av ett högriskområde
eller normalriskområde för markradon ska bebyggelse normalt uppföras i radonsäkert respektive radonskyddat utförande. Inom områden
som utgörs av ett lågriskområde för markradon
kan bebyggelse normalt uppföras utan några
radonskyddande åtgärder. Oavsett på vilken typ
av mark eller var i kommunen det ska byggas
måste dock markradon beaktas. Detta eftersom
det alltid ﬁnns radon i tillräckligt höga halter i
jordluften för att det, om byggnaden är otät mot
marken, ska kunna leda till radonhalter över
gränsvärdet inomhus.
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Rekommenderat radonskydd för nybyggnad
ﬁnns formulerat i Boverkets rapport Åtgärder
mot radon i bostäder.

6.13.11 Transporter av farligt gods
I rapporten Farligt gods - riskhantering i fysisk
planering , framtagen av Länsstyrelsen i Dalarnas län, föreslås en zonindelning som underlag
för riskbedömning inom ett avstånd av 150 meter från transportleden. Zonerna har inga fasta
gränser utan riskbilden för det aktuella området
är avgörande för bedömning av lämpligt avstånd. Persontäthet och exploateringsgrad är
exempel på faktorer som påverkar risknivån. En
lämplig lokalisering innebär också att hänsyn tas
till platsens unika förhållanden såsom topograﬁ,
meteorologi, bebyggelsens placering inom området samt dess yttre och inre utformning.
I rapporten anges riktvärden för olika typer av
markanvändning som skyddsavstånd till transportleder för farligt gods, inom ett område av
150 meter från transportleden.
Ny bebyggelse inom 150 meter från transportled
för farligt gods ska riskbedömas. Bedömningen
ska utgå från de platsspeciﬁka förutsättningarna
och den tilltänkta markanvändningen. Om
riskerna anses betydande ska exploateringen
föregås av en riskanalys.
Ytterligare information ﬁnns i Riktlinjer för
planläggning intill vägar och järnvägar där det
transporteras farligt gods, 2016:4 framtagen
Länsstyrelsen i Stockholms län.

6.13.12 Elektroniska och magnetiska fält
Den magnetfältsnivå som inte bör överskridas
för miljöer där människor stadigvarande vistas
kan sättas till 0,4 μT utifrån den vägledning som
utarbetats av Socialstyrelsen i samråd med
Boverket, Elsäkerhetsverket och Statens strålskyddsinstitut.
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Ny bebyggelse för stadigvarande vistelse ska
placeras så att magnetfältsnivån från kraftledningar, järnvägens högspänningsledningar och
andra upphovskällor underskrider 0,4 μT.
Nya kraftledningar, master och andra upphovskällor av elektroniska och magnetiska fält ska
uppföras så att magnetfältsnivån underskrider
0,4 μT för bebyggelse för stadigvarande vistelse.

till framförallt bostäder.
Ny bebyggelse i närheten av en verksamhet
med hög omgivningspåverkan eller vid exploatering av en verksamhet med hög omgivningspåverkan ska behovet av skyddsavstånd
beaktas med hänsyn till de riktvärden som ﬁnns
i Boverkets allmänna råd.

Skyddsavstånd mellan spänningsförande ledningar och olika verksamheter, vad gäller elsäkerhet, ﬁnns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Det är angeläget att skyddsavstånd beaktas i
den fysiska planeringen, dock måste hänsyn
tas till de lokala förutsättningarna i det enskilda
fallet. Ett riktvärde är inte juridiskt bindande utan
fungerar som vägledning vid bedömningar.

6.13.13 Djurhållning

6.13.15 Räddningstjänst

I skriften Hästar och bebyggelse, underlag för
den fysiska planeringen, utgiven av länsstyrelsen i Skåne län, anges att en indelning av
hästanläggningar bör användas.

Vid planläggning eller lovgivning som avser
byggnader högre än fyra våningar ska kontakt
tas med Räddningstjänsten för att säkerställa
brandskyddet.

I Boverkets Vägledning för planering för och
invid djurhållning anges att efter 50-100 meter
från källan är värdena för hästallergener låga
eller under detektionsgränsen. Dock är spridningen av allergener beroende av de lokala
förutsättningarna på platsen såsom antalet
hästar, avstånd, förhärskande vindriktning, topograﬁ och vegetation. I öppna landskap och i den
förhärskande vindriktningen kan därför fortsatta
och succesivt avklingande nivåer av allergener
uppmätas på längre avstånd från hästgårdar än
50-100 meter.

6.13.16 Övergödning

Ny bebyggelse i närheten av djurhållning eller
vid anläggande av djurhållning ska behovet av
skyddsavstånd beaktas med hänsyn till de riktvärden som ﬁnns i Boverkets vägledning.

Kommunen ska fortsätta inventeringen av
enskilda avloppsanläggningar för att minska
utsläppen till sjöar och vattendrag.

6.13.17 Försurning
Kommunen ska verka för att de sjöar och vattendrag som har problem med försurning kalkas
regelbundet.

6.13.18 Risk och sårbarhet
Översiktsplanen berör många av de risker som
analyseras i rapporten Risk och sårbarhetsanalys (2015). Kommunen ska verka för att dessa,
och övriga frågor som berörs i rapporten, ska
vara en del i efterföljande planläggning och
bygglovsgivning.

6.13.14 Skyddsavstånd
I Boverkets allmänna råd 1995:5 Bättre plats för
arbete ﬁnns rekommenderade skyddsavstånd
för olika typer av verksamheter. Här redovisas
olika verksamheters risker samt skyddsavstånd
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7. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Planeringsförutsättningar utgör en samlad nulägesbeskrivning med kunskaper om beﬁntliga
förhållanden, intressen och pågående förändringar som är nödvändiga förutsättningar för all
planering. Dessa kunskaper ﬁnns på olika håll
såsom i diverse rapporter, dokument samt hos
nyckelpersoner inom olika sektorer.

7.1 Riksintressen
Riksintressen är mark- och vattenområden som
är av nationell betydelse för något av de syften
som anges i 3 och 4 kap. MB. Dessa områden
ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada, försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
dem eller motverka dem.
Värdebeskrivningarna tillhörande de redovisade
riksintressena har förkortats nedan, dessa ﬁnns
i sin helhet på länsstyrelsens hemsida.

7.1.1 Naturvården
Inom kommunen ﬁnns 13 områden av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB.
Björskogsnäs
Representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och förekomst av träd- och buskbärande
äng med mycket art- och individrika växtsamhällen.
På den yttre delen av halvön ﬁnns ett väl bevarat äldre odlingslandskap som till sen tid brukats
enligt äldre brukningsformer, där bl a den för
Bergslagen tidigare typiska sloghagen ﬁnns
företrädd. Enligt uppgift var så gott som hela
halvön skoglös vid 1900-talets början. Nuvarande fördelning åker, sloghage (träd- och buskbärande äng) och lundskog speglar ett relativt sent
skede där endast de bästa markerna är i bruk
medan övriga delar efter hand lämnats att växa
igen.
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Vanliga vegetationstyper i ängen är örtrik friskäng, rödvenäng och skogsnävaäng. Växtsamhällena är art- och individrika och där växer arter
som revﬁbbla, vildlin, rosettjungfrulin, dvärglummer, ormtunga, klaseﬁbbla, ormrot, svinrot och
guckusko.
Skatviken
Skatviksgrottorna är 4 st grottor utbildade i
urkalksten. De är mellan 4 och 48 neter långa
men endast 0,3 – 1 meter höga. Genom två av
grottorna rinner en bäck. Enstaka droppstenar
förekommer.
Grängshytteforsarna
Rastälven innehåller mycket ﬁna, delvis helt
oförstörda forspartier, två vid Grängshyttan och
ett vid Kräftbo, men är i övrigt lugnt ﬂytande.
Älvsträckan i Rastälven utgör lek- och tillväxtområden dels för öringstammarna i Grängen
och Sången, dels för den stationära, strömlevande Rastälvsöringen. I denna del av Rastälven förekommer även ﬂodpärlmussla.
I de övre och mellersta delarna är älven omgiven av åker- och betesmarker, längst upp även
tomtmark. Övriga delar omges av barrskog.
Älven kantas av en lövbård, där al och björk
dominerar.
Hammarmossen
Hammarmossen är en regelbunden, koncentriskt välvd mosse belägen på en plan sandavlagring. Frånsett smärre torvtäkter i kantskogen
är myren helt oskadd. Den är särskilt koncentrisk med Sveriges, och kanske Europas, mest
regelbundna mossegölkomplex.
Hammarmossen har ﬂera egenskaper som
motiverar en hög naturvärdesbedömning, bl a
den stora riksintressanta gölsamlingen. Den
har ett intressant fågelliv och har högsta klass i
Våtmarksinventeringen. Den ingår i Myrskydds-
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humida bergsområden i landets norra delar.
Kindlamossens naturvärde ligger i dess mångformighet och representativitet. Området utgör
ett av Bergslagens äldsta av modernt skogsbruk
icke påverkade skogslandskap med en mycket
stor andel rödlistade arter.

Hammarmossen
planen för Sverige och är av riksintresse för
naturvården.
Högmossen är sedan länge skyddat som naturreservat och mossen har endast mindre
störningar av hydrologin i form av mänskliga
ingrepp.
Hästnäsviken
Gården Hästnäsviken ligger vid sjön Grängens
sydöstra strand i ett kuperat och skogsdominerat landskap. Naturbetesmarken utgörs av en
cirka 14 hektar stor björkhage som ligger i en
sluttning ner mot sjön. Vanliga vegetationstyper
i björkhagen är rödvenäng, fårsvingeltorräng,
stagghed och gräs/lågstarräng. Växtsamhällena
är art- och individrika och här växer arter som
darrgräs, ormrot, vanlig ögontröst, smörbollar
och borsttistel.
Kindlamossen/Knuthöjdsmossen
Kindlamossen är ett topogent kärr representativt
för den naturgeograﬁska regionen. Det ligger
centralt i naturreservatet Kindla som är ett 933
hektar stort sammanhängande väglöst område
med äldre barrdominerad skog, föga påverkad
av senare tids skogsbruk, och med inslag av
naturskog. Mossens utseende är varierat med
omväxlande kärr, mossar och fastmarksholmar.
Den består delvis av en mossetyp som uppstått
i kraftigt sluttande terräng och kännetecknar

Knuthöjdsmossen är ett naturreservat som
består av en vackert excentriskt bildad mosse
med mängder av gölar spridda på mosseplanet.
Gölarna sträcker sig djupt ner i torvlagren vilket
visar att de funnits en lång tid. Mer öppet vatten
ﬁnns i form av en långsmal tjärn i östra kanten.
Mellan gölarna sträcker sig tallbevuxna rissträngar. Förutom gölar och strängar innehåller
mossen höljor av fastmatte- respektive mjukmattetyp.
Frånsett smärre torvtäkter i kantskogen är myren helt oskadad. Knuthöjdsmossen är avsnörd
på mitten av en lång och hög dyn, Stora Hälleforsdynen, längs vilken man anlagt en väg.
Mossens norra del har liksom Hammarmossen
ett väl utbildat gölkomplex med ca 180 gölar.
Mosseplanet lutar dock här mot västra laggen
och gölarna är därför inte ordnade på samma
koncentriska sätt. Mellan gölarna ﬁnns torra
torvsträngar med ris och ofta tall.
Fågellivet på mossarna, framför allt Knuthöjdsmossen, är rikt, med bl a smålom, andfåglar och
orrspel. Mossen har satts i klass I (tillsammans
med tre andra objekt) i myrfågelinventeringen.
Lokadalen
Lokadalen är en markant sprickdal med älv i
dalbottnen och med skogklädda dalsidor. Värdefulla limniska miljöer i rinnande vatten och klarvattensjöar. Värdefulla naturskogsmiljöer med
rik biologisk mångfald knuten till kryptogamﬂora
och vedinsektsfauna. Intressant geomorfologi
och spännande landskapsbild.
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I dalbottnen ﬁnns en isälvsavlagring, som i detta
trånga avsnitt endast visar sig som en låg terrass utefter dalsidorna. Söder om dalmynningen
ﬁnns en stor isälvsavlagring, Hållsjöfältet. I
dalmynningen utgörs isälvsavlagringen (Hållsjödeltats proximaldel) av rundade stenblock.
Den lilla slingrande landsvägen mellan Karlskoga och Grythyttan går fram genom dalen och
i dess norra del ligger kuranstalten Loka Brunn.
Smärre grustäkter ﬁnns på några ställen. Söder
om dalen ﬁnns en kraftig stam av ﬂodpärlmussla
i Trösälven, men den har inte anträﬀats i Lokadalen.
Lundsfjärden
Brunnshyttebäcken är ett litet, ca 1,5 km långt
vattendrag som avvattnar Vasselsjön och mynnar i Brunnshytteviken i Lundsfjärden. Bäcken
omges av gammal barrblandskog med mindre
kärrpartier i bäckdråget där björkskog dominerar. Vissa partier består av gammal, nu igenplanterad åkermark.
Vid utloppet ur Vasselsjön har tidigare funnits
en damm och hytta. Dammen är nu helt raserad
och sjön regleras endast av en mindre tröskel
vilken dock vid lågt vattenstånd innebär att
vattenföringen i bäcken blir mycket låg. I norra,
nedre delen av bäcken ﬁnns en vägtrumma
under allmän väg. Vid låg vattenföring är denna
inte passerbar för ﬁsk då vattnet sipprar under
trumman och denna blir torr.
Nittälvsdalen
Nittälvsdalen är ca 20 km lång. Topogena kärr
och platåformigt välvda mossar representativa
för regionen ﬁnns i objekten. Större ingående
myrar är Salbomossen, Rödmyren, Rostamyren
och myr vid Rostamossgruvan samt Komoramossen där även ett sträng-ﬂarkkärr ﬁnns.
I Uttertjärnsområdet ﬁnns naturskogsartade
partier med barrskog, lövbarrskog och granskog i branter. Gransumpskog, urskogsliknande
bestånd samt fragment av brännor. Stort antal
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signal- och rödlistade arter, främst kryptogamer.
Inom området ﬁnns ﬂera forssträckor, bl.a.
Brattforsen i ett kanjonartat parti i leptitberggrund. Dalen präglas av olika slag av barrskogar
och myrvegetation. Stora delar upptas av torr
tallhed.
Ställbergsmossen
Ställbergsmossen är ett värdefullt myrkomplex
med ett representativt sträng ﬂarkkärr. Området
har även botaniska värden. Området är stort
och växlar mellan våtmarker och skogklädda
fastmarker. Reservatet är lämpligt för vandring
och upplevelser av storslagen natur och ett rikt
djurliv.

Nittälvsdalen
På ﬂera håll ﬁnns öar med tuvor som till viss del
består av ren mossvegetation. Stora delar av
myren är översilade vilket ger en något rikare
ﬂora med växter som jungfrulin, dvärglummer,
ängsnycklar och sumpnycklar i ett blåtåtelkärr. I
komplexet ingår även tallsumpskog.
Våtmarkernas naturliga hydrologi, strukturer,
formelement och vegetation med ingående gölar
och vattendrag skall bevaras och endast förändras genom naturliga processer. Skogsbestånden
skall genom naturliga processer utvecklas i riktning mot naturskog.
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Svartälven (Bäcktorpsmossen, norra och södra
Siﬁlismossen)
Området utgör den centrala delen av den näst
Brattforsheden största isälvsavlagringen i länet.
På isälvsavlagringen har ett ﬂertal gölrika mossar bildats.
Avlagringen är en del i ett stråk av isälvsavlagringar från Degerfors i söder till Västerdalälven
i norr. Bildningarna utgöra en fortsättning på
deltakomplexen vid Grythyttan och Hällefors i
Örebro län.
Svartälven (Vrakhedarna)
Vrakhedarna är avsatt som ett randdelta och är

största myrarna i länet. Området är också rikt
på ugglor - både berguv och slaguggla förekommer regelbundet. Vid Björntjärn ligger en riktig
trollskog med stora stenblock och granar fulla av
hänglavar.

7.1.2 Kulturmiljövården
Inom kommunen ﬁnns fyra områden av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 §
MB. På uppdrag av länsstyrelsen har en rapport
tagits fram med fördjupade beskrivningar av
sådana områden inom den norra delen av länet.
I rapporten föreslås en revidering av samtliga
riksintressens beskrivningar samt en geograﬁsk
utvidgning av dessa områden. Länsstyrelsen
har inte tagit ställning till de förslag som presenteras för de enskilda riksintressena i rapporten
med arbetet med detta kommer förhoppningsvis
inledas inom det närmsta året.
En möjlighet att ta tillvara riksintressen för kulturmiljövården som ligger utanför detaljplanerat
område är områdesplan eller bevarandeplan.

Silvergruvorna
en del av den mäktiga glaciﬂuviala avlag-ringen
längs Svartälvsdalen. Deltabildningen är i viss
ut-sträckning genom naturliga processer utplanad och om-formad. Sandfältet fortsätter norrut
in i Värmlands län och är där mer enhetligt och
ﬂackt.
I jämförelse med andra bildningar i länet av
liknade slag är Vrakhedarna obetydligt skadat
av skogsbilvä-gar, dikning, täkter och markberedning.
Västeråsmossen
Orre, trana och ljungpipare häckar alla på den
fågelrika Västeråsmossen, som är en av de

Silvergruvorna
Industrimiljö, gruvområde och landets näst
rikaste silverfyndighet med lämningar efter brytning under 1600- och 1700-talet. Verksamheten
har intresse som bygdeskapande och utgjorde
grunden för sockenbildningen 1645. (Gruvmiljö).
Gruvområde med dagbrott, skrotstensvarp
och smärre gruvgångar från 1600-talet samt
1700-talets större krutsprängda orter.
Hjulsjö
Bymiljö, kyrkby med sammanhållen bebyggelse
och framträdande placering i landskapet. (Odlingslandskap).
Bergslagsby med välbevarad 1800-talsbebyggelse grupperad kring träkyrka från 1640-talet
och landsvägens gamla sträckning. Omgivande
öppna odlingsmarker.
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Grythyttan
Tätortsmiljö och sockencentrum med välbevarad kyrkbybebyggelse av bergslagskaraktär,
anlagd som stad och i stadsmässiga former
(stadsprivilegier 1641-1682) och med träbebyggelse präglad av 1700-och 1800-talen.
Tätortens centrala område med torgbildning,
kyrka från 1632, gästgiveri med anor sedan
1640 och omgivande tätt liggande gårdsbilningar som formar slutna gatupartier. Många äldre
hus har taktäckning av skiﬀer.
Loka brunn
Bad- och brunnsanstalt med ett stort antal för
brunnsanläggningar typiska bostads-, sällskapsoch behandlingsbyggnader från 1760-talet och
framåt.

vilket gör att det ﬁnns god förutsättningar att
utveckla verksamheter kopplat till friluftsliv och
ﬁske.
Kindlaområdet
Kindlaområdet är ett särpräglat vildmarksområde med storslagen och intresseväckande naturvärden, orördhet, stillhet och tystnad. Området
har en tilltalande landskapsbild med ﬂera vackra
utsiktsplatser från utsiktstorn samt en varierad
och kuperad terräng med vidsträckta skogar. I
området ﬁnns både sällsynta växter och djur.
Naturreservatet Kindla är ett av länets största
skogliga naturreservat och ett av få stora och

Sedan 1700-talet kontinuerligt bebyggd anläggning som avviker från andra brunnsmiljöer genom att avsaknad av styrning genom plan eller
strävan efter enhetlig stilkaraktär präglar miljön.

7.1.3 Friluftslivet
Inom kommunen ﬁnns tre områden av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB.

Kindla naturreservat

Finnekroken
Området är ett höglänt vildmarksområde med
lite bebyggelse och påverkan från infrastruktur.
Flera stora skogliga naturreservat ﬁnns i området. Det största av dem är Murstensdalen.

ofragmenterade vildmarksområden. Inom området ﬁnns också naturreservatet Salboknös som
är lättillgängligt och har en anordnad led upp till
en utsiktspunkt. Området är även rikt på bevarade kulturlämningar.

Här ﬁnns ett småskaligt jordbrukslandskap med
en mosaik av artrika myrar med till exempel
häckande storspov. Själva Trösälven har en av
länets längsta oreglerade älvsträckor med riklig
förekomst av öring och ﬂodpärlmussla. För den
som vill uppleva tysta orörda områden med
höga naturvärden är området mycket lämpligt.

Drygt hälften av Bergslagsledens 23 km långa
tredje etapp går genom området och området
har av många anledningar mycket god potential
för vildmarksturism

Området har höga natur- och upplevelsevärden
kopplat till naturskogsmiljöer och paddlingsleder
70

Svartälven-Nittälven
Svartälven-Nittälven är ett stort vildmarksartat område i norra Örebro län med väldigt lite
bebyggelse och få vägar. Området är riksintressant att värna på grund av de breda friluftsmöj-
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ligheter som området erbjuder idag och den
potential för utveckling som ﬁnns. Området har
idag ett mycket rikt friluftsliv, framför allt i samband med kanoting men i området pågår även
ett brett friluftsliv inom många andra aktiviteter.

7.1.4 Anläggningar för kommunikationer
Inom kommunen ﬁnns tre områden av riksintresse för anläggningar för kommunikationer enligt 3
kap. 8 § MB.
Bergslagsbanan
Bergslagsbanan är av nationell betydelse och
sträcker sig mellan Gävle och Kil. Banan ingår i
det utpekade strategiska godsnätet.
Riksväg 63
Väg 63 utgör förbindelse mellan regionala
centra, vilket innebär att vägen är av särskild
regional betydelse. Väg 63 ingår i det regionala
vägnätet och utgör en del av förbindelsen mellan Karlstad och Falun/Borlänge.

Riksväg 63 som passerar genom Hällefors
Hällefors, Grythyttan och Bredsjö järnvägsstationer är riksintressen för stationer för resandebyten.

7.1.5 Totalförsvar
Inom kommunen ﬁnns fyra områden av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB.
Härutöver ﬁnns anläggningar, utspridda över
landets yta, av riksintresse för totalförsvaret som
av sekretesskäl inte kan redovisas öppet och

Riksintresse för totalförsvaret
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som kan påverkas av höga objekt. Med anledning härav utgör hela landets yta inﬂuensområde för höga objekt, objekt högre än 20 meter
utanför sammanhållen bebyggelse eller högre
än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
Riksintresse inﬂuensområde: Västeråsmossen,
Långtjärn, Gårdvikaberget
Västeråsmossen, Långtjärn, Gårdvikaberget
är riksintressen som av sekretesskäl inte kan
redovisas öppet. Då riksintresset har omgivningspåverkan som har betydelse för plan- och
lovärenden ﬁnns dock ett inﬂuensområde för
det. Inﬂuensområdet utgör ett samrådsområde,
dvs. ett område där samråd måste ske med
Försvarsmakten i samband med plan- och
lovärenden. Det exakta geograﬁska läget och
omfattningen av riksintresset inom inﬂuensområdet redovisas däremot inte.

Under åren 2014-2015 pågick en översyn av
Natura 2000-områden i länet. Inom kommunen
föreslog länsstyrelsen 11 nya eller utökade
områden; Björskogsnäs, Brunnshyttebäcken,
Kittelmyren, Knuthöjdsmossen-Hammarmossen,
Murstensdalen-Lokadalen, Nittälvsdalen, Norra
Hällefors skogar, Sundsjömarken, Tjuråsen,
Västeråsmossen och Ängsmossetjärnarna-Gällsjöhöjden. Regeringen kommer att fatta beslut
om länsstyrelsens förslag och därefter kommer
EU-kommissionen fatta beslut om förslaget.
Björskogsnäs
Björskogsnäs är beläget ute på en halvö i södra
delen av sjön Torrvarpen. Området består av ett
äldre småskaligt odlingslandskap med omväxlande åker, äng och betesmark.

Hinderﬁtt område (Villingsberg)
Ett område runt skjutfältet Villingsberg, som ligger i Karlskoga, Nora och Örebro kommun, är
markeras som riksintresse hinderfritt område.
Objekt högre än 20 meter kan medföra påtaglig
skada på verksamheten som bedrivs vin Villingsbergs skjutfält.

7.1.6 Natura 2000-områden
Inom kommunen ﬁnns 11 st Natura 2000-områden. Områdena är med hänsyn till de natur- och
kulturvärden som ﬁnns i områdena i sin helhet
av riksintresse enligt 4 kap. 8 § MB. Västeråsmossen, Knuthöjdsmossen, Hammarmossen,
Murstensdalen, Kindla och Römyren omfattas
både av habitat- och fågeldirektivet, medan övriga Natura 2000-områden endast omfattas av
habitatdirektivet.
Syftet med Natura 2000-områdena är att anmälda naturtyper och arter i områdena ska bevaras
långsiktigt. Varje naturtyp och art ska bidra till
att upprätthålla s.k. gynnsam bevarandestatus
inom sin biogeograﬁska region.
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Björskogsnäs
Natura-2000 områdets huvudsakliga naturvärde
är den värdefulla ﬂoran knuten till den långa
hävdtraditionen och den unika geologin.
Grängshytteforsarna
Grängshytteforsarna är en av länets mest värdefulla forssträckor. Forsarna ligger i Rastälven,
som är en del av Arbogaåns vattensystem. Forsträckorna ﬁnns främst i områdets övre delar.
Områdets nedre delar är mer ﬂacka och vattnet
är där lugnare.
Grängshytteforsarna omges av variationsrik natur med inslag av barrskog, odlad mark, betes-
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marker och sumpskogar. Den nordligaste delen
bär spår efter vattenkraftsutnyttjande och det
ligger en damm vid områdets början. Ingen aktiv
reglering förekommer. Generellt är forsarna
förhållandevis opåverkade.
Hammarmossen
Hammarmossen är en regelbunden koncentriskt
välvd mosse belägen på en plan sandavlagring.
Mossen är översållad av gölar ordnade i koncentriska ringar.
Frånsett smärre torvtäkter i kantskogen är
myren helt oskadad. Hammarmossen har ﬂera
egenskaper som motiverar en hög naturvärdesbedömning, bl.a. den stora riksintressanta gölsamlingen. Den har även ett intressant fågelliv
och har högsta klass i våtmarksinventeringen.
Den ingår i myrskyddsplan för Sverige och är av
riksintresse för naturvården.
Kampjärnsbrännan
Den drygt 100-åriga lövbrännan på Kampåsen
består av en olikåldrig och ﬂerskiktad lövrik
barrblandskog i småkuperad delvis blockig terräng. Skogen är olikåldrig, av naturskogskaraktär och de äldsta tallarna är minst 300 år gamla.
Lövandelen utgörs av björk, asp, rönn, sälg och
al. Spår av skogsbrand ﬁnns överallt i form av
tallbrandstubbar och mindre lövdominerade
bestånd. Enstaka levande tallar med brandljud
ﬁnns utspridda i området.
Myrmarkerna utgörs av mossar, kärr och myrgölar, samt en mosaik av tjärnar. Inventeringar
har visat på ett rikt fågelliv, ﬂertalet arter av
krävande mossor, lavar och svampar, samt en
myllrande skalbaggsfauna.
Kindlamossen
Kindlamossen är ett topogent kärr representativt
för den naturgeograﬁska regionen. Det ligger
centralt i naturreservatet Kindla som är ett 933
ha stort sammanhängande väglöst område med
äldre barrdominerad skog och med inslag av

naturskog. Mossens utseende är varierat med
omväxlande kärr, mossar och fastmarksholmar.
Kindlamossens naturvärde ligger i dess mångformighet och representativitet och utgör ett av
Bergslagens äldsta av modernt skogsbruk icke
påverkade skogslandskap med en mycket stor
andel rödlistade arter.
Kindla utgörs av ett väglöst gränsland där vidsträckta myrmarker och skogsklädda berg ger
karaktär åt naturen. Det är ett höglänt område
i vattendelarläge med tre dominerande höjder
som når sin högsta punkt på Kindlahöjden med
425 meter över havet.
I Kindla ﬁnns det ett rikt djur- och växtliv, bland
annat förekommer här ibland lodjur. Det ﬁnns en
stor mängd rödlistade arter av fåglar, kärlväxter,
insekter, svampar, lavar och mossor.
Knuthöjdsmossen
Knuthöjdsmossen är ett naturreservat som
består av en vackert excentriskt bildad mosse
med mängder av gölar. Knuthöjdsmossen är
till stora delar skadad av tidigare ingrepp, men
det fredade partiet har ett praktfullt gölkomplex.
Stora Hälleforsdynen är den största och mest
intressanta dynen i denna del av landet.
Det ﬁnns höga naturvärden knutna till den
gölrika mossen. Fågellivet är mycket intressant
med bl.a. mängder av änder och smålom.
Murstensdalen
Murstensdalen är en väglös barrskogsbevuxen
höjdplatå som i öster avslutas i sprickdalar med
bergsbranter. Högsta punkten ligger på 306
meter över havet. I området ﬁnns ett stort antal
små och stora sjöar, tjärnar och myrar. Sjöarna
är näringsfattiga och många har varit naturligt
ﬁsklösa, men ﬁsk har planterats in i ﬂera av
dem.
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Den största myren Mosserudsmossen-Björnhålsmossen består av tre delar skilda åt av
skogsklädda fastmarkstungor. Den västra delen
är en mosaik av topogena kärr och svagt välvda
mosspartier. Den centrala delen är en högmosse med strängar och några mindre gölar medan
den östra delen har både ett högmosseparti och
ﬂera kärrpartier.
Skogen i området består av naturskogsartad
barrskog. På de magra hällmarksplatåerna och
myrarna växer tallskog medan den näringsrika
dalgången i öster domineras av granskog.
I Murstensdalen ﬁnns ett stort antal rödlistade
arter av svampar, lavar och mossor, till exempel
blackticka, norsk näverlav och sydlig knappnålsmossa. I barrskogen och på myrarna trivs
många specialiserade fågelarter.
Römyren
Römyren är ett myrkomplex som ligger på en
glaciﬂuvial avlagring och i myren ligger några
långsträckta fossila dyner. Myren är till stor del
orörd av mänsklig påverkan i form av dikning.
Den består huvudsakligen av mossar som skiljs
åt av antingen topogena kärr, dråg eller fastmark.
Den norra delen av myren är en koncentriskt
välvd mosse med tallbevuxna rissträngar och
ristuvor. Söder om de fossila sanddynerna ﬁnns
en relativt blöt sluttande excentrisk mosse. I
myrens omgivningar växer tallskog på en mager
lavrik mark och de skogliga kantzonerna har till
stor del höga naturvärden. Tack vare de många
blöta delarna är myren av stor betydelse för
fågellivet.
Ställbergsmossen
Ställbergsmossen är ett myrkomplex som ligger
i ett barrskogsdominerat område. Ställbergsmossen domineras av kärr med inslag av små
platåmossar. I södra delen av objektet ligger ett
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Västeråsmossen
strängﬂarkkärr. Strängarna är fattiga med starr
och vitmossor.
Skogen som till största delen består av barrskog
med varierande dominans av gran eller tall är
ovanligt opåverkad och gammal. Området har
även ett rikt fågelliv.
Naturvärdet består främst i en orörd myrskogsmosaik. Området är i det närmaste helt opåverkat av ingrepp och det förekommer mindre ytor
med relativt rika miljöer. Den gamla barrskogen
har höga naturvärden knutna till lång skoglig
kontinuitet med tydlig brandpåverkan och gott
om gamla träd och död ved.
Uttertjärnsberget
Området består huvudsakligen av barrnaturskog och naturskogsartad barrskog med äldre
brandpåverkan. I delar av bergssluttningarna
står lövinblandad granskog och lövbrännor, huvudsakligen av asp och björk. I rasbranter med
blandskog ingår ﬂerstädes lind.
Fågellivet är och alla de större rovdjuren förekommer sporadiskt i området. I området ﬁnns
många arter av lavar och svampar knutna till
död ved och kärlväxtﬂoran i rasbranterna är
intressant.
Naturvärdet består främst i de naturskogsfragment som ﬁnns i området.
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Västeråsmossen
Västeråsmossen är ett mångformigt myrkomplex med värden för fågellivet och representativa topogena kärr. Myren är komplext uppbyggd
med ﬂera myrtyper, som kärr, mossar, blandmyrar och en svagt sluttande ostrukturerad mosse.
Vattendrag ﬁnns i form av tjärnarna samt i
nordväst Igeltjärnsbäcken. Myrarna är till stor
del tallbevuxna men trädbestånden glesas ut
emellanåt. I fältskiktet dominerar ljung med ett
stort inslag av dvärgbjörk. I kärr och mjukmattor växer bland annat starr, säv och vitmossor.
Myren är i det närmaste orörd.
Det barrskogsbeklädda områdets berggrund
dominerar av granit.

7.2 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt
bindande styrmedel som regleras med stöd
av 5 kap. MB och beslutas av regeringen. De
anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som
människan eller miljön anses tåla. I dag ﬁnns
MKN för utomhusluft, olika föroreningar i ﬁsk
och musselvatten, omgivningsbuller samt för
vattenförvaltningen. Kommunen är ansvarig för
att miljökvalitetsnormerna följs.

7.2.1 Utomhusluft
För utomhusluft ﬁnns MKN vad gäller kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,
ozon, bensen, partiklar, bens(a)pyren, arsenik,
kadmium, nickel och bly. När det gäller utomhusluft brukar det vara minst skillnad mellan
normer och uppmätta halter av luftföroreningar,
i kommuner likt Hällefors, för partiklar, bensen
och kvävedioxid. Dimensionerande är oftast normerna för partiklar och bensen och i andra hand
för kvävedioxid.
I Hällefors ﬁnns inga särskilda mätningar
gjorda. Utifrån mätningar i andra liknande kom-

muner och med beaktande av centralortens
topograﬁ, det utbyggda fjärrvärmenätet och
traﬁkmängderna har en objektiv skattning gjorts
att nivåerna ligger under miljökvalitetsnormerna.
Av de faktorer som är lättast att påverka har traﬁkmängden störst betydelse. Den enskilt mest
eﬀektiva åtgärden för att reducera halten partiklar torde, enligt olika försök, vara att minska
dubbdäcksanvändningen.

7.2.2 Fisk- och musselvatten
Det ﬁnns inga sjöar eller vattendrag inom kommunen som ingår i Naturvårdsverkets förteckning över ﬁsk- och musselvatten som ska
skyddas.

7.2.3 Omgivningsbuller
Så som miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller är formulerade idag gäller bara skyldigheten att kartlägga och upprätta åtgärdsprogram
för kommuner med ﬂer än 100 000 invånare
vilket gör att det inte är aktuellt för Hällefors
kommun.

7.2.4 Vattenförvaltning
Inom ramen för det s.k. vattendirektivet behandlas alla yt- och grundvatten. Inom vattenförvaltningen har en klassning av alla sjöars och vattendrags ekologiska samt kemiska status gjorts
och miljökvalitetsnormer har antagits. Vidare
har en klassning gjorts och miljökvalitetsnormer
antagits för alla grundvattens kvantitativa status.
Målet är att normen god status ska uppnås till
år 2015 och att statusen inte får försämras. För
vissa vattenförekomster har tidpunkten för statusen skjutits fram till år 2021 eller 2027.
Sjöar och vattendrag i kommunen uppnår i dag
överlag god till måttlig ekologisk status, men
en enstaka sjö, Mången, uppnår i dagsläget
otillfredsställande ekologisk status. Vad det
gäller den kemiska statusen uppnår inga sjöar
eller vattendrag i kommunen god kemisk status.
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I Hällefors kommun ﬁnns ca 3800 bostäder varav majoriteten, cirka 2300 bostäder, utgörs av
småhus. De ﬂesta av dem är äganderätter.
Det ﬁnns cirka 1400 bostäder i ﬂerbostadshus.
Av dessa omfattas idag 775 hyresrättslägenheten av kommunens allmännyttiga bestånd.
Flertalet områden ligger i centrala delarna i
Hällefors men de två största, Polstjärnan och
Millesparken ligger i ortens norra och östra ytterområden. Hällefors bostads AB har också ett
antal byggnader i Grythyttan samt en byggnad i
Hjulsjö.

Radhus i Hällefors
Detta beror på att gränsvärdet för kvicksilver
och PBDE, vilket i nuläget överskrids i alla ytvattenförekomster i landet.
Den kemiska och kvantitativa statusen är däremot god i samtliga grundvatten i kommunen.

7.3 Bostäder
Orten har haft en vikande befolkningsutveckling
sedan 1980 talet. Det överskott av lägenheter
som över tid har uppstått har huvudsakligen
reglerats genom rivningar av hela eller delar av
de ursprungliga områdena.
Det senaste året har den tidigare årsvisa rivningen av ett antal lägenheter inte utförts. I
stället för att ha ett stigande antal lägenheter
lediga under året, så som det varit tidigare år,
har det under 2015 vänt och i stället förbytts mot
en bostadskö. Denna utveckling är tack vare en
stor inﬂyttning från utlandet vilket har medfört en
ökad efterfrågan på bostäder.

7.3.1 Bostadsbestånd
Merparten av bebyggelsen i Hällefors kommun
är koncentrerad till centralorten Hällefors och
tätorten Grythyttan samt de mindre samhällena
Hjulsjö och Bredsjö. Tätorterna och de mindre
samhällena inhyser ca 84 procent av innevånarna, resterande bor på landsbygden.
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Bostäderna som ﬁnns i kommunen utgörs
huvudsakligen av en- och tvåbostadshus, såväl
som ﬂerbostadshus som främst är lokaliserade
i tätorterna. På landsbygden är de ﬂesta bostäderna en del i gamla gårdar, jordbruksfastigheter eller avstyckade bostadsfastigheter.
I kommunen ﬁnns även 7 särskilda boenden
såsom boenden för äldre och personer med
funktionsnedsättning. Samtliga är i kommunal
regi.
Fritidsbebyggelsen i kommun återﬁnns framför
allt vid kommunens många sjöar. Där många
av fritidshusen är samlade i grupper i områden
med tydlig karaktär av fritidsområden.
Det minskade befolkningsunderlaget har resulterat i att ﬂerbostadshus rivits för att skapa
balans på bostadsmarknaden och anpassas
gentemot dagens nivå. De tidigare bebyggda
och numera obebyggda fastigheterna ingår nu
som del av ortens grönstruktur och utgör dessutom en resurs för framtida bebyggelseutveckling. Nyproduktionen av bostäder i kommunen
är i stort sett obeﬁntlig.
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7.3.2 Planlagda områden
Kommunen har viss planberedskap när det gäller bostäder. Främst på grund av detaljplaner
som inte har genomförts. Uppskattningsvis ﬁnns
möjlighet att uppföra ca 30 nya bostäder inom
kommunen.
Det är främst i villaområden mellan Hällefors
och Grythyttan som kommunen har planlagda
områden för bostäder med lediga byggrätter.
Bostadsbeståndet har brist på tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre och personer med
funktionsnedsättning, samt studentbostäder,
främst i Grythyttan.
Idag saknas även servicebostad enligt Lag och
Stöd och Service (LSS) samt trapphusboende
för socialpsykiatrin, behov av detta föreligger.
I och med att kommunen inkluderar LIS-områden i översiktsplanen kan det leda till en ökad
byggnation av både bostadshus och fritidshus i
strandnäralägen.

7.3.3 Bostadsbehov
Enligt den senste rapporten Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 så råder det under
senaste inrapporterade året 2015 att det råder
underskott på lägenheter i centralorten Hällefors
och till viss del även i Grythyttan. Kommunen
bedömer att det beror på den nationella asylmottagningen och det återstår att se hur läget
kommer förändras framöver och hur kommunen
kan möta detta förhållandevis nya behov. I övriga kommundelar bedöms det vara balans vad
gäller lägenheter.
Uppdelat på grupper så råder det i kommunen
underskott på bostäder för ungdomar, studenter
och nyanlända. Särskilt boende för äldre och
boenden för personer med funktionsnedsättning
är i balans. Generellt ser kommunen positivt på
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Kommersiell service i centrala Hällefors
att boendeformer blandas för att skapa goda
förutsättningar för socialt hållbara områden.

7.4 Verksamheter
Hällefors tätort är kommunens servicecentrum
både gällande oﬀentlig och kommersiell service.
I Grythyttan ﬁnns även ett mindre utbud av kommersiell service.

7.4.1 Oﬀentlig service
Oﬀentlig service såsom skolor, vård och omsorg
är idag i princip helt koncentrerad till tätorterna
Hällefors och Grythyttan.
I kommunen ﬁnns fem kommunala förskolor, en
i Grythyttan och resterande i Hällefors tätort.

Hällefors vårdcentral
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Det ﬁnns även en fristående förskola i Hällefors
tätort och samt en pedagogisk omsorg i privat
regi i Sikfors.
Det ﬁnns två grundskolor i kommunen, Klockarhagsskolan i Hällefors tätort som är en F-9
skola och i Grythyttan skola i Grythyttan som är
en F-5 skola. I anslutning till grundskolorna ﬁnns
det fritidshem.
Kommunen har en gymnasieskola med yrkesinriktade- och studieförberedande program
samt introduktionsprogrammet. Kommunen har
även ett samverkansavtal med kommunerna
i Region Örebro län som täcker upp de nationella programmen inom gymnasieskolan som
kommunen inte själva tillhandahåller. Det ﬁnns
även kommunal vuxenutbildning (Komvux) samt
svenska för invandrare (SFI).
I kommunen ﬁnns sju särskilda boenden Fyrklövern, Nya Björkhaga, Gamla Björkhaga,
Sörgården, Klockarvägen 42, Källvägen 8 samt
Mogrensvägen med sammanlagt 83 platser.
Kommunens vårdcentral ligger vid resecentrum i
Hällefors tätort. Närmaste sjukhus ﬁnns i Lindesberg.
Turistbyrå och biblioteket ﬁnns i Hällefors tätort.

7.4.2 Kommersiell service
Dagligvaruhandel och annan kommersiell service är koncentrerad i, mellan och i anslutning
till Hällefors och Grythyttans tätorter, med det
största utbudet i Hällefors.
Vakanta lokaler har under de senaste åren
minskat. Idag ﬁnns ett fåtal lediga lokaler i Grythyttan.

7.4.3 Näringsliv
I Hällefors kommun ﬁnns ca 700 registrerade
företag. Hällefors tätort har varit en utpräglad
bruksort där företaget OVAKO utgjort en mycket

viktig del av samhällets livsnerv. Ett antal mindre företag med 5 – 50 anställda ingår i leverantörskedjan och har en stor del av sin omsättning
kopplad till den stora industrin.
I kommunen ﬁnns ett varierat näringsliv med
tyngdpunkt på tillverkningsindustri, byggverksamhet, handel, transport, hotell och restaurangverksamhet. Majoriteten av dessa har färre
än fem anställda.
På landsbygden och i ﬂera av byarna ﬁnns
både mindre och större verksamheter b.la. i

Ovako steel AB
Loka brunn, Rockesholm, Hjulsjö, Bredsjö och
Sikfors.
Skogs- och jordbruket står för det största antalet
registrerade företag, 100 stycken, där ﬂertalet är
enskilda näringsidkare, utan några anställda.
Grythyttan som varumärke är rankat som Örebro regionens näst starkaste varumärken nationellt. Det starka varumärket är till stor nytta för
näringslivet. Kommunen har ﬂera aktörer med
erkänt hög gastronomi och erbjuder ett stort
utbud av måltidsupplevelser.

7.4.4 Turism
Under de senaste åren har besöksnäringen
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Övernattning erbjuds på herrgårdar, gästgivaregård och vandrarhem. Även camping kan erbjudas som en alternativ övernattningsmöjlighet.
I hela kommunen ﬁnns ett sammanhängande
område för sport och friluftsliv. Här ﬁnns bl.a. 16
ädelﬁskesjöar och ett stort antal sportﬁskesjöar.
en höghöjdsbana, mountainbike- och leisurecykling, kanotleder i både Rastälven och Svartälven, samt vandring i ﬂera naturreservat.

7.4.5 Planlagda områden
Loka brunn
kraftigt ökat. Hällefors kommun erbjuder intressanta natur- och kulturupplevelser, rekreationsområden, intressanta besöksmål, evenemang,
trevliga restauranger, handel och mycket mer.
I kommunen ﬁnns en gammal kunglig kurort,
Loka Brunn, som har anor från 1700-talet. I dag
är det en konferens- och spaanläggning som
lockar många besökare. Hela Loka Brunnsområdet är intressant för turister då det är ett sammanhängande område med höga kulturvärden.
Utöver Loka Brunn kan nämnas Skräddartorp
(Grythyttans hembygdsgård),
Norr om Loka ﬁnns Grythyttan med bl.a. en
kyrka från 1600-talet och Grythytte Qvarn, en
gammal kvarn som har anor från tidigt 1600-tal.
I Grythyttan ﬁnns även Måltidens hus som är
ett gastronomiskt centrum för måltid med butik,
kokboksmuseum samt restauranghögskola.
Hällefors ligger i Bergslagen som har höga
natur- och kulturvärden. I området ﬁnns många
byggnadsminnen, naturreservat och arkeologiska fornlämningar, vilket innebär eftertanke
vid utveckling för framtiden. I Hällefors ligger en
av Sveriges äldsta folkparker, Krokbornsparken.
Där ﬁnns även en skulpturpark och Hällefors
hembygdsgård. I Bredsjö ﬁnns ﬁnnstigen och
Bredsjö mjölkfår.
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Viss planberedskap för verksamhetsområden
ﬁnns i kommunen. Tillgänglig mark för etablering
och expansion av ny småindustri ﬁnns strax
söder om Hällefors tätort samt strax norr om
Spendrups Bryggerier. Totalt ca 20 hektar.

7.4.6 Jordbruk
Ett aktivt jordbruk är en förutsättning för ett
levande och öppet landskap. Av landarealen
utgörs huvuddelen av skogsmark och endast ca
6 km2 är åkermark.
Åkermarken är huvudsakligen lokaliserad till
södra och sydöstra delen av kommunen. Den
största sammanhängande jordbruksmarken
ﬁnns i Saxhyttan.

7.4.7 Skogsbruk
Hällefors kommun är helt barrskogsdominerat.
Den allra största delen av skogen är påverkad
av det moderna skogsbruket, trakthyggesbruket,
men Hällefors sticker ut nationellt i och med att
mer än 5 procent av den produktiva skogen har
höga naturvärden och är skyddad.
Hällefors ligger intill gränsen mellan norra
barrskogsregionen och södra barrskogsregionen med huvuddelen av kommunen i den norra
barrskogsregionen. Denna region domineras
av barrträd. De lövträd som förekommer är till
övervägande del björk, asp och sälg. En särprägel för regionen är att den har många och stora
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myrområden.
Ägarförhållandet av skogsmarken karaktäriseras
av enskilda markägare och några större aktörer
såsom Bergvik Skog AB m ﬂ.

7.5 Kommunikationer
Med kommunikationer avses alla de olika traﬁknät och stråk som på olika sätt används för
transport av människor och gods.

Det är av stor betydelse för både kommunens
och regionens utveckling att det ﬁnns goda vägförbindelser i alla vädersträck. Det underlättar
för pendling och godstransporter samt skapar
förutsättningar för boende och verksamheter.
Inom kommunen ﬁnns statliga, kommunala och
enskilda vägar. Vissa av vägarna får statligt eller
kommunalt bidrag för driften av vägarna.

7.5.2 Järnvägar
Goda kommunikationer inom, till och från kommunen är en nyckelfråga för att Hällefors ska
kunna erbjuda attraktiva livsmiljöer med ett aktivt och vardagligt utbyte med omvärlden. Kommunikationerna är inte minst viktiga för näringslivets utveckling och för att understödja tillgången
till ett rikt utbud av utbildningar och upplevelser.
I dagsläget kan pendling till arbete, utbildning
samt natur- och kulturupplevelser i kommunen
ske med cykel, bil, tåg och buss.

7.5.1 Vägar
Förbindelserna via vägnätet till, från och inom
Hällefors kommun är relativt goda. Riksväg 63
mellan Kopparberg – Karlstad som passerar
genom kommunen i öst-västlig riktning, länsväg 205 Grythyttan - Askesund, samt länsväg
244 vilken ansluter till riksväg 63 vid Hammarn
i Hällefors kommun och ansluter till riksväg 50
vid Järle i Nora kommun, är de största kommunikationslederna. Länsväg 244 tillsammans med
riksväg 50 utgör en viktig länk mot regionens
centralort Örebro där även den största delen
pendlig sker.

Kommunens enda tågförbindelse utgörs av
Bergslagsbanan som omfattar sträckan Gävle
i nordost och Kil i sydväst och är en betydande
infrastruktur länk.
Sträckan traﬁkeras primärt av godståg men
även persontåg i mindre omfattning. De ﬂesta
godstransporter går från Stålämnen i Hofors
- skrot till Ovako. Rundvirke transporteras till
Grums och Borlänge. Vagnslasttraﬁk till och
från Hallsberg och därifrån till hela Sverige och
Europa.
Genomgående persontraﬁk går Göteborg –
Karlstad – Hällefors – Falun. Det går ca 15
enkelturer/vecka.
Bergslagsbanan möjliggör järnvägstransporter
till två av Sveriges största hamnar, hamnen i
Gävle och hamnen i Göteborg.

7.5.3 Gång- och cykelvägar

Riksväg 63 som ansluter till riksväg 50 i Kopparberg har mycket stor betydelse för kommunikationerna österut mot Kopparberg och Dalarna.

Separat gång- och cykelvägnät ﬁnns främst i
Hällefors och delvis i Grythyttan. Det är framförallt mellan områden, till stora arbetsplatser och
längs större vägar. Ett särskilt projekt gällande
säkra skolvägar pågår i Hällefors tätort där
barns vägar till skolan har prioriterats.

Övriga vägar av betydelse är länsväg 767 Hjulsjö – Järnboås mot Nora, samt vägarna Tolvsbörd – Siggebohyttan – Lindesberg.

Gång- och cykeltraﬁk i övriga delar av kommunen sker i form av s.k. blandtraﬁk, dvs. ute i
gatumiljö.
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7.5.5 Flyg
Det ﬁnns ﬂer ﬂygplatser som är belägna inom
drygt tre timmars bilresa från Hällefors. De
närmsta ﬂygplatserna ﬁnns i Örebro och Karlstad, båda ligger ca 100 km söder om Hällefors.
Örebro ﬂygplats har under de senaste åren
vuxit till att bli en av Sveriges största charteroch fraktﬂygplatser. Trots att ﬂygplatsen har
en förhållandevis liten marknadsandel när det
gäller persontransporter är den en viktig del av
det regionala transportsystemet. Flygplatsen är
särskilt strategiskt viktig för näringslivet med internationell marknad. Från Örebro ﬂygplats kan
resenärer bl.a. resa med reguljärﬂyg till Malmö
och Köpenhamn.

Kollektivtraﬁken i länet

7.5.4 Kollektivtraﬁk
Samhällsbyggnadsnämnden inom Region
Örebro län utgör kollektivtraﬁkmyndighet. Myndigheten tar beslut om traﬁkplikt och tillhörande
förvaltning upphandlar och planerar traﬁken på
kort och lång sikt.
Från Hällefors ﬁnns direktförbindelser med buss
till b.la. Örebro, Nora, Karlskoga, och Hjulsjö.
Till/från Örebro kan resenärer resa med expressbussar som går direkt mellan Örebro - Hällefors. Busstraﬁken både söderut, mot Örebro
och Karlskoga, är av mycket stor betydelse för
arbets- och studiependling, inköpsresor och
som matartraﬁk till tåg och ﬂyg. Värmlandstraﬁken (VTAB) binder ihop Filipsstad och Hällefors
med ett ﬂertal avgångar.
Resecentrum ﬁnns på Stationsvägen i Hällefors,
samt en station på Magasinsgatan i Grythyttan.
Från resecentrum går dagligen fyra busslinjer.
Med tåg ﬁnns direktförbindelser från både
Hällefors och Grythyttan till bl.a. Karlstad och
Göteborg i söder samt Borlänge och Falun i
norr. Tågåkeriet i Bergslagen svarar för persontraﬁken.

Karlstad erbjuder bland annat reguljärﬂyg till
Stockholm och ﬂygtraﬁknavet Frankfurt.
Arlanda ﬂygplats, Sveriges största ﬂygplats med
ﬂest destinationer och avgångar ligger ca 280
km från Hällefors. Vidare ligger Skavsta ﬂygplats
i Nyköping ca 210 km och Stockholm-Västerås
ﬂygplats i Västerås ca 180 km från Hällefors.
En annan närliggande ﬂygplats är Borlänge
Dala ﬂygplats i Borlänge, ca 125 km från Hällefors kommun. Från Dala Airport kan man bl.a.
resa med reguljärﬂyg till Göteborg och Malmö.
Inom kommunen ﬁnns även ett mindre ﬂygfält
lokaliserat vid Dammshöjden som disponeras
av Hällefors ﬂygklubb. Flygfältet är av mindre
karaktär och är endast anpassat för mindre
ﬂygplan.
Alla ﬂygplatser har dagligen ﬂera avgångar
inrikes och utrikes samt både reguljärﬂyg och
charterﬂyg till ﬂera olika destinationer. Under
vinterhalvåret har de ﬂesta ﬂygplatser förutom
Arlanda, övervägande ﬂer avgångar på reguljärﬂyg än charterﬂyg.
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Luftfartsverket (LFV) är samrådspart vid frågor
som rör höga byggnadsverk, i samband med
detaljplan och bygglov, som kan påverka civil
ﬂygtraﬁk.

7.5.6 Digitala kommunikationer
Snabba och driftsäkra digitala kommunikationer
är en mycket viktig del av samhällets infrastruktur, särskilt på landsbygden där tillgången på
service är mer begränsad än i tätorterna Hällefors och Grythyttan.
Regeringens målsättning är att 95 procent av
alla hushåll ska ges möjlighet att ansluta till, s.k.
bredbandsanslutningar med hög anslutningshastighet år 2020.
Hällefors kommun har i nuläget en ﬁberutbyggnad som kommer nå 90 procent målet under
2017. Återstående områden är i nuläget grovplanerade.
I dag erbjuds abonnenter dataöverföring med
hög hastighet, s.k. bredband, via trådlös kommunikation, ﬁber och koppartråd. Utvecklingen
går mot att telefoni, TV och internettjänster allt
mer kommer via samma överföring. Datakommunikation av god kvalitet är också en förutsättning för att kunna använda oﬀentliga förvaltningars e-tjänster.

7.6 Naturmiljö

planeringen, men som inte regleras i svensk lag.

7.6.1 Naturreservat
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturreservat
i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose
behov av områden för friluftslivet. Även områden som behövs för att skydda, återställa
eller skapa värdefulla natur- eller livsmiljöer för
skyddsvärda arter får förklaras naturreservat.
I Hällefors kommun ﬁnns 29 naturreservat,
varav Saxhyttan är det enda kommunala naturreservatet, I två ytterligare reservat, Hökhöjden
och Björskogsnäs äger kommunen huvuddelen
av marken. Kommunen förvaltar Hökhöjden och
de kommunägda husen i Björskogsnäs.
Länsstyrelsen har inventerat och utvärderat
områden som är lämpliga att bli naturreservat.
Blivande statliga naturreservat är Knuthöjdsmossen (utvidgning), Kittelmyren, Fulberget,
Nordsjömyren, Gränsjön, Mettjärn, Lustigberget,
Hänglandsbergen, Mången, SamuelsåsenKarvalaksmossen, Eskilsberget, Svinhöjden,
Vraket, Västeråsmossen (utvidgning), Småsjömarken, Tomsjöälven, BjörnhöjdsmossenTommossen, Jordan, Skatvikens östra strand,
Tjocke Per, Fjärhanaﬂyet, Brunnsjöns kalkbarrskog, Tebroängen, Sirsjöbäcken, Kärvingeborn-

Omsorgen om den fysiska miljön samt utveckling och skydd av naturresurser är centrala
frågor i kommunernas översiktliga mark- och
vattenplanering. Det är också av stort värde att
bevara naturmiljöer för kommande generationer.
Nedan presenteras olika skydd för naturmiljöer som ﬁnns upptagna i svensk lagstiftning
och som är av betydelse för den kommunala
mark- och vattenplaneringen. Därefter följer en
redovisning av övriga naturmiljöer som är av
betydelse för den kommunala mark- och vatten84

Knuthöjdsmossen
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sön, Murstensdalen södra och Brunnshyttebäcken.

I Hällefors kommun ﬁnns 18 biotopskyddsområden. Dessa omfattar sammanlagt ca 48 hektar.

7.6.2 Biotopsskyddsområde
Biotopskyddsområden är små mark- och vattenområden som är livsmiljöer för hotade djur- eller
växtarter eller annars är särskilt skyddsvärda.
Det ﬁnns två olika former av biotopskyddsområde, den första innebär ett generellt skydd för
vissa biotoper, den andra innebär att skydd för
en biotop beslutas i det enskilda fallet.
De biotoper, som är generellt skyddade i hela
landet är allé, källa med omgivande våtmark i
jordbrukslandskapet, odlingsröse i jordbruksmark, pilevall, småvatten och våtmark i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark och åkerholme. Dessa biotoper har minskat starkt som
en följd av rationaliserad markanvändning.
Den andra formen av biotopskyddsområde
utgörs av enskilda biotoper som Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen eller kommunen kan besluta
om, exempelvis ängar och äldre naturskogsartade skogar. Ett beslut om biotopskydd innebär att
samtliga åtgärder som skadar naturvärdena är
förbjudna. Det går att söka dispens mot förbudet
hos den myndighet som har beslutat om biotopskyddet.

7.6.3 Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som
tecknas mellan Skogsstyrelsen, länsstyrelsen
eller kommun och markägare på upp till 50 år
med markägare. Syftet med avtalen är att områden med höga naturvärden ska bevaras, utvecklas eller skapas.
I Hällefors kommun ﬁnns nio naturvårdsavtal
som omfattar ca 20 hektar.

7.6.4 Strandskydd
Vid stränderna till hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd. Syftet med strandskyddet är att
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtlivet på
land och i vatten.
Det generella strandskyddet omfattar land- och
vattenområden intill 100 meter från strandlinjer
vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen får
i enskilda fall besluta om utvidgning av strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något
av strandskyddets syften. I Hällefors kommun

Illustration av generellt strandskydd på 100-meter och utökat på max 300-meter.
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gäller idag endast det generella strandskyddet.

Limmingsbäcken och Sirsjöbäcken.

Inom strandskyddsområde får exempelvis
inte nya byggnader uppföras eller vissa andra
åtgärder vidtas utan att strandskyddet upphävs
eller att särskilt tillstånd har beviljats, så kallad
strandskyddsdispens. Särskilda skäl enligt miljöbalken krävs för att upphäva eller få dispens
inom ett område med strandskydd.

Enligt beslut av länsstyrelsen från 2011 ska
förbuden i 7 kap. 15 § MB inte gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas
inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmre strandlinjen än 25 meter och inom en
tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.

Som särskilda skäl får beaktas om området:
• redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
• genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
• behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
• behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
annat mycket angeläget intresse.

7.6.5 Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen, LIS
Riksdagen beslutade 2009 om förändringar i
miljöbalken samt plan- och bygglagen avseende strandskyddet. De förändringar som avsåg
områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen trädde i kraft den 1 februari 2010.
Förändringarna innebar att som särskilda skäl
för att upphäva strandskyddet även ska beaktas
om området utgör ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen om ett strandnära
läge för en byggnad, verksamhet, anläggning
eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

I detaljplanelagda områden som ligger inom
strandzonen kan strandskyddet vara upphävt.
När en ny detaljplan upprättas som ersätter en
äldre plan återinträder alltid strandskyddet. Vid
detaljplaneläggning kan man pröva om strandskyddet kan upphävas, förutsatt att det ﬁnns
särskilda skäl.

Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses ett område som:
• är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
• är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften
fortfarande tillgodoses långsiktigt, och
• endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten
av tätorter.

Mindre vattendrag, som är redovisade med
enkeldragen linje i skala 1:10 000, på Lantmäteriets GSD-fastighetskartan, omfattas inte
det generella strandskyddet enligt beslut från
länsstyrelsen 2008. Undantagna från beslutet är
dock vattendrag med höga naturvärden. I Hällefors kommun gäller det Brunnshyttebäcken,

Förändringarna syftar till att, med utgångspunkt
från ett fortsatt generellt strandskydd, bättre
anpassa strandskyddet till de lokala förhållandena och förutsättningarna. Det diﬀerentierade
strandskyddet skapar möjligheter till en ökad
nybyggnation längs stränderna inom vissa
områden som ska redovisas i den kommunala
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översiktsplanen. Avsikten är att främja utvecklingen av landsbygden i de delar av landet där
bebyggelsetrycket är lågt och stränderna inte
har exploaterats i hög grad.
Syftet med att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i
områden som har god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske utan
att strandskyddets syften åsidosätts.
Ett upphävande av eller dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage
för allmänheten och bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan
användning av området närmast strandlinjen är
omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
Området för fri passage bör inte vara smalare
än några tiotals meter, men dess bredd kan
variera beroende på förhållandena på platsen
såsom topograﬁ och vegetation. Passagen ska
vara så bred att den upplevs som tillräckligt bred
för att människor inte ska avhålla sig från att
vistas på platsen och passera.

7.6.6 Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen innehåller bl.a. bestämmelser om fridlysning av vilda djur och växter.
I förordningen ﬁnns bl.a. förbud mot att döda,
skada, fånga eller störa vilt levande djur eller
att ta bort eller skada sådana djurs ägg, rom
eller bon. Vidare ﬁnns bestämmelser mot att ta
bort, skada eller ta frön eller andra delar från vilt
levande växter. Vilka djur och växter som omfattas av bestämmelserna framgår av bilagorna till
förordningen.
Via inrapporteringar till Artportalen kan man få
en indikation på om det ﬁnns djur och växter

som omfattas av bestämmelserna inom ett speciﬁkt område.
Det går att söka om dispens mot förbuden i
artskyddsförordningen hos länsstyrelsen.

7.6.7 Stora opåverkade områden
Stora mark- och vattenområden som inte alls
eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön,
såsom större vägar, ska enligt 3 kap. 2 § MB
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt påverka områdenas karaktär. Större
sammanhängande naturområden är viktiga för
en livskraftig biologisk mångfald och ekologiska
funktioner. Bevarandet av stora opåverkade
områden är en viktig resurs för en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling men även en viktig
tillgång för rekreation och friluftsliv.
Länsstyrelsen gjorde år 2006 en första bedömning av stora opåverkade områden utifrån hur
stor inverkan infrastruktur, såsom allmänna vägar, har. Enligt denna bedömning ﬁnns ett ﬂertal
stora opåverkade områden i Hällefors kommun
med en yta större än 50 kvadratkilometer.

7.6.8 Ramsarområden
I länder som har anslutit sig till den globala
naturvårdskonventionen Ramsarkonventionen
kan internationellt värdefulla våtmarker pekas
ut som Ramsarområden. Ramsarkonventionens
medlemsländer har åtagit sig att peka ut sina
värdefullaste våtmarker som Ramsarområden
och bevara dessa områden. Till våtmarker
räknas enligt Ramsarkonvention grunda havsområden, sjöar, vattendrag, myrar och fuktig
mark som mader, sumpskog, strandängar m.m.
De ﬂesta av de svenska Ramsarområdena är
utpekade som riksintressen för naturvården.
Nittälven, som är en oreglerad älv vid gränsen
till Ljusnarsbergs kommun, har mycket höga
naturvärden och omfattas av den internationella
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våtmarkskonventionen Ramsar. Sverige har därmed nationellt åtagit sig att bevara Nittälven.

7.6.9 Övriga naturmiljöer
Skogliga värdetrakter
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har pekat
ut särskilda landskapsavsnitt, värdetrakter, där
skogliga värdekärnor med höga naturvärden
är koncentrerade. Arbetet med skydd av skog
prioriteras inom dessa områden, eftersom där är
större chans att behålla naturvärden än i områden utanför värdetrakterna.
Hällefors kommun berörs av fyra av de skogliga
värdetrakterna, samtliga är barrskogstrakter:
Rastälven-Nittälven-Svartälven, TorrvarpenÅbengtshöjden, Grythyttan-Hjulsjö och Lokadalen-Rockesholm. De skogliga naturreservat som
planeras är belägna inom dessa värdetrakter.
Nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket
höga naturvärden, som gör att de är viktiga för
att hotade eller missgynnade arter ska överleva.
Samråd ska ske med Skogsstyrelsen innan
åtgärder görs i en nyckelbiotop.
Ett stort antal nyckelbiotoper ﬁnns inventerade,
mest på bolagsmark. Skogsstyrelsen har registrerat 277 nyckelbiotoper på totalt 1090 hektar
i Hällefors kommun, men det omfattar inte alla
som ﬁnns på bolagsmark. Fortfarande ﬁnns
många oregistrerade nyckelbiotoper i länet.
Länsstyrelsens naturvårdsprogram
I länsstyrelsens naturvårdsprogram från år 1984
redovisas de mest värdefulla naturområdena i
länet. I Hällefors kommun ﬁnns drygt 100 områden som enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram har höga naturvärden, varav ca en tredjedel är områden med få motsvarigheter i landet
eller länet.
Ängs- och betesmarksinventeringen
Ängs- och betesmarker är naturtyper, som
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minskat avsevärt i och med rationaliseringen
inom jordbruket. I början av 2000-talet gjordes
en landsomfattande inventering av värdefulla
ängs- och betesmarker, Ängs- och betesmarksinventeringen. Där ﬁnns 126 områden på totalt
210 ha i kommunen klassade som värdefulla
eller möjliga att restaurera. De allra ﬂesta är
betesmarker.
Tysta områden
Tystnad är en kvalitet som värdesätts och bör
värnas. Behovet att bevara bullerfria områden
har betonats i ﬂera sammanhang, bl.a. i de nationella miljökvalitetsmålen.
Tillgången till tysta områden minskar. Det är lätt
att förstöra en tyst miljö genom utbyggnad av
exempelvis infrastruktur, men det är ofta mycket
svårt att reparera skadan. I natur- och friluftsområden dit man söker sig för rekreation och
avkoppling är i princip alla ovidkommande ljud
störande. Kraven på bullerfrihet varierar mellan
olika områden beroende på vilken typ av område det är och till vad det används. Ju närmare
tätorter områdena ligger desto mer buller bör
man kunna acceptera, men även i tätorter bör
man belysa och värdesätta frågan om bullerfrihet.
Länsstyrelsen deltar i ett nationellt projekt med
att ta fram tysta områden i landet. Kommunen
har i dagsläget inte tagit ställning till tysta områden.
Värdefulla vattenområden natur och ﬁske
Värdefulla vatten, som kan behöva skyddas för
naturvården, togs fram av länsstyrelsen år 2005.
Ett ﬂertal av dem är skyddade i naturreservat.
Nätsjön, Örlingen, Västra Gäddsjön, Stora och
Lilla Sirsjön, Stora och Lilla Gloppsjön, Kvidden
samt Brunnsjöbäcken är inte skyddade alls.
För ﬁsket värdefulla områden togs fram samtidigt och utgörs av ett fåtal sjöar och vattendrag,
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de ﬂesta även värdefulla för naturvården. Ett
ﬂertal för ﬁsket skyddsvärda strömförande vatten har senare tagits fram av länsstyrelsen.
Våtmarker
Sverige är ett av de tio länder, som är rikast på
våtmarker och har därigenom ett särskilt ansvar
vad gäller dessa naturtyper.
I våtmarksstrategin för Örebro län berörs Hällefors kommun av två prioriterade våtmarkstrakter,
d v s trakter där arealen myrar och sumpskogar
är stor och närheten mellan dem underlättar
spridning av växter och djur. Det är dels Norra
länsdelens myrkomplex som omfattar mer än
halva kommunen, dels Västra länsdelens myrkomplex, som berör en liten del längst söderut i
kommunen. I dessa trakter ﬁnns en högre långsiktig överlevnadspotential för den biologiska
mångfalden knuten till våtmarkerna jämfört med
de myrar och sumpskogar som ligger utanför.
Enligt nationell strategi för Myllrande våtmarker bör de våtmarker som är högst klassade
(klass 1 och 2) i Naturvårdsverkets nationella
våtmarksinventering, bevaras och så långt som
möjligt undantas från ingrepp.
Myrskyddsplanen
Myrmarker, främst mossar, förekommer över
hela Hällefors kommun, de större myrområdena är lokaliserade till de norra, västra och
östra delarna. Kommunens mest framträdande
naturområden är framförallt de karakteristiska
gölmyrarna, t ex Knuthöjdsmossen och Hammarmossen.
I myrskyddsplanen för Sverige redovisas de av
landets mest värdefulla myrar som ännu inte
har något långsiktigt skydd. Dessa avsågs få
ett långsiktigt skydd senast år 2015. I Hällefors
kommun återstår utvidgning av Knuthöjdsmossen samt skydd av Römyren-Nittälvsdeltat och
Björnhöjdsmossen-Tommossen.
Rikkärr

I närheten av Hällefors ﬁnns ett ﬂertal artrika
rikkärr, en naturtyp som oftast återﬁnns där det
är kalk i berggrunden eller i de lösa jordlagren.
Rikkärr är en mycket artrik naturtyp dit en speciell biologisk mångfald är knuten. En lång rad
specialiserade arter är beroende av rikkärr för
sin existens.
Sumpskogar
Mellan åren 1991 och 1998 genomförde Skogsstyrelsen en inventering av landets sumpskogar.
Sumpskogar är samlingsnamnet för all skogklädd våtmark. Naturtypen har stora variationer
och erbjuder livsmiljöer för många växter och
djur.
I Hällefors kommun ﬁnns ﬂera hundra sumpskogar utspridda inom kommunen.
Avrinningsområden
Vattendelaren mellan Västerhavet och Östersjön
går genom kommunen. Största delen av kommunen tillhör huvudavrinningsområdet Göta älv,
där vattnet avrinner till Svartälven, som tillhör
Gullspångsälvens avrinningsområde.
Kommunens östra del tillhör huvudavrinningsområdet Norrström och vattnet där avrinner till
Östersjön huvudsakligen via Dyltaån, men till
liten del via Borsån, båda i Arbogaåns avrinningsområde.

7.7 Kulturmiljö
Med kulturmiljö avses den av människan påverkade fysiska miljön som vittnar om historiska och geograﬁska sammanhang. I Hällefors
kommun ﬁnns många kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och miljöer.

7.7.1 Fornminnen
Formlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. Det ska vara lämningar efter människors
verksamhet under forna tider som har tillkommit
genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergivna. Fasta fornlämningar inklusive ett skydds om-
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råde runt fornlämningen är lagskyddade enligt
2 kap. kulturmiljölagen. Skyddet innebär att det
är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen
på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka
över en fornlämning.
Vid nybebyggelse eller anläggande av t ex vägar som kan innebära att kända eller okända
fornlämningar berörs är det lämpligt att kontakta
länsstyrelsen i ett tidigt skede.
I Hällefors kommun ﬁnns ﬂera hundra fornlämningar utspridda inom kommunen.

7.7.2 Byggnadsminnen
En byggnad med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt
värde får förklaras byggnadsminne av länsstyrelsen. Dessa skyddas enligt 3 kap. kulturmiljölagen. Bestämmelserna om byggnadsminnen
kan även tillämpas på parker, broar eller andra
anläggningar.
I Hällefors kommun ﬁnns tre byggnadsminnen, Krokbornsparken, Skommerudden och
Skräddartorp.

7.7.3 Kyrkliga kulturminnen
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser är skyddade
enligt 4 kap. kulturmiljölagen. Med kyrkobyggnader avses enligt kulturmiljölagen byggnader som
före den 1 januari 2000 har invigts för Svenska
kyrkans gudstjänst och den 1 januari 2000
ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan eller
någon av dess organisatoriska delar.
I Hällefors kommun är Grythyttan kyrka, Hjulsjö
kyrka och Hällefors kyrka kyrkliga kulturminnen.

7.7.4 Värdefulla vattenområden kultur
Riksantikvarieämbetet har tillsammans med
Naturvårdsverket, Fiskeriverket och länsstyrelserna sammanställt områden med Sveriges

mest värdefulla sötvattenmiljöer. Av de nationellt
värdefulla natur- och kulturmiljöer som har behov av skydd är målet att 50 procent ska skyddas och 25 procent av de nationellt värdefulla
vattendragen restaureras till år 2010. Fler av de
presenterade områdena är redan idag skyddade
i natur- eller kulturreservat. Fler av de presenterade områdena är redan idag skyddade i natureller kulturreservat.
I Hällefors kommun ﬁnns ett utpekat vattenområde. Området Svartälven – Letälven är omfattande och visar hur en bergslagsälv utnyttjats
för ett stort antal vattenanknutna verksamheter
med tonvikt på järn- och bergshantering men
även träindustrier och andra vattenkraftdrivna
verksamheter. Älven passerar väster om Hällefors tätort.

7.7.5 Byggnadsinventering
Bergslagens kulturlandskap har sin särskilda
storhet genom mångtagliga minnesmärken från
det välkända och anrika bergsbruket. Vackert
belägna hyttbyar med ståtliga bergsmansgårdar från 1800-talet eller äldre tiders mer rustika
manbyggnader och loftbodar berättar om gångna tiders verksamheter.
Man kan tydligt avläsa bergsmännens framgångsrika näringsfång genom de välbyggda
gårdarna, där olika generationer låtit sin tid
komma till uttryck. Men här ﬁnns också små
oansenliga torpställen byggda och bebodda av
de mångtaliga arbetare, som en gång behövdes
till bergsmännens och brukspatronernas gruvor,
hyttor och bruk samt för att frakta deras värdefulla varor. Överallt ﬁnns industriminnen i form
av byggnadsverk, ruiner m.m.
Hällefors tätort är ett utmärkt exempel på svensk
bruksort med näst intill totalt beroende av en arbetsplats, järnbruket, som också är upphovet till
samhällets existens. Utvecklingen av befolkning
och bebyggelse har i stort sett följt brukets. Ett
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särdrag för bruksorterna är att de har fyllts med
arbetarbostäder av olika generationer.
Bergsbruk var ända fram till mitten av 1900-talet
den ekonomiska basen för Hällefors utveckling och inom riksintresseområdet ﬁnns många
intressanta lämningar från bergsbrukets olika
epoker.
De kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse- och
industrimiljöerna i Hällefors utgör en mycket
viktig resurs för kommunens framtida utveckling. Hällefors kommun har under 2008 genomfört en b fotodokumentation av all bebyggelse
inom Hällefors centrala delar, samt under 2006
genomfördes en fotodokumantation inom Grythyttans centrala delar. I arbetet har dock ingen
bedömning gjorts av kulturmiljöernas och byggnadernas kulturhistoriska värden.

7.8 Rekreation och friluftsliv
Närheten till natur- och friluftsområden samt en
aktiv fritid är av stor betydelse för människors
hälsa och välmående. Naturen och friluftslivet
har även stor betydelse för kommunens attraktivitet samt besöks- och turistnäring.

7.8.1 Tätortsnära grönområden
Den tätortsnära naturen är ett prioriterat område
i den svenska naturvårdspolitiken eftersom den
har ett särskilt värde för rekreation och folkhälsa
då den nyttjas ofta och av många. För naturupplevelser är det viktigt att bevara och utveckla
biologisk mångfald i kombination med friluftsoch kulturmiljövärden. Närheten till grönområden är speciellt viktig för barn och gamla som
har mindre möjligheter än andra att ta sig ut från
bebyggelsen. Även skolor behöver områden i
närheten för att kunna bedriva utomhuspedagogik. Närmiljöns utformning är av stor betydelse,
särskilt för att barn och ungdomar ska uppmuntras och ges förutsättningar till fysisk aktivitet i
bostadens närhet.
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För Hällefors är naturreservaten Hökhöjden och
Knuthöjdsmossen stora områden som är speciellt viktiga för rekreation och friluftsliv. I Grythyttan är Jordanområdet speciellt viktigt. Förutom
dessa ﬁnns många mindre parker och naturområden som är lokalt viktiga.

7.8.2 Idrotts-, motions- och sportområden
I Hällefors kommun ﬁnns ﬂertalet anläggningar
för idrotts- och motionsaktiviteter, friluftsliv
och rekreation. I kommunen ﬁnns bland annat
friluftsområdet, idrottsplatser, elljusspår och
golfbana. Några är kommunalt ägda andra ägs
av föreningar.
Nordost om Hällefors tätort ligger motionsanläggningen Hurtigtorpet. Där ﬁnns motionsspår
med skidspår vintertid, pulkabacke, vallabod,
styrkehall samt spinninglokal. Elljusbana ﬁnns
upp till 5 km.
I Hällefors tätort ﬁnns Hällevi idrottsplats. Där
ﬁnns idag fotbollsplaner, löparbana, tennisbanor,
bandyplan och en ishall.
I Grythyttan ﬁnns även en idrottsplats belägen
intill Grythyttans skola. Där tränas fotboll under
sommarhalvåret och under vinterhalvåret spolas
is som används av skolan och allmänheten.
I Hjulsjö ﬁnns motionsspår som kan nyttjas såväl sommar- som vintertid.
I kommunen ﬁnns även ett stort antal lokaler
och anläggningar för idrott och motion såsom
sport- och idrottshallar, fotbollsplaner, vattensalong, ridanläggning och bowlinghall.

7.8.3 Vandringsleder
I kommunen ﬁnns ﬂera vandringsleder. Vid
hurtigtorpet i Hällefors går Silverleden som är en
rundslinga på drygt 6 mil. Den går genom trakter där silverbrytningen var omfattande under
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1600-talet.
Postleden är en 45 km lång vandringsled som
binder samman Silverleden och Bergslagsleden. Leden går efter den gamla postvägen där
dåtidens brevbärare transporterade brev och
andra försändelser. Postleden går genom fem
naturreservat och bjuder på vackra vyer, myrar,
gammelskog och vildmark.
I Sävsjön cirka 20 km norr om Hällefors ﬁnns
Hänglandstjärn vilken är en naturstig som går
runt sjön Hänglandstjärn som är en del av Sävälven.

7.8.4 Cykelleder
I Hjulsjö ﬁnns åtta mountainbikeleder i varierande svårighetsgrad. Lederna startar vid Hjulsjö
motionscenter och ingår i Bergslagenscykelleder. En mountainbikebana ﬁnns även anlagd i
Hjulsjö.

7.8.5 Kanotleder
Kanotleden Svartälven startar i Tyfors i Dalarna
och avslutas i sjön Skagern i Karlskoga och är
regionens längsta kanotled. Mestadels rinner
leden genom Hällefors kommun. Många valmöjligheter ﬁnns efter leden för att göra avstickare i
andra sjösystem.
Rastälven startar norr om Hjulsjö och avslutas i
Nora och består av en blandning av små sjöar,
smala älvpartier och forssträckor.

7.8.6 Badplatser
I kommunen ﬁnns god tillgång till sjöar vilka erbjuder ﬁna möjligheter till bad vid både naturliga
och anlagda badplatser. Inom kommunen ﬁnns
två kommunala badplatser. I Grythyttan vid Torrvarpensstrand ﬁnns ett strandbad förlagt vid en
ﬁn sandstrand. I Hällefors vid Lill-Sången ligger
ytterligare en kommunal badplats.

7.8.7 Fiske och jakt

I Hällefors med sina över 400 sjöar och vattendrag ﬁnns stor potential för ﬁske. Här ﬁnns över
16 ädelﬁskevatten med möjligheter till ﬂug- och
spinnﬁske eller mete. I kommunen ﬁnns också
ett stort antal vitﬁskevatten för ﬁske av gädda,
abborre, lake, gös m.m.

7.9 Teknisk försörjning
Med teknisk försörjning avses de tekniska
funktioner som ﬁnns i samhället såsom vatten-,
avlopps- och energiförsörjning samt avfallshantering.

7.9.1 Vattenförsörjning
Kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning är idag uppdelad på fyra allmänna vattentäkter Jeppetorps, Nyhammars, Älvestorps
och Sävsjöns vattenverk. Hushåll och verksamheter inom verksamhetsområdena är anslutna
till det kommunala ledningsnätet. Hushåll och
verksamheter utanför verksamhetsområdena ha
enskilda brunnar för vattenförsörjningen. Inom
kommunens verksamhetsområden ﬁnns kapacitet att ansluta ca 2500 nya hushåll.
Hällefors, Grythyttan, Saxhyttan, Hammarn, Sikfors samt Spendrups bryggeri försörjs av Jeppetorps vattenverk där vattentäkten utgörs av en
grundvattentäkt i Jeppetorp som tar sitt vatten
från Svartälvsåsen. Bredsjö och Hjulsjö med
omnejd försörjs av Nyhammars vattenverk där
råvattnet hämtas ur grundvattenbrunnar. Älvestorps samhälle försörjs av Älvestorps vattenverk
där råvattnet utgörs av ytvattenpåverkat grundvatten. Sävsjön försörjs av Sävsjöns vattenverk
där råvattnet utgörs av grundvatten från borrad
brunn.
Inom kommunen ﬁnns idag fyra vattenskyddsområden. Jeppetorps och Nyhammars tillhör de
kommunala vattentäkterna. Därtill ﬁnns två vattenskyddsområden i Loka. För respektive vattenskyddsområde ﬁnns föreskrifter som reglerar
vilka typer av verksamheter och åtgärder som

ANTAGANDEHANDLING

97

ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN
TEKNISK FÖRSÖRJNING

98

ANTAGANDEHANDLING

TEKNISK FÖRSÖRJNING
ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

ANTAGANDEHANDLING

99

ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN
får vidtas inom den inre och yttre skyddszonen
för området.
Samhällsbyggnadsförbundet håller på med en
översyn av de kommunala vattenskyddsområdena för att säkra dricksvattenförsörjningen
långsiktigt.
Hällefors kommun saknar idag reservvattentäkt.
Det ﬁnns ett förslag till reservvattentäkt söder
om den beﬁntliga täkten vid udden Hedvreten.
Fler undersökningar behöver göras och ett vattenskyddsområde behöver inrättas.

7.9.2 Spillvatten
Kommunens verksamhetsområde för spillvatten är idag uppdelad på sju områden. Hushåll
och verksamheter inom verksamhetsområdena
är anslutna till det kommunala ledningsnätet.
Hushåll och verksamheter utanför verksamhetsområdena ha enskilda avloppsanläggningar för
spillvatten. Inom kommunens verksamhetsområden ﬁnns kapacitet att ansluta ca 2500 nya
hushåll.
Hällefors och Spendrups bryggeri försörjs av
Fjällbo avloppsreningsverk. Grythyttan och
försörjs av Grythyttans avloppsreningsverk.
Inﬁltrationsanläggningar ﬁnns i Sävsjön, Hjulsjö,
Sikfors; Bredsjö och Älvestorp.
Omkring 1500 fastigheter i kommunen har enskilda avlopp.

7.9.3 Dagvatten
Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på
markytan. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är smältvatten från snö och is samt skyfall.
Omhändertagande av dagvatten hanteras vanligen genom naturlig inﬁltration, LOD-dammar
(Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) eller
via ledningsnät.
100

Det ﬁnns stora utmaningar gällande dagvattenhantering i Hällefors. Dagvattennätet är
förhållandevis lite utbyggt och det ﬁnns dräneringsdiken längs med villaområdena. Det ligger
dessutom fortfarande många ledningar kvar
som är kombinerade spillvatten/dagvattenledningar.

7.9.4 Energi
I kommunen ﬁnns ﬂera olika typer av energikällor.
Elförsörjning
Elnätet inom Hällefors kommun matas huvudsakligen via transformering i Hällefors, men det
ﬁnns även en inmatning i Fredriksberg.
I dag ﬁnns tre bolag som är elnätsägare i Hällefors kommun, Ellevio AB, EON Elnät AB och
Karlskoga Elnät AB. Ellevio AB täcker till ytan
det största området.
Inom och genom kommunen sträcker sig även
det lokala nätet med 0,4 kV, 10 kV och 20 kV
kapacitet för eldistribution.
Vattenkraft
Vattenkraften i Hällefors kommun ägs och
förvaltas till största delen av Karlskoga Energi
AB. De har vattenkraftverk utmed Svartälven
vid Grythyttan, Hammaren, Hällefors, Mången,
Rockesholm, Sikfors, Silvergruvan, Sävenfors,
Älvestorp och Örling. Samtliga vattenkraftverk
i kommunen producerar sammanlagt omkring
27,9 GWh per normalår.
Fjärrvärme
Värmevärden AB producerar och distribuerar
fjärrvärme till Hällefors tätort och till Grythyttan.
Råvaran för värmeproduktionen består framförallt av förnyelsebar energi i form av förbränning
av biobränsle. Bolaget använder över 75 %
förnyelsebar energi i form av sågspån, bark och
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ﬂis samt 20 % spillvärme från Ovako
I Hällefors ﬁnns en fastbränslepanna på 8 MW
och en rökgaskondensor på 2 MW samt en
oljepanna för spets-och reservproduktion. På
OVAKO Steels fabriksområde ﬁnns en gaspanna för spillvärmeåtervinning i stålverket,
samt två oljepannor för reservproduktion som är
ihopkopplat till fjärrvärmenätet. På detta sätt kan
spillvärme från OVAKOs produktion omhändertas.
Det ﬁnns möjlighet att ansluta nya kunder utifrån
dagens kapacitet och struktur i fjärvärmenätet.
Vindkraft
I dagsläget ﬁnns inga vindkraftsverk i kommunen och heller några vindkraftverk i angränsande kommuner som berör Hällefors kommun.

7.9.5 Återvinning
Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för all
hantering av hushållsavfall i kommunen. Det
ﬁnns 22 återvinningsstationer lokaliserade i hela
kommunen. Återvinningscentralen Gyltbo ﬁnns i
södra delen av Hällefors tätort.
År 2015 antog Hällefors kommun en avfallsplan.
I Avfallsplanen ligger fokus på ökad resurshållning med bl.a. utsortering av matavfall, minskning av avfallets farlighet, att se avfallet som
en resurs genom att exempelvis införa återbruk
samt att ha en användar- och miljövänlig avfallshantering.

7.10 Miljö, hälsa och säkerhet
Människan, miljön och samhället i sin helhet
utsätts dagligen för hot i varierande grad och
omfattning. Samhället måste arbete förebyggande men samtidigt ha beredskap för plötsliga
händelser och gardera sig mot hotfulla händelser som utvecklas över tid.

tas hänsyn till i samband med förändringar av
bebyggelsen samt vid beslut om hur mark och
vatten ska användas.

7.10.1 Förorenade områden
I Hällefors kommun ﬁnns ett antal förorenade
områden enligt länsstyrelsens inventering och
MIFO-bedömning av förorenade områden i
länet. Flera är inte riskklassade. Det kan även
ﬁnnas föroreningar som idag inte är kända. Särskild risk ﬁnns där massor använts vid fyllning
vid exempelvis byggnader och vägar. I de fall
inga åtgärder genomförs för att sanera förorenade områden kan det innebära risker för både
människor, djur och miljö.
Stora markområden inom Hällefors kommun är
påverkade av tidigare gruvdrift och hantering
av malmer. I Silvergruvan har en stor sanering genomförts och föroreningar i marken har
även konstaterats i Silvergruvans samhälle.
Övriga större gruvområden med föroreningar är
Norrälgsulﬁdgruvan-Bertilsgruvan och ÖrnvikenStensgruvan. Inom Sikfors fd bruk ﬁnns ﬂera
områden med konstaterade föroreningar.
Övriga verksamheter inom kommunen där föroreningar konstaterats eller misstänks är fd Hellefors såg, några skjutbanor och ca 20 nedlagda
deponier.

7.10.2 Miljöfarliga verksamheter
Med miljöfarlig verksamhet menas användning
av mark och vatten, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till
mark, vatten eller luft eller annan risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljöfarliga verksamheter regleras i miljöbalken.
Miljöfarliga verksamheter delas, beroende på
verksamhetsslag och storlek, in i A-, B- och C
anläggningar samt övriga s.k. U-anläggningar.
För A-anläggningar krävs tillstånd i miljödomstol,

Nedanstående miljö- och riskfaktorer måste
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för B-anläggningar krävs tillstånd hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och C-anläggningar ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden i kommunen.
I Hällefors kommun utgör Ovako Steel AB
AB en s.k. A-anläggning. Därtill ﬁnns ett större
antal B-anläggningar och U-anläggningar i kommunen.

7.10.3 Gruvhål
Rester av gruvindustrin och gruvbrytningen ﬁnns
runt om i Bergslagen, främst i form av gamla
gruvhål. Oskyddade gruvhål utgör en fara för
människor och djur. I Hällefors kommun ﬁnns
ﬂera hundra gruvhål.
Vidare genomförde länsstyrelsen år 1984 en
översiktlig inventering av oskyddade gruvhål i
länet. Inventeringen ledde fram till att många av
de gruvhål som bedömdes som mest kritiska
åtgärdades genom stängsling.

7.10.4 Klimatförändringar
Människan påverkar atmosfären genom utsläpp
av olika s.k. växthusgaser som påverkar jordens
klimat. Klimatet håller på att förändras, vilket
påverkar och kommer att påverka oss på ﬂera
olika sätt. Framför allt handlar det om höjda
temperaturer och mer vatten i form av ökad
nederbörd. Det handlar också om en ökad frekvens av extrema väderhändelser såsom värmeböljor och skyfall.
Med ett varmare klimat får vi ett minskat behov av energi för uppvärmning, samtidigt som
kraven ökar på kylning av arbetslokaler, skolor
och bostäder, då människors hälsa påverkas
påtagligt av högre temperaturer, värmeböljor
och torka.
Värme ökar påtagligt risken att dö för vissa
människor såsom personer som tidigare har
vårdats på sjukhus för KOL, psykiska sjukdomar

Gruvhål
och diabetes. Dessutom är äldre personer mer
utsatta än yngre personer. Värmeböljans längd
har också stor betydelse för vilka grupper och
hur många personer som påverkas.
Vi kommer också att möta en stor utmaning i
ett våtare klimat, där vi måste hantera såväl
stigande havsnivåer som förhöjt utﬂöde i landets
älvar och vattendrag. Dessa förhållanden kan i
sin tur bidra till ökade risker för översvämningar,
erosion, ras och skred.
Länsstyrelsen har tagit fram en skyfallskartering
för Örebro län. Karteringen visar lokala ﬂödesvägar och lågpunkter där vatten kan samlas
samt ﬂödesriktningen för vattnet.
Karteringen är dock översiktlig och tar bl.a. inte
hänsyn till markens inﬁltrationsförmåga. Vidare
ﬁnns inte trummor med i karteringen, vilket medför att lågpunkter kan skapas inom områden där
det i verkligheten ﬁnns dränering. Karteringen
bör därför användas som underlagsmaterial
med stor försiktighet.

7.10.5 Översvämningsrisk
I Sverige orsakas översvämningar främst av
stor vattentillförsel till sjöar och vattendrag från
kraftiga regn eller snösmältning. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har
regeringens uppdrag att förse landets kommu-
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ner och länsstyrelser med översiktliga översvämningskarteringar över områden som kan
översvämmas utmed landets vattendrag.
I Hällefors kommun ﬁnns en översiktlig
översvämningskartering för Gullspångsälven
och Svartälven från år 2016 som visar de
områden som hotas av översvämning när vattenﬂödena uppnår en viss nivå. Karteringen
visar vattnets utbredning för tre olika ﬂöden, ett
100-årsﬂöde, ett 200-årsﬂöde och ett beräknat
högsta ﬂöde. 100- och 200-årsﬂödet har klimatanpassats för att motsvara den ﬂödessituation
som förväntas gälla i slutet av seklet. Enligt
den översiktliga översvämningskarteringen
ligger endast mindre delar av områden intill
Gullspångsälven och Svartälven i risk för att
översvämmas. Detta pga av den kuperade landskapsbild som ﬁnns i området.
Ett historiskt högt ﬂöde inträﬀade 1977 då delar
av kommunen drabbades av översvämning.
De vanligaste orsakerna till översvämning är
genom att sjöar och vattendrag svämmar över
efter perioder med riklig nederbörd eller i samband med snösmältning och isproppar. I dessa
lägen påverkar även avrinningsområden, topograﬁ samt geologi hur översvämningen utveckling och omfattning. Översvämningar kan även
orsakas av brustna dammar och fördämningar
eller i samband med kraftiga skyfall. Vattenansamlingar kan på kort tid orsaka stora skador på
fastigheter och infrastruktur samt påverka sanitets- och hygienförutsättningar genom att störa
vattenrening och skapa grogrund för smittspridning. Frekvensen på översvämningar förväntas
öka i ett framtida klimat.
Under 2017 har startats ett samordnad beredskapsplanering för dammbrott i Svartälven och
Gullspångsälven. Projektet har initierats av Karlskoga Vattenkraft AB och samtliga dammägare,

kommuner och länsstyrelser i Gullspångsälvens
avrinningsområde deltar.
I Hällefors kommun ligger övervägande del av
bebyggelse och infrastruktur inte i riskutsatta
områden. Det gör att Hällefors kommun inte
nämnvärt påverkas i och med att det kuperade
landskapet gör att huvuddelen av bebyggelsen
ligger högt över medelvattennivåerna i sjöar och
vattendrag.

7.10.6 Erosion
Erosion, som är exempel på nednötning i jordtäcket eller i berg, kan bl.a. orsakas av vind,
rinnande vatten och vågor. Olika jordarter är
olika känsliga för erosion. Jordarter som byggs
upp med stora partiklar, såsom grus och sten, är
svåreroderade medan ﬁnkornigare jordarter, såsom sand och silt, är relativt lätteroderade. De
allra ﬁnkornigaste jordarterna, lerorna, är dock
oftast ganska svåreroderade eftersom de små
lerpartiklarna hålls ihop av s.k. kohesionskrafter.
Statens geotekniska institut (SGI) har gjort en
översiktlig inventering av havskusterna, vattendrag och insjöar för erosion. Den översiktliga inventeringen omfattar endast landets sex största
sjöar och större vattendrag. Inventeringen utgår
från de erosionskänsliga jordarterna grovsandﬁnsand, silt, svämsediment och fyllning.
I Hällefors kommun ﬁnns inga vatten sjöar eller
vattendrag som inkluderats i inventeringen.
Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU)
översiktliga jordartskartor utgörs jorden inom
kommunen främst av morän och berg. Det
ﬁnns dock några områden, främst i anslutning
till sjöar och vattendrag, som utgörs av erosion
känsliga jordarter.

7.10.7 Ras- och skredrisk
Ras och skred, som är exempel på snabba
massrörelser i jordtäcket eller i berg, kan orsaka
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stora skador dels på mark och byggnader inom
det drabbade området samt dels inom det nedanförliggande markområde där ras- och skredmassorna hamnar.
Länsstyrelsen gjorde år 2013 en översiktlig
analys över områden med förutsättningar för ras
och skred inom länet, dvs. potentiella ras- och
skredområden. Enligt den översiktliga analysen
ﬁnns ras- och skredrisk främst utmed Svartån
och Bornsälven i Hjulsjö och i anslutning till
vissa sluttningar i Hällefors kommun.
Ras och skred skiljer sig åt och bör betraktas
som två separata risker. SGU (Sveriges Geologisk Undersökning) har tagit fram en beräkning
över Förutsättningar för skred i en ﬁnkorning
jordart, som är mer avancerad än analysen som
gjordes 2013. De två karteringarna bör ses som
att de kompletterar varandra.
Kartan som redovisar ras och skredrisk i detta
dokument har sammanvägt ras och skredrisk.
Vid vidare exploatering av områden bör dessa
faktorer studeras mer detaljerat och som separata risker.

7.10.8 Buller
Buller är alla oönskade ljud. Vanliga källor till
buller och höga ljudnivåer är exempelvis väg-,
järnväg- och ﬂygtraﬁk, industrier, byggnadsarbeten samt skjutbanor. I Hällefors kommun är
det främst väg- och järnvägstraﬁk samt industriverksamhet som alstrar störande buller. De
vägar som alstrar mycket buller är främst länsäg
244 och riksväg 63.

byggnader. Vibrationer från spårbunden traﬁk
kan dock accelerera åldrandet av konstruktionen. Indikationer ﬁnns om att risken för skador
på byggnader är mycket liten vid nivåer under
5,0 mm/s. Människor kan dock störas av vibrationer vid avsevärt lägre nivåer. Känseltröskeln
är ca 0,1-0,3 mm/s (RMS 10-100 Hz).

7.10.10 Radon
I den översiktliga markradonutredningen för
Hällefors kommun, från 1990-talet, utgör
den mindre delar av det karterade området i
kommunen ett s.k. högriskområde för markradon. Utredningen är dock mycket översiktlig och
den bör därför användas som underlagsmaterial
med stor försiktighet.

7.10.11 Transporter av farligt gods
Med farligt gods menas ämnen och produkter
med sådana egenskaper att de kan skada
människor, miljö, egendom eller annat gods om
de inte hanteras rätt under transport. Genom
Hällefors kommun transporteras farligt gods på
både väg och järnväg.
För transporter av farligt gods på väg har
länsstyrelsen rekommenderat särskilda s.k.
trans-portvägar. Primär transportväg för farligt
gods genom kommunen är länsväg 244. Vidare
utgör riksväg 63 och länsväg 785 sekundära
transportvägar för farligt gods. I dagsläget ﬁnns
ingen heltäckande information om vilka kemikalier som framförallt transporteras på Bergslagsbanan genom Hällefors kommun.

7.10.12 Elektromagnetiska fält
7.10.9 Vibrationer
Vibrationer från väg- och järnvägstraﬁk kan
orsaka skador på byggnader samt ge upphov
till störningar och obehag för människor. Det
är dock mycket sällan vibrationer från väg- och
järnvägstraﬁk orsakar skador, som exempelvis
sprickor eller sättningar, på normalt grundlagda
106

Kring elektriska ledningar och apparater såsom
kraftledningar, järnvägens kontaktledningar
samt hushållsmaskiner alstras elektriska och
magnetiska fält i någon omfattning. Även trådlös
kommunikationsteknik som exempelvis radiovågor från mobiltelefoner och basstationer för mobiltelesystem, master, ger upphov till elektriska
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och magnetiska fält.
Diskussioner om hälsoeﬀekter gäller främst
magnetfälten som är svårast att avskärma.
Magnetfältets styrka minskar med avståndet
och ökar med strömstyrkan. Utifrån elsäkerhetssynpunkt ﬁnns dessutom behov av skyddsavstånd mellan spänningsförande ledningar och
olika verksamheter.

7.10.13 Djurhållning
Olika former av djurhållning kan ge upphov till
störningar i form av lukt, ﬂugor, damning, buller
från bl.a. ﬂäktar och risken för spridning av
allergener. Hästallergener anses särskilt starka
varför s.k. hästgårdar nära bostadsområden kan
behöva hanteras med särskild hänsyn.

7.10.14 Skyddsavstånd
Skyddsavstånd används för att säkerställa en
god och säker miljö för exempelvis bostadsbebyggelse, men även för att verksamheter ska
kunna bedrivas utan att medföra olägenheter för
omgivningen.
Riskerna inom de beﬁntliga industrierna varierar
mycket och därför även behovet av skyddsavstånd.
Några verksamheter som berörs av skyddsavstånd är Ovako Steel i väster om Hällefors
tätort, fjärrvärmecentralen i Hällefors samt kommunens avloppsreningsverk och drivmedelsanläggningarna i Hällefors samt Grythyttan.

7.10.15 Räddningstjänsten
Räddningstjänstens möjligheter att rädda liv,
egendom och miljö beror bl.a. på insatstiden,
dvs. tiden från det att ett larm kommer in till
stationen till dess räddningsarbetet kan påbörjas.
Vilken insatstid som krävs bestäms av den
bebyggelse som ﬁnns inom det aktuella områ108

det. Omvänt kan även insatstiden styra utformningen av bebyggelsen. Dialog ska föras med
Bergslagens räddningstjänst inför nybyggnation
av vägar och bebyggelse för att tidigt aktualisera frågan om framkomlighet för utryckande
fordon. Hällefors kommun ingår i Bergslagens
räddningstjänst, som är ett samarbete mellan
Hällefors, Lesjöfors, Filipstads, Storfors, Karlskoga, Kristinehamn och Degerfors kommuner.
Vid utrymning där räddningstjänstens utrustning
utgör den alternativa utrymningsvägen, via
exempelvis ett fönster eller en balkong, ska
hänsyn tas till vad den berörda räddningstjänsten har för utrustning.

7.10.16 Övergödning
Övergödning orsakas av för höga halter av
kväve och fosfor i mark eller vatten. Dessa
näringsämnen kan hamna i miljön via utsläpp
till luft av exempelvis kväveoxider från biltraﬁk,
sjöfart och kraftverk. Andra orsaker till övergödning är läckage från jordbruket samt utsläpp
från avloppsreningsverk och industrier. Ämnena
förs i sin tur med vattendrag till sjöar och hav.
Övergödning leder till syrebrist, igenväxning,
algblomning och ofta även till minskad biologisk
mångfald. I Hällefors kommun ﬁnns
problem med övergödning drygt 70 sjöar och en
rad vattendrag.

7.10.17 Försurning
Mark, grundvatten, sjöar och vattendrag blir
försurade om de utsätts för ett stort nedfall av
svavel- och kväveoxider eller ammoniak utan att
samtidigt ha tillräckligt stor naturlig förmåga att
neutralisera de syror som bildas. Försurningen
påverkar den biologiska mångfalden, främst i
sjöar och vattendrag. Försurande ämnen skadar
även olika material vilket kan leda till skador på
exempelvis byggnader, konstverk och fornlämningar.
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Förutom skador på material kan människors
hälsa påverkas genom att skadliga metaller
kommer i omlopp via till exempel grundvattnet.
I Hällefors kommun ﬁnns problem med försurning i drygt 70 sjöarna. De vattendrag som
har problem med försurning är främst belägna
uppströms de försurade sjöarna. Större vattendrag som är försurade och som är påverkade av
pågående kalkning är t.ex. Brunnshyttebäcken,
Mångsälven, Nordtjärnsälven, Rötjärnsbäcken,
Flosjöbäcken, Sävälven. De drygt 70 st påverkade sjöarna kalkas eller är påverkade av kalkning uppströms.

7.10.18 Risk och sårbarhet
Kommunens säkerhetsarbete styrs bl a av lag
2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och vid förhöjd beredskap. Syftet med
lagen är att minska sårbarheten i olika verksamheter samt skapa en god förmåga att hantera
krissituationer i kommunen och samhället i sin
helhet. Denna lag reglerar bl a att kommunen
ska ta fram en risk och sårbarhetsanalys.
Hällefors kommun tog 2015 fram en Risk och
sårbarhetsanalys. Analysen ger en överskådlig
bild av de allvarligste risker och sårbarhet som
kan drabba kommunen och utgör ett viktigt
underlag för kommunens krisledning, verksamhetsplaner och handlingsprogram.
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Datum

2018-04-11

Grönplan för Hällefors och Grythyttan, dnr KS 17/00090
Beslutsunderlag
Grönplan för Hällefors och Grythyttan
KS 2014-12-09 § 186
KF 2017-04-27 § 72
Ärendet
I enlighet med beställning har Samhällsbyggnad Bergslagen levererat ett
förslag till grönplan för tätorterna i Hällefors kommun.
Förslaget är framtaget av Sweco i samarbete med en arbetsgrupp för
grönplanen där Hällefors kommun och Samhällsbyggnad Bergslagen funnits
representerade. En omfattande medborgardialog har genomförts.
Grönplanen innehåller vision och inriktningsmål, liksom utvecklingsområden.
Om föreslagna åtgärder ska genomföras, krävs handlingsplaner och/eller
förstudier som underlag inför beslut i varje enskilt fall.
Ekonomi

Eventuellt genomförande av åtgärder som föreslås i planen kommer att
behandlas politiskt som separata ärenden med redovisade ekonomiska
konsekvenser.
Folkhälsa

Tätortsnära grönområden är viktiga ur folkhälsoperspektiv vilket beskrivs
mer ingående i förslaget till grönplan.
Miljö

Tätortsnära grönområden är ur många aspekter viktiga ur miljöhänseende
vilket beskrivs mer ingående i förslaget till grönplan.
Medborgarperspektiv

Grönplanen har genomgått medborgardialog exempelvis genom
remissförfarande beslutat av kommunstyrelsen 2017-04-27 § 72.
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HÄLLEFORS KOMMUN
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Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro
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Sikforsvägen 7

0591-641 00 vx
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Förvaltningens förslag till beslut
Förslaget till grönplan för Hällefors och Grythyttan antas.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslaget till grönplan för Hällefors och Grythyttan antas.
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Datum

2018-04-13

Lokalförsörjningsplan, dnr KS 15/00411
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-08 § 44
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26 § 94
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 § 19
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-11-15 § 141
Lokalresursförsörjningsplan för Hällefors kommun 2018-2028, daterad 201712-22
Ärendet
Hällefors kommunstyrelse återremitterade frågan 2016-11-15. Anledningen
till återremittering var att det i den gamla lokalförsörjningsplanen saknades
plan för uppföljning, att inte centrumutredningen inte var inkorporerad och att
utredningen av maskens förskola ej var gjord.
Maskens förskola ligger nu under utredning av fastighetsavdelningen. I den
utredningen finns även Bananens förskola med.
Centrumutredningen finns med i de olika centrumnära fastigheterna. Mer om
detta finns i centrumutredningen.
Gällande uppföljning så arbeta nu lokalförsörjningsgruppen enligt den satta
planen.
Kommunförvaltningen har utarbetat ett förslag på ny lokalförsörjningsplan för
kommunen utifrån nu kända faktorer och politiska beslut. Syftet med planen
är att skapa förutsättningar för att effektivisera kommunens lokaler utifrån det
behov som finns från verksamheterna genom en gemensam planering och
samordning i lokalförsörjningsfrågor. Dessutom ska planen tydliggöra det
ansvar som ställs på respektive verksamhet. Vidare är syftet att förtydliga
roller, ansvar och befogenheter i arbetsprocessen.
Målet med strategiska lokalförsörjningsplanen är att verksamheterna ska ha
tillgång till ändamålsenliga lokaler samtidigt som ett överutbud av lokaler
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undviks. Det kräver att varje förvaltningens verksamheter jobbar med
befolkningsprognoser som underlag för bedömda framtida behov.
De större förändringar som framgår av nya planen är som följer:
1. Modulskola till klockarhagsskolan
2. Projektering av förskolelokaler i Hällefors tätort
3. Ombyggnad och projektering av lokaler för ensamkommande barn och
ungdomar
4. Utredningsuppdrag gällande lokaler för kommunens vård och
omsorgsboende
Faktorer att ta ställning till i planen är vad som ska göras med
Godtemplargården samt gamla kommunhuset. Båda byggnaderna, har som det
ser ut idag, mycket låg utnyttjandegrad. Mycket tack vare utformningen
invändigt i lokalerna. Dock kvarstår de facto att förvaltningen måste med alla
medel hålla ner kvadratmeterytan i kommunförvaltningen då det inte är
kostnadseffektivt att stå med outnyttjad yta.
Ekonomi

Den strategiska planeringen ska bidra till att de kommunala fastigheterna
förvaltas på ett så ekonomiskt och effektivt sätt som möjligt. Planen utgår
från att verksamheternas lokalbehov i först hand ska tillgodoses i
kommunens egna lokaler och att de egna lokaler som har stora
underhållsbehov och blir övertaliga avvecklas som kommunal fastighet.
Utifrån ett sådant synsätt minskar kommunen lokalkostnaderna till förmån
för andra kostnader. Lärdomen från Hällefors kommuns tidigare
avvecklingar av fastigheter är att Hällefors kommun ombesörjer rivningen
av de byggnader som ska avvecklas. I det arbete som har gjort med att ta
fram den nya lokalförsörjningsplanen så har det varit ett mål att som en
bilaga utreda den ekonomiska konsekvensen av planen. Dock så är det
arbetet komplext då varje enskild fastighet är ett eget projekt. Detta för att
de oftast kan ha en betydelse för centrum och samhällsbilden. Samt att de
kräver oavsett åtgärd stora ekonomiska insatser.
Folkhälsa

En bra långsiktig ekonomisk planering möjliggör fortsatt god tillgång till
drift- och investeringsmedel för morgondagens behov. En för stor kostnad i
förhållande till behov innebär att kommunen får för höga lokalkostnader
som skulle kunna användas till annat i verksamheten. En bra planering ger
stabilitet och gynnar därmed kommuninvånarens förutsättningar till en bra
folkhälsa.
Miljö

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

Utifrån att lokalkostnader utgör en stor kostnad är det viktigt att lokalerna
används så ändamålsmässigt som möjligt. Genom en ändamålsmässig
användning kan resurser användas till annat som gynnar medborgarna.
Förvaltningens förslag till beslut
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-

Förslag till ny lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2018-2028
antas.

-

Tidigare plan upphör därmed att gälla.

-

Ge kommunförvaltningen mandat till smärre justeringar av
lokalförsörjningsplanen.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson utförligt. Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen och
fastighetschef Jessica Nilsson tillför.
Ritha Sörling (V) lyfter att det finns information i lokalförsörjningsplanen
som redan har blivit inaktuell och frågar om redaktionella förändringar ska
ske vilket besvaras av ordförande Christina Johansson (M).
Annalena Järnberg (S) ställer fråga kring kostnad för det samlade
underhållsbehovet vilket besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson. Annalena
Järnbergs (S) fråga föranleder yttrande från ordförande Christina Johansson
(M) och kompletterande svar från kommunchef Tommy Henningsson och
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Ordförande Christina Johansson (M) går igenom dokumentet och
exemplifierar olika typer av önskade förändringar i dokumentet. Under
genomgången yttrar sig Ritha Sörling (V) och Allan Myrtenkvist (S)
Utifrån yttranden under genomgången ställer ordförande Christina Johansson
(M) fråga om utskottet anser att föreslagna lösningar i lokalförsörjningsplanen
ska tas bort i de fall separata utredningar pågår inom området och att det kan
korrigeras som en redaktionell ändring, vilket besvaras jakande.
Ritha Sörling (V) ställer fråga kring säkerhetslösningen till utställningshallen i
kommunhuset utifrån förslag på användningsområden vilket besvaras av
kommunchef Tommy Henningsson och ordförande Christina Johansson (M).
Annalena Järnberg (S) yrkar bifall under förutsättning att redaktionella
ändringar genomförs. Per Karlsson (M) och Allan Myrtenkvist (S) ansluter sig
till Annalena Järnbergs bifall.
Ordförande Christina Johansson (M)) sammanfattar överläggningarna och
yrkar att kommunchef och ordförande gör redaktionella ändringar enligt
dagens diskussioner och en uppdaterad lokalförsörjningsplan mejlas ut till
utskottets ledamöter innan kommunstyrelsen.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på sitt eget
yrkande vilket bifalls.
Därefter ställer ordförande Christina Johansson (M) bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottets beslut
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Kommunchef och ordförande gör redaktionella ändringar enligt dagens
diskussioner och en uppdaterad lokalförsörjningsplan mejlas ut till utskottets
ledamöter innan kommunstyrelsen.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förslag till ny lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2018-2028 antas.
Tidigare plan upphör därmed att gälla.
Ge kommunförvaltningen mandat till smärre justeringar av
lokalförsörjningsplanen.
--Under kommunstyrelsens behandling påpekar Johan Stolpen (V) ett antal
redaktionella ändringar som bör göras, bland annat stavningen av
Björskogsnäs och felskrivningar i stycke sju. Kommunchef Tommy
Henningsson ansvarar för att korrigera innan behandling i
kommunfullmäktige.
Ritha Sörling (V) önskar till protokollet att beredningsprocessen i ärendet
fungerat väl, vilket godkänns.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslag till ny lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2018-2028 antas.
Tidigare plan upphör därmed att gälla.
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1

Inledning

Kommunens lokalförsörjningsplan är en långsiktig planering för vårt lokal och
fastighetsbestånd, där vi väger samman kostnader, mot att avveckla eller
utveckla nya lokaler, för att nå en hög effektivitet och nyttjandegrad som
möjligt. Planen är därför gjord med ett 10-årsperspektiv, men vara i ständig
förändring. Olika objekt som beskriv i planen blir till stor del enskilda ärenden
som kräver särskilda beslut i kommunstyrelsen.
Det kräver att kommunen måste ta beslut som både möjliggör avveckling och
utveckling av lokaler/fastigheter. I det ingår även att kommunförvaltningen kan
förprojektera och sälja koncept med kalkyl och hyreskontrakt på mark för
exploatering.

2

Syfte

Syftet med denna plan är att skapa förutsättningar för att effektivisera
kommunens lokaler utifrån det behov som finns från verksamheterna genom en
gemensam planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor. Dessutom ska
planen tydliggöra det ansvar som ställs på respektive verksamhet. Vidare är
syftet att förtydliga roller, ansvar och befogenheter i arbetsprocessen.

3

Målsättning

Målsättningen med en strategisk lokalresursplanering är att kommunens olika
verksamheter ska ha tillgång till goda och ändamålsenliga lokaler samtidigt som
ett överutbud av lokaler undviks. Den strategiska planeringen ska också bidra till
att de kommunala fastigheterna förvaltas på ett så ekonomiskt och effektivt sätt
som möjligt.

4

Omfattning

Denna plan omfattar samtliga av kommunens lokalanknutna verksamheter.

5

Organisation

Förvaltningens lokalförsörjningsgrupp är den arbetsgrupp som ansvarar för att
verksamheterna håller nere sitt kvadratmeterutnyttjande och därmed håller nere
kostnaderna.
Lokalförsörjningsgruppen har bestått av bildningschef, socialchef, kommunchef,
VD Hällefors Bostads AB och samhällsstrateg. Verksamhetschefer meddelar
förändringar i lokalbehov till lokalförsörjningsgruppen som har i uppgift att
kvalitetssäkra samtliga hyresavtal för lokaler som kommunen ingår.
Samhällsstrateg fungerar även som kontaktyta gentemot de hyresvärdar som
kommunen har avtal med.
Efter 2018-01-01 har fastighetsförvaltningen åter gått tillbaka i egen regi. Detta
får till följd att lokalförsörjningsgruppen kommer att ändra struktur.
Kommunens lokalresursplanering är knuten till den årliga budgetprocessen.
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5.1 Arbetsprocessen
Att göra långa prognoser för befolkningsutveckling och demografiska
fluktrationer är svårt. Ju längre en prognos är desto större är osäkerhetsfaktorn
för de sista åren i prognosen Tidshorisonten för lokalresursplanen är 10 år och
materialet kommer att revideras en gång per år. Inför varje revidering av planen
stämmer verksamhetscheferna av lokalbehoven med verksamhetscheferna i sina
respektive enheter. Förutom den kortsiktiga planeringen för de närmaste åren
måste även en prognos som sträcker sig mot det långsiktiga 10 årsmålet göras.
Även om osäkerheten är stor gör de uppsatta målen som revideras att en viss
beredskap kan finnas i de kortsiktiga anpassningarna.
Kommunens lokalresursplanering är knuten till den årliga
verksamhetsplaneringen och budgetprocessen enligt kommunens riktlinjer till
verksamhets- och ekonomistyrningspolicy. Alla verksamheter ska beskriva
behov av lokalytor på kort (1-3 år) och lång sikt (4-10 år) enligt kommunens
verksamhets- och ekonomistyrning.

6

Lokalbestånd
Nedan följer en redogörelse och en kort beskrivning av de fastigheter som
kommunen äger eller bedriver verksamhet i. För att kunna göra en bedömning av
om fastigheterna i framtiden kan tillgodose verksamheternas behov redogörs för
varje fastighets tekniska status och ändamålsenlighet. När det gäller de inhyrda
lokalerna anges endast ändamålsenlighet då det i samtliga hyresförhållanden
åligger hyresvärden att underhålla och investera i fastigheten.
6.1 Egenägda fastigheter och lokaler
Nedanstående fastigheter ägs av kommunen och hyrs till övervägande delen ut
internt, det vill säga till kommunens verksamheter. Eftersom nivån på både
underhåll och investeringar historiskt sett legat mycket lågt inom kommunens
fastighetsförvaltning innebär det att flera fastigheter har stora underhålls- och
investeringsbehov. Detta påverkar hyrorna, vilka kommer att behöva höjas mer än
genomsnittliga hyreshöjningar i landet de närmaste fem åren för att kunna komma
till rätta med det eftersatta underhållet.
6.1.1

F.d. Kommunhuset

Lokalerna står i dag stort sett tomma. IT avdelning är kvar i källarplanet samt
datasal för utbildning. Förvaltningen har idag utredningsuppdraget för att titta på
alternativa användningsområden för lokalen.
Teknisk status
Kommunhuset har ett stort eftersatt underhåll som kommer att kräva mycket stora
underhålls- och investeringsåtgärder de kommande åren om byggnaden ska
uppfylla de myndighetskrav som ställs på en arbetsplats. Ur ett
arbetsmiljöperspektiv är det främst ventilationen som omgående behöver åtgärdas.
Den ventilation som idag finns i huset inte är godkänd och uppfyller inte de krav
som ställs på en arbetsplats i arbetsmiljölagen (1977:1160). Därutöver finns stora
behov av fönsterbyte, takomläggning och fasadrenovering. Nytt elsystem och
stambyte är andra stora underhållsåtgärder som behöver vidtas inom en 10årsperiod.
Kommunhuset har historiskt en lång tid av eftersatt underhåll. Lokalerna är i
övrigt byggda för offentlig verksamhet så byggnaden har interiört klarat sig bra
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med tanke på belastningen. Dock så är en del ytskikt(läs väggar och tak) i dåligt
skick. De stora delarna är annars ventilation, fasad och yttertak. De behöver
åtgärdas snarast oavsett ändamål med byggnaden. Dock kan man fastslå att
byggnaden i säg inte är anpassad för stora förändringar i rumsindelningen pga.
begränsande hjärtväggar.
Ändamålsenlighet
Byggnaden är byggd och därmed anpassad för den typ av verksamhet som
bedrivs. Som offentlig byggnad så ligger den centralt och tillgängligt. Byggnaden
har en strukturell kapacitet att klara hård offentlig belastning. Byggnadens
flexibilitet är begränsad av dessa hjärtväggar.
6.1.2

Kommunhusets flygelbyggnad

Kommunhusets flygelbyggnad inrymmer i dagsläget fackliga fackförbund.
Förutom kontor, konferens- och samtalsrum och personalrum finns även
arkivlokaler och varmgarage i byggnadens bottenplan. Byggnaden har brister i
tillgänglighet.
Teknisk status
Flygelbyggnaden har ett eftersatt underhåll i likhet med huvudbyggnaden. Här
behöver ventilationen förbättras och byggas om. Tak, fönster och avloppsstammar
behöver bytas snarast för att bibehålla funktionerna och uppfylla arbetsmiljökrav.
Ändamålsenlighet
Byggnaden är delvis anpassad för den verksamhet som bedrivs men på de krav
som fanns vid uppförandet för 50 år sedan. Byggnaden har brister i tillgänglighet.
Förvaltningens kommentar
Fastigheten utreds av förvaltningen.
6.1.3

Godtemplargården

I dagsläget användes godtemplargården för att avlasta främst bildning då skolans
belastning snabbt ökat på grund av det stora flyktingmottagandet i kommunen.
Teknisk status
Godtemplargården har liknande underhållsbehov som kommunhuset och dess
flygelbyggnad, det vill säga de stora behoven är takomläggning, fasadrenovering,
fönsterbyten och installation av ny ventilation. Dessutom finns ett stort behov av
en uppgradering av värmesystemet. De invändiga ytskikten är också mycket
slitna. Byggnaden behöver även tillgänglighets anpassas om den i framtiden ska
används för kommunal verksamhet.
Ändamålsenlighet
Byggnaden är byggd och utformad efter specifik verksamhet. Det medför brister i
ändamålsenligheten för den verksamhet som idag bedrivs i huset. För en
långsiktig användning av lokalerna krävs, förutom ovan nämnda
renoveringsinsatser, även vissa ombyggnationer och ändring av planlösningen i
byggnaden.
Förvaltningens kommentar
Avvecklingsbeslut finns på Godtemplargården. Planen för vad man ersätter den
med bör vara klar innan man verkställer ett avvecklingsbeslut. Ytan har stor
påverkan på centrumbilden.
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6.1.4

Kommunhuset, F.d. Formens hus

Byggnaden är idag kommunhus.
Teknisk status
Vissa delar av byggnadens källarvåning har en påbörjad men ej slutförd
renovering. Byggnaden har ett modernt ventilationssystem i gott skick samt ny
undercentral på värmesidan. Elsystemet är nydraget 2015 och flexibelt. De
tillbyggda och ombyggda delarna har standard kvalité på sina ytskikt. Dock
kommer golven och andra ytskikt som är av känsligare art att kräva en del
underhåll i framtiden. Huset är uppfört som ett faktor 10 hus, dock kan det inte
tillgodoräkna sig det efter ombyggnation. Det finns en del energitekniska åtgärder
som behöver utföras, som t.ex. byte av glasrutor i befintliga fönster och
förvärmning i ventilation.
Ändamålsenlighet
Den öppna planlösningen gör att huset med mindre förändringar kan användas till
en rad skiftande användningsområden då det i konstruktionen finns få
begränsningar.
Förvaltningens kommentar
Förvaltningen har flyttat in i lokalerna. Vissa detaljer återstår ännu innan
lokalerna är i full drift.
6.1.5

Terrassen

Terrassen är ihop byggd med Formens hus och inhyser idag Hällefors bostads
AB:s verksamhet.
Teknisk status
I gott skick renoverat under 2017.
Ändamålsenlighet
Terrassen är en affärslokal som i princip består av ett enda stort utrymme och
användningsområdet är därför relativt flexibelt.
Förvaltningens kommentar
6.1.6

Tingshuset Grythyttan

Huset på torget i inrymmer en lokal i entréplanet och på andra våningen två
lägenheter. Både lokal och lägenheter är i dag helt uthyrt.
Teknisk status
Huset har genomgått en helrenovering under verksamhetsåret 2015
Ändamålsenlighet
Lokalen i entréplanet på huset är anpassad för bibliotek och samlingssalar.
Lägenheterna är lämpliga att hyra ut till bostadsändamål.
Förvaltningens kommentar
Bottenvåningen används idag till bibliotek. Biblioteksverksamheten i Grythyttan
ingår i förvaltning utredning angående biblioteksverksamheten.
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6.1.7

Masken

Masken inrymmer förskoleverksamhet och är fullt uthyrd till förvaltningens
pedagogiska verksamhet i form av förskola.
Teknisk status
Fastighetens tekniska livslängd är uppnådd. Underhållet är lagt på en nivå enbart
för avhjälpande då det inte är klarlagt om man ska behålla Maskens förskola på
nuvarande plats. Fasaden är i behov av ny panel och målning och markiser
behöver bytas ut. Den invändiga belysningen behöver uppdateras inom de
närmaste åren. Ventilationsaggregatet går mot sin tekniska livslängd och är svårt
att underhålla. Utvändig mark bör planeras om då det i dag är litet avstånd mellan
sockel och panelen på huset. Husets grundkonstruktion kan innebära en
riskkonstruktion beroende på utförande av dränerande skikt under grunden.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är byggda för förskoleverksamhet och i byggnaden inryms tre
avdelningar. Dock är lokalerna inte anpassade efter dagens krav vilket gör att
utrymmena upplevs som små och trånga. Detta går inte att åtgärda med mindre
insatser utan en total omdisponering av ytorna skulle behöva göras för att uppnå
en planlösning som är anpassad till en modern pedagogik i förskolan. En sådan
omdisponering skulle vara mycket kostsam eftersom det medför att även
installationer, såsom el och ventilation måste förändras. Utemiljön är heller inte
anpassad efter barnantalet vilket skapar upplevelsen att det blir rörigt och trångt
då alla barn på förskolan vistas ute samtidigt.
Förvaltningens kommentar
Maskens förskola ligger under utredning av förvaltningen.
6.1.8

Klockarhagsskolan

Klockarhagsskolan byggdes om och ut och renoverades under åren 2010-2012.
Lokalerna inrymmer grundskola för F-9 inklusive fritidshem samt administration
för skolverksamheten och är fullt uthyrd till förvaltningens pedagogiska
verksamhet.
Teknisk status
Fastigheten är i gott skick. Dock kan statusen inte jämställas med en helt nybyggd
fastighet. Slitaget på de inre miljöerna har också blivit högre än förväntat då den
sko-fria miljön som man satt från början ej har efterlevts i perioder.
Underhållsbehov som föreligger är takomläggningar och fönsterbyten på vissa
fasader.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är anpassade till den verksamhet som bedrivs. Utemiljön för F-5 i
anslutning till Linjalen behöver vidareutvecklas. Både elever och personal
upplever att det finns för lite aktiviteter på den befintliga skolgården och bland
annat har önskemål om fler gungor och lekredskap uppkommit.
Förvaltningens kommentar
Klockarhagsskolan är hårt belastad i dagsläget. Totalt är det är nu inskrivet över
600 elever och skolan är anpassad för ca 500 elever. Ett projekt är driftsatt där en
modulbyggnad ska uppföras under sommaren 2018. Detta för att klara en tillfälligt
ökande belastning.
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6.1.9

Pihlskolan

Lokalerna inrymmer gymnasieskolans verksamhet och komvux. Den är fullt
uthyrd till förvaltningens pedagogiska verksamhet.
Teknisk status
Pihlskolan är i behov av renovering. Det finns behov av vissa fönsterbyten, tak
och fasader. Dock så ligger de stora kostnaderna i inre ytskikt enligt
underhållsplan. Elförsörjningen har i dagsläget brister och behöver förnyas.
Sanitära utrymmen behöver tillskapas och uppdateras till dagens krav. Det finns
brister i tillgänglighet och även delar av vs system börjar vara i slutet av sin
tekniska livslängd.
Under 2017 så har en NO sal projekterats. Salen är nu färdigställd.
Ändamålsenlighet
Lokalerna behöver anpassas främst avseende tillgänglighet och sanitära
utrymmen. En större projektering bör tas fram för Pihlskolan där man väger in det
normala underhållet med en strategi/plan över hur en handikappsanpassning ska
genomföras parallellt.
Förvaltningens kommentar
En långsiktig plan gällande tillgänglighetsanpassningen ska tas fram för
Pihlskolan. Kortsiktigare åtgärder är gjorda under sommaren 2017.
6.1.10 Grythyttans skola

Skolan inrymmer grundskola F-5 samt fritidshem. Lokalerna är fullt uthyrda till
förvaltningens pedagogiska verksamhet. Matsal finns i BoABs lokal på Sörgården
i anslutning till skolan.
Teknisk status
Byggnaden har ett eftersatt underhåll och kräver en hel del åtgärder de kommande
åren. De högst prioriterade är en framtida takomläggning samt att en del tekniska
system uppnått sin tekniska och ekonomiska livslängd och behöver bytas ut.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är anpassade för den verksamhet som bedrivs. Utemiljön kring skolan
behöver förbättras och utvecklas.
Förvaltningens kommentar
Enligt framtagen underhållsplan så behöver tak, ventilation, stambyten och ytskikt
renoveras. Omklädningsrummen och gymnastisksalen är även de i behov av
genomgående renoveringar.
6.1.11 Sporthallen

I byggnaden, som är fullt uthyrd till förvaltningens pedagogiska och
fritidsverksamhet, bedrivs idrottsverksamhet till förmån för skola och
föreningsliv. I källarplanet inryms bowlinghall, styrketräningslokal och en mindre
motionslokal.
Teknisk status
Sporthallen genomgick åren 2007-2009 en omfattande renovering. Förutom nya
ytskikt invändigt byttes ventilation, belysning, golvet i stora hallen och en ny
fjärrvärmecentral installerades.
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I bowlinghallen kvarstår dock underhållsåtgärder gällande den tekniska
utrustningen.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs. Dock upplevs
förrådsutrymmena som knapphändiga och önskemål om mer förrådsutrymme har
vid flera tillfällen framförts, både av skolpersonal och av föreningslivet. Det finns
även ett behov av en teorisal i byggnaden.
Förvaltningens kommentar
Belastningen på sporthallen är hög vilket har fått till följd att våtutrymmen och
ytskikt behöver renoveras inom kort. Vid kommande renoveringsåtgärder så
måste VA ledningar bytas ut.
6.1.12 Daglig verksamhet Galaxen

Lokalerna är anpassade till den dagliga verksamhet som bedrivs av förvaltningens
vård och omsorg. Även delar av arbetsmarknadsverksamhet inryms i dessa lokaler
(källarplan). Gymnastiksalen hyrs ut till förvaltningens fritidsverksamhet för
föreningslivets räkning under kvällstid.
Teknisk status
Galaxen är anpassad till den nya verksamheten efter den genomgående invändiga
renoveringen. Omklädningsrummen och gymnastisksalen är i behov av
genomgående renovering. Källarvåning består av ett snickeri som i dagsläget inte
kan användas eftersom lokalen inte har godkänd ventilation för
snickeriverksamhet. Även på yttertak och fönster föreligger underhållsbehov.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är anpassade efter verksamhetens behov vad gäller vård och omsorg.
När det gäller lokaler för arbetsmarknad behöver lokalerna anpassas vad gäller
främst möjligheterna till att snickra och använda de verktyg/maskiner som
verksamheter har.
Förvaltningens kommentar
Iordningställande av en snickerilokal i källaren bör utredas. Önskemål om en
fungerande snickerilokal finns från andra intresseorganisationer.
6.1.13 Lindholmstorpet

Lindholmstorpet är ett av Hällefors äldsta bostadshus, uppfört i mitten av 1600talet. Torpet som testamenterades till kommunen har under långa perioder
arrenderats ut som kaffestuga. Torpet är i dagsläget helt outhyrt. Enligt politiskt
beslut upplåts lokalen tillfälligt och kostnadsfritt till föreningar för möten och
olika sammankomster. Intill torpet finns 2 boulebanor som är flitigt besökta under
sommarhalvåret.
Teknisk status
Husets tak lades om under 2006. Några akuta underhållsåtgärder är inte
identifierade. Huset har målats om in- och utvändigt och ekonomibyggnaden har
målats utvändigt. Taket på den stora ekonomibyggnaden i anslutning till torpet
behöver bytas inom en snar framtid för att undvika att uthuset förfaller. En
översyn av elinstallationerna behöver också utföras inom de närmste åren.
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Ändamålsenlighet
Det centrala läget, samt den gröna oas som området omkring Lindholmstorpet
utgör, har en stor potential för flera olika verksamheter. Köket i huset uppfyller
inte kraven på en livsmedelsanläggning. Det innebär att, under förutsättning att
inga större ombyggnationer i köket vidtas för att tillgodose kraven, får ett
eventuellt café endast sälja livsmedel förpackade på annan godkänd
livsmedelsanläggning.
Förvaltningens kommentar
Genomgång av köket är av största vikt. Detta för att ge bättre förutsättningar för
verksamhet i lokalerna. Området finns även med i planerna för att stärka
centrummiljön.
6.1.14 Räddningsstationen

Lokalerna är helt uthyrda till Bergslagens räddningstjänst, dock är ytan inte
maximalt utnyttjad.
Teknisk status
En konsultfirma har på uppdrag av Bergslagens räddningstjänst upprättat en
underhållsplan för Räddningsstationen. Den gör gällande att stationen är i gott
skick men taket bör målas innan rostskador uppstår.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är helt anpassade efter verksamheten. Dock nyttjar hyresgästen inte alla
ytor då det numera endast finns en deltidsstyrka kopplad till stationen. Kontor och
konferensrum står tomma större delen av tiden och skulle kunna hyras ut till
annan verksamhet under förutsättning att nuvarande hyresgäst inte motsätter sig
detta.
Förvaltningens kommentar
Statligt bidrag har erhållits för att iordningställa en kriscentral. Arbetet har pågått
under 2017 och är nu färdigställt.
6.1.15 Kommunförrådet

Kommunförrådet och sanitetsbygganden intill är uthyrda till
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Förbundet använder fastigheten för
verksamheten inom gatu- och parkavdelningen.
Teknisk status
Enligt utförd besiktning så kan man konstatera att den tekniska livslängden är
passerad.
Ändamålsenlighet
Fastigheten är anpassad efter verksamhetens behov.
Förvaltningens kommentar
Denna fastighet bör ersättas, antingen via inköp av annan befintlig lokal eller via
nyproduktion.
6.1.16 Krokbornsparken

I samband med att Krokbornsparken byggnadsminnesförklarade 1996, upprättade
Länsstyrelsen en vårdplan för parken. Vårdplanen reglerar vilka åtgärder som får
och inte får vidtas i parken. Den handlar till stor del om hur skogspartierna ska
skötas med hänsyn till gallring, röjning och nyplantering. Dessutom föreskrivs i
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planen hur byggnaderna ska vårdas och underhållas. Parken hyrs ut till större
evenemang ett antal gånger per år och föreningen Krokborns vänner har ett
förvaltningsavtal med kommunen.
Teknisk status
År 2006 genomfördes en stor renovering av rotundan Flera av byggnaderna är i
behov av invändiga renoveringar. Det föreligger också röjnings- och
gallringsbehov av skogsmarken och en dialog med Länsstyrelsen har genomförts
för att säkerställa att åtgärder utförs i enlighet med vårdplanen.
Ändamålsenlighet
Krokbronsparken med sitt läge, sin utformning och alla byggnader inkluderade,
fyller väl sitt syfte som arena för olika evenemang och tillställningar under
sommarmånaderna.
Förvaltningens kommentar
Slyröjning och återställande av parkmiljön har påbörjats.
6.1.17 Björskogsnäs

Inom naturreservatet Björskogsnäs, som ägs av kommunen, finns ett antal
byggnader. Ett hus är uthyrt till en privatperson och Nymansgården sköts via
föreningsdrift. Övriga byggnader står outnyttjade.
Teknisk status
Under år 2015 har huvudbyggnaden främst rustats och byggts ut. Vissa byggnader
har ett stort underhållsbehov.
Ändamålsenlighet
Byggnaderna i reservatet består av två boningshus med tillhörande
ekonomibyggnader. Båda boningshuset är ändamålsenliga och förvaltningen har
idag uppdrag att hitta ett sätt att förvalta området på bästa sätt.
Förvaltningens kommentar
Arbetet med ett nytt avlopp påbörjades under hösten 2017. Pga. väderförhållanden
så färdigställs det under våren 2018. Ett tak kommer även att bytas på ett av
uthusen. Medfinansiering från Länsstyrelsen är beviljat.
6.1.18 Hällevi idrottsplats

Hällevi idrottsplats och Prästvallen har under året förvaltats av Boab med hjälp av
arbetsmarknadsenheten. I ishallen äger kommunen is pisten, själva hallen ägs av HIK.
Teknisk status
Ispisten är i gott skick då den totalrenoverades för drygt ett år sedan. Likaledes så
är kylanläggningen helt utbytt under 2017. Omklädningsrummen i paviljongen för
fotbollen har nått sin tekniska livslängd och måste antingen totalrenoveras eller att
nya uppföres.
Planerna är i behov av större åtgärder i form av ökat kontinuerligt underhåll
genom dressning mm. Under 2017 har Grythyttans IF, Hällefors AIF samt
Hällefors kommun påbörjat ett projekt för att möjliggöra konstgräs på Hällevi.
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Ändamålsenlighet
Anläggningen som helhet är ändamålsenlig, dock med alla brister i underhåll
enligt ovan.
Förvaltningens kommentar
Paviljongen är besiktigad och beräknad kostnad för ett återställande till ett
fungerade skick ligger på ca 6-8miljoner. Då detta inte är ekonomiskt försvarsbart
bör annan lösning utredas.

6.1.19 Busstation/resecentrum

Nytt resecenter är klart och driftsatt under hösten 2016.
Teknisk status
Huset blir nybyggt och därmed finns inga underhållsbehov. Dock kan man på
denna typ av byggnad räkna med ett hårt slitage och viss skadegörelse.
Ändamålsenlighet
Byggnader och markanläggningar utförs för sitt ändamål och är därmed
ändamålsenliga.
Förvaltningens kommentar
Resecentret är nu i full drift. Dock så har fastigheten vid ett flertal gånger blivit
vandaliserad. Lokalen ronderas idag av Securitas men en ansökan är gjord för att
få kameraövervaka lokalen.
6.2 Inhyrda lokaler
Förutom de lokaler som kommunen äger hyrs en stor del av lokalerna in av extern
hyresvärd, främst av Hällefors Bostads AB, men även av vissa andra
fastighetsägare. Nedan följer en redogörelse för det inhyrda lokalbeståndet
avseende ändamålsenligheten.
6.2.1

Folkets hus

Lokalerna i Folkets hus inhyrs för förvaltningens kulturskola och för SFI
undervisningen. Dessutom ger gällande avtal lokala föreningar rätt att nyttja två
av de möteslokaler som finns kostnadsfritt.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ändamålsenliga och anpassade för verksamheten. Dock kunde man
önska sig en uppdatering i tillgänglighet och ytskikt. Det saknas en
repetitionslokal för band och orkestrar som inte kan tillgodoses i lokalerna i
Folkets hus.
Förvaltningens kommentar
Folkets hus spelar en stor roll i centrummiljön.
6.2.2

Lärkan

Förskolan Lärkan är belägen på Bergslagsvägen i centrala delarna av Hällefors
tätort. Förvaltningens pedagogiska verksamhet hyr lokalerna av Statens
Bostadsomvandling och består av tre förskoleavdelningar med mottagningskök.
På Gillersvägen 16 finns ytterligare tre förskoleavdelningar med ett
mottagningskök och dels sex stycken hyreslägenheter för äldre. Hyresavtalet löper
till 2036-07-31.
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Ändamålsenlighet
Lokalerna är renoverade och ändamålsenliga för förskoleverksamhet och
hyreslägenheter för äldre. Utemiljön för friyta omfattar drygt 3500 m2 och når
därmed nästan upp till rekommendationen på 30m2 per barn och det finns många
lekredskap på gården.
Förvaltningens kommentar
Förvaltningen ser detta områdes som ett centralt förskole område. Utrymme finns
för vidareutveckling.
6.2.3

Motionsanläggningen Hurtigtorpet

Lokalerna ägs av Idrottsalliansen Hurtigtorpet som i sin tur hyr ut till
förvaltningens pedagogiska verksamhet, Smultronstället ur och skur förskola. I
övrigt så är många idrottslektioner förlagda vid Hurtigtorpet.
Ändamålsenlighet
Förskolan bedriver I ur och skur- pedagogik och ska vistas mestadels utomhus.
Läget på lokalen i direkt anslutning till skogen är ändamålsenligt för den typen av
verksamhet.
Förvaltningens kommentar
Renovering av ventilation och duschutrymmen bör ske inom kort. Detta kan
finansieras genom de nya driftavtal som är tecknade mellan föreningarna och
Hällefors kommun.
6.2.4

Bananen

Förskolan Bananen utgörs av en tillfälligt inhyrd paviljong. Byggnaden inrymmer
två avdelningar. Byggnaden är av tillfällig karaktär. Konstruktion, installationer
och material ger en teknisk livslängd på omkring 10 år. På grund av ett enklare
utförande är driftkostnaderna för denna typ av byggnader vanligtvis högre än för
permanenta byggnadstyper. Denna paviljong sattes upp år 2003 och har således
nått slutet av sin tekniska livslängd. Hyresavtalet förlängs successivt till alternativ
lösning har projekterats fram.
Ändamålsenlighet
Byggnaden är ändamålsenlig för verksamheten som bedrivs. Utemiljön är inte
tillfredsställande. Den inhägnade gården är liten i förhållande till antalet barn på
förskolan och utbudet av lekutrustning är undermåligt.
Förvaltningens kommentar
Lokalen fyller sin funktion som avlastningslokal. Den är dock inte att betrakta
som långsiktig lösning. Bananens förskola ligger under utredning gällande nya
lokaler men även för placering geografiskt.
6.2.5

Sörgården

Sörgården inrymmer förskola, måltidslokaler och trygghetsboende och inhyrs av
Hällefors Bostads AB. Förvaltningens vård och omsorg hyr lokaler för personaloch gemensamhetsutrymmen trygghetsboende som i dagsläget omfattas av 20
lägenheter. För närvarande hyrs lokaler i hus 2, 3, 6 i Nya Sörgården samt del C
av gamla Sörgården . Hus 4 i nya Sörgården är ombyggt för förskolans behov.
Ändamålsenlighet
Förskolelokalerna i hus 4 kommer att vara väl anpassade för verksamheten.
Övriga ytor disponeras men mindre ombyggnad för att få köket mer effektivt
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önskas. Bland annat bör lastkajen byggas om så de i dagsläget förekommande
högre varutransportbilarna kan angöra på ett enkelt sätt.
Förvaltningens kommentar
6.2.6

Centrumhuset

Lokalerna i Centrumhuset hyrs av en privat fastighetsägare för
biblioteksverksamhetens räkning genom förvaltningens kulturverksamhet med ett
avtal som löper till 2019-09-30 med 9 månaders uppsägningstid, som även
inkluderar förvaltningens turistbyråverksamhet.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är inte ändamålsenliga ur den aspekten att ytan är för liten för den
verksamhet som bedrivs
Förvaltningens kommentar
En utredning av biblioteksverksamheten samt turistbyrån genomförs av
förvaltningen.
6.2.7

Björkhaga Trygghetsboende samt Gruppbostad enl. LSS

Stationsvägen 5 och 7, Källvägen 10 hyrs in för förvaltningens vård och
omsorgsverksamhet som trygghetsboende. Källvägen 8 hyrs in som gruppbostad
enligt LSS av Hällefors Bostads AB. Hyresavtalet är tecknat 2014 och sträcker sig
till 2024.
Ändamålsenlighet
Fastigheten är i behov av vissa tillgänglighetsanpassningar. Tillexempel är
dörrposter generellt för smala för rullstolar och rullatorer. Bortsett från detta
fungerar lokalerna väl för ändamålet.
Förvaltningens kommentar
Renoveringen av köket färdigställd.
6.2.8

Vård och omsorgsboende Björkhaga

Stationsvägen 9 hyrs in av Hällefors Bostads AB för vård och omsorgsboende.
Hyresavtalet är tecknat 2014 och sträcker sig till 2024.
Ändamålsenlighet
På vård- och omsorgsboende finns problem med trånga utrymmen och smala
passager. Lokalerna utnyttjas inte effektivt ur ett verksamhetsperspektiv då
boendet är på flera plan.
Förvaltningens kommentar
Förvaltningen har genomfört en utredning för nya lokaler. Länsgården
tillsammans med Hällefors kommun driver ett projekt om att ställa om till
vård och omsorgsboende i Länsgårdens lokaler på Gillershöjden.
6.2.9

Fyrklövern

Fyrklövern fungerar som vård och omsorgsboende och inhyrs från Hällefors
Bostads AB. Avtalet förnyas kontinuerligt med tre år och är för närvarande
förlängt till 2018-12-31.
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Ändamålsenlighet
Lokalerna är ursprungligen konstruerade för vård- och omsorgsboende. Dock så
har de med tiden blivit omoderna och följer inte nuvarande standard.
Förvaltningens kommentar
Förvaltningen och Hällefors bostads AB utreder möjligheterna att uppdatera
lokalerna.
6.2.10 Gillershöjden

Lokalerna på våningsplan 2 samt 3 hyrs in för boende för ensamkommande barn
och ungdomar av Länsgården. Med ett hyresavtal som sträcker sig till och med
2018-12-31, avtalet är uppsagt i dagsläget för omförhandling.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ursprungligen konstruerade för vård- och omsorgsboende och är inte
optimala som boende för ensamkommande flyktingbarn.
Förvaltningens kommentar
Förvaltningen har genomfört en utredning för nya lokaler. Länsgården
tillsammans med Hällefors kommun driver ett projekt om att ställa om till vård
och omsorgsboende i Länsgårdens lokaler på Gillershöjden.
6.2.11 Bergslagsvägen 5

På Bergslagsvägen 5 har AME och hemtjänsten fått anpassade lokaler för sina respektive
verksamheter. Kontraktet löper tom 2021-04-30 med 9 månaders uppsägning.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ombyggda efter verksamhetens behov. Dock kvarstår problem med
arbetsmiljön i vissa hänseenden, hemtjänsten har utökat sin verksamhet vilket resulterar i ökade
behov av lokal. Trafiksituationen på Bergslagsvägen är heller
inte hållbar då verksamhetens fordon tar i anspråk stora delar av parkerings och
trafikutrymmet på Bergslagsvägen.
6.2.12 Kyllervägen 37

På Kyllervägen 37, i anknytning till Fyrklövern, finns för närvarande individ- och
familjeomsorgen. Lokalerna inhyrs av Hällefors Bostads AB och har ett
tillsvidareavtal som löper med tre månaders uppsägningstid.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ändamålsenliga för verksamheten som bedrivs. Lokalerna är i behov
av en mindre verksamhetsanpassning samt större ytskiktsrenovering. En
energieffektivisering av lokalen är planerad.
6.2.13 Mogrensvägen 1

På Mogrensvägen 1 bedrivs LSS boende för funktionshindrade kallat Mogrens
väg. Förvaltningens vård och omsorgsverksamhet hyr lokalerna av Hällefors
Bostads AB och avtalet löper till 2018-12-31.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ändamålsenliga för verksamheten som bedrivs.
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7

Åtgärdsförslag i lokalförsörjningsplan
I lokalförsörjningsplanen behandlas fastigheterna utifrån dess tekniska status,
ändamålsenlighet och verksamheternas lokalbehov. Behovet tillgodes i första
hand genom kommunens egna bestånd och i andra hand genom inhyrning från
extern hyresvärd.
7.1
7.1.1

Behov som tillgodoses inom det egna beståndet
Gamla Kommunhuset

Efter flytta av den kommunala verksamheten så står nu fastigheten tom.
Fastigheten ligger med i den utredning som genomförs av förvaltningen.
7.1.2

Kommunhusets västra flygelbyggnad

Fastigheten bör rivas då den är i mycket dålig skick.
7.1.3

Godtemplargården

Planen är att fastigheten avvecklas på sikt. På kort sikt behövs den dock som
avlastning till främst bildningsverksamheten.
7.1.4

Hällefors kommunhus (Formens hus)

Formens hus ska fungera som kommunförvaltningens arbetsplats tillika den
politiska samlingspunkten. Bygganden har en industridesign och håller bra
standard.
7.1.5

Terrassen

Lokalen utgör kontor och övriga funktioner för bostadsbolagets administration,
där politikernas och förvaltningens övergripande administration i Formens hus
samutnyttjas fullt ut, så som personalrum, konferensrum och arkiv.
Källarvåningen i Terrassen kommer att fungera som arkiv.
7.1.6

Tingshuset

Fastigheten utgör idag filial till biblioteket. Verksamheten ligger med i
utredningen av biblioteksverksamheten. Övervåningen inhyser två lägenheter.
7.1.7

Masken

Planen är att Masken ska avyttras ur det kommunala fastighetsbeståndet utifrån att
fastigheten inte är anpassade efter dagens krav och arbetssätt.
7.1.8

Klockarhagsskolan

Skolan är verksamhetsanpassad och ska vara en central F till 9 skola i Hällefors
tätort. Utemiljön ska fortsätta att utvecklas för att stimulera utomhusaktiviteter
och skapa förutsättningar för att eleverna på ett säkert sätt kan gå och cykla till
skolan som också gynnar folkhälsan.
7.1.9

Pihlskolan

Skolan är i behov av renovering och ombyggnad. Den skall fungera skola för
gymnasiet, komvux och SFI. Utemiljön ska fortsätta att utvecklas för att skapa
förutsättningar för att eleverna på ett säkert sätt kan gå och cykla till skolan som
också gynnar folkhälsan.
7.1.10 Grythyttans skola

Grythyttan skola ska vara en grundskola för elever från F till 5. Skolan är i behov
av anpassning samt att en övergripande genomgång av ventilation, belysning,
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undertak och brandceller bör göras inom en snar framtid. Utemiljön ska fortsätta
att utvecklas för att stimulera utomhusaktiviteter och skapa förutsättningar för att
eleverna på ett säkert sätt kan gå och cykla till skolan som också gynnar
folkhälsan.
7.1.11 Sporthallen

Sporthallen ska vara kommunens idrottslokal för undervisning dagtid och
kvällsaktiviteter för föreningslivet. Det som noterats är att bristen på tillsyn
kvällstid har lett till betydande skadegörelse och nedskräpning.
7.1.12 Galaxen

Galaxen ska vara kommunens lokal för daglig verksamhet för funktionshindrade
och gymnastiksal och omklädning/duschrum för fritidsverksamheten på kvällstid.
AME har viss del av verksamhet i källarplan, snickeri behöver få ventilation.
7.1.13 Lindholmstorpet

Lindholmstorpet ska vara en central oas för unga som gamla med fokus med lek
för barn.
7.1.14 Räddningsstationen

Stationen är lokaler för Bergslagens Räddningstjänst (BRT) som bedriver
verksamhet i övervägande del av stationen.
7.1.15 Kommunförrådet

Förrådet ska vara kommunens tekniska lokal för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen som bedriver verksamhet i lokalerna.
7.1.16 Krokbornsparken

Parken ska vara en park för folket och ska förvaltas utifrån att den har
byggnadsminnesförklarats. Vårdplanen, med betoning på vegetation och
arkitektur, som antogs 1996 ska kommunen arbeta efter i samarbete med
Länsstyrelsen och Krokborns vänner.
7.1.17 Björskogsnäs

Naturreservatet ska uppfylla syftet med bildandet av naturreservatet Björskogsnäs
som innebär att bevara biologisk mångfald, skydda, återställa eller nyskapa
värdefulla natur- och kulturmiljöer samt att tillgodose behovet av områden för
friluftslivet. Planen är att återställa byggnaderna till brukbart skick och att
kommunens ska samarbeta med Länsstyrelsen, föreningslivet och näringslivet.
7.1.18 Hällevi idrottsplats

Hällevi idrottsplats ska vara kommunens centrala mötesplats för såväl utförande
som beskådande av idrottsliga aktiviteter. Projektet konstgräs pågår.
7.1.19 Busstation/resecentrum

Arbetet med att färdigställa Stationsvägen pågår. Del ett är under utförande och
del två ska projekteras.
7.2
7.2.1

Behov som inte tillgodoses inom det egna beståndet
Folkets hus

Bildning har för tillfället förlagt sin SFI utbildning till de lokaler som
folkuniversitetet förut hyrde. Dessa lokaler rustades och anpassades för denna
verksamhet. Önskan var att hyra ytterligare ett utrymme, men det kunde inte
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avvaras av föreningen. Folkets hus fyller en viktig funktion då de tillhanda håller
lokaler till föreningslivet.
7.2.2

Bergslagvägen 15/Gillersvägen 6

De tre förskoleavdelningarna på Gillersvägen 6 är nu i bruk liksom
mottagningsköket. De tidigare avdelningarna i vidliggande hus flyttades till de
ombyggda lokalerna för att möjliggöra fortsatt ombyggnad där.
De ligger sex nyrustade lägenheter i fastigheten. Lägenheterna är stora till ytan
och med god standard samt har en min ålder på 65 år för att man skall få hyra.
Denna kombination tillsammans med den för nyrenoverade lägenheter högre
kvadratmeterhyran har gjort uthyrningen något trög, men flera familjer står på
intresselistan om försäljningen av deras enfamiljsbostäder slutförs.
7.2.3

Motionsanläggningen Hurtigtorpet

Då Hurtigtorpet är en del av attraktionskraften för Hällefors så är det viktigt att
alla parter upprätthåller god standard av anläggningen. Det arbetet fortgår med
åtgärder både på fastigheterna men även av strövområdet.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, berörda föreningar samt Hällefors
kommun kommer under 2018 att arbete med ett LONA projekt för Hökhöjdens
natur och rekreationsområde.
7.2.4

Bananen

Inget större underhåll planeras för byggnaden då den planeradatt tas ur drift.
7.2.5

Megabananen

Ej i drift i dagsläget.
7.2.6

Sörgården

Disk och köksutrymmen är i behov av anpassning samt renovering. Delar av
lokalerna är i behov av verksamhets anpassning.
7.2.7

Centrumhuset

Planen är att säga upp avtalet. Utredningen fortgår under 2018.
7.2.8

Trygghetsboende Björkhaga

Köket är under ombyggnad för att klara av all tillredning av mat omsorgen.
Arbetet beräknas klar under hösten/vinter 2018.
7.2.9

Vård och omsorgsboende Björkhaga

Inga åtgärder är tänkta för tillfället.
7.2.10 Fyrklövern

Utredning gällande lokalerna enligt kommunstyrelsens beslut.
7.2.11 Gillershöjden

Länsgården och Hällefors kommun genomför ett projekt för att omvandla
fastigheten till ett vård och omsorgsboende.
7.2.12 Bergslagsvägen 5

Lokalerna är nyrenoverade och anpassade för verksamheten. Mindre åtgärder och
kompletteringar skall utföras, som t.ex. kortläsare för skalet.
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7.2.13 Kyllervägen 37

En ytskiktsrenovering och mindre ombyggnad fodras i lokalerna.
7.2.14 Mogrensvägen 1

LSS-boende
7.2.15 Klockarvägen 42

LSS-boende
7.2.16 Källvägen 8

LSS-boende

8

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser av lokalresursplanen är svåra att förutse. Det kommer
att krävas en del beslut inom kort i hur kommunen vill gestalta Hällefors kommun
med dess fastigheter. Det som ligger närmast är Kommunhuset, nytt äldre
boende, behov hos pedagogiska verksamheterna och andra förändringar i
samhället. Dock bör kommunen väga samman alla planer och utredningar så att de
gemensamma punkterna och målen går åt samma håll.
Det är viktigt att följa de underhållsplaner som nu är framtagna för kommunens
fastigheter. Detta för att få upp statusen på byggnaderna och i och med det höja
alternativt bibehålla värdet inför framtiden. Kommunen bör också ha i åtanke att
underhåll är ett långsiktigt arbete och att avsteg ger större effekter än kommunen
kan tro. Ett års uteblivet underhåll kan ge dubbel eller tredubbel skuld.
Den strategiska planeringen ska bidra till att de kommunala fastigheterna förvaltas
på ett så ekonomiskt och effektivt sätt som möjligt. Planen utgår från att
verksamheternas lokalbehov i först hand ska tillgodoses i kommunens egna
lokaler och att de egna lokaler som har stora underhållsbehov och blir övertaliga
avvecklas som kommunal fastighet. Utifrån ett sådant synsätt minskar kommunen
lokalkostnaderna till förmån för andra kostnader.
Förvaltningen kommer löpande att presentera åtgärder enligt denna plan för att på
så vis föreslå finansering på respektive åtgärd innan beslut fattas.

9

Sammanställning

Detta dokument är i ständig förändring. Händelser i världen och i samhället sätter
sin prägling även i den svenska landsbygden och Hällefors. Det vi kan göra för att
klara långsiktigheten är att säkerställa den långsiktiga planeringen kring vårt
fastighetsbestånd, där vi väger underhållskostnader mot att riva eller bygga nya
lokaler samt att på alla vis ha ett så effektivt ytutnyttjande som möjligt. Viktigt är
att våga ta beslut om att avveckla byggnader och lokaler samt att hitta alternativa
lösningar. Möjliga scenarion är att kommunförvaltningen kan förprojektera och
sälja koncept med kalkyl och hyreskontrakt på mark för exploatering. Detta för att
kommunen ska slippa stå som byggherre i projekt av större art, då den
kompetensen oftast saknas i förvaltningen utan måste då köpas in.

10 Bilagor som kompletterar denna lokalresursplan
•

Bostadsförsörjningsplan
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•
•
•
•
•
•
•

Underhållsplaner
Grönstrukturplan
ÖP plan
LIS plan
Centrumutredning
Utredning Vård och omsorgsboende
Bildning behovsanalys

Arbetsgruppen för detta dokument har bestått av: bildningschef Tina Lanefjord,
socialchef Ingrid Holmgren, kommunchef Tommy Henningsson, VD Hällefors
Bostads AB Rickard Johanssons och samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Ekonomisk rådgivning har ekonomienheten stått för.
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Politisk organisation för Hällefors kommun, dnr KS
17/00289
Beslutsunderlag
Rapport politisk organisation, KPMG
Remissvar från de politiska partierna
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-11 § 141 att förändra kommunens
politiska organisation till den form den idag har, med kommunstyrelsen som
enda driftnämnd. Under pågående mandatperiod har vissa justeringar i
organisationen gjorts, exempelvis genom inrättandet av en myndighetsnämnd.
Eftersom förändringen från tidigare nämndorganisation var genomgripande
och beslutet fattades av ett oenigt fullmäktige, beslutade fullmäktiges
presidium tidigt i innevarande mandatperiod att en utvärdering av
organisationen skulle ske inför valet 2018. Utgångspunkten för styrgruppens
arbete har varit att skapa tydliga förutsättningar för såväl alla förtroendevalda
som partiorganisationerna i Hällefors kommun.
Under 2017 sattes en styrgrupp bestående av kommunfullmäktiges presidium
samt en representant vardera för de partier som inte har plats i presidiet
samman för att utvärdera dagens politiska organisation. Gruppen har fått
administrativt stöd genom kanslichef Mathias Brandt. Som extern part
kopplades under oktober 2017 KPMG in för att genomföra en genomlysning
av organisationen. Denna genomfördes genom analyser av beslut och
dokument samt genom seminarier och intervjuer med förtroendevalda och
anställda i kommunens centrala förvaltning.
Resultatet sammanställdes i en rapport som lämnades till styrgruppen i januari
2018. Samtliga partier i fullmäktige har också getts möjlighet att lämna
synpunkter på KPMG:s rapport. Styrgruppen har därefter träffats både
tillsammans med KPMG och på egen hand för att sammanställa föreliggande
förslag.
Nämndorganisationen

E-post

Organisationsnr

HÄLLEFORS KOMMUN

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7

0591-641 00 vx

193-8950
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Styrgruppen anser att dagens organisation med kommunstyrelsen som enda
driftnämnd ska kvarstå. I allt väsentligt instämmer gruppen i KPMG:s
slutsatser i denna fråga, däremot anser gruppen att dagens sammansättning av
kommunstyrelsen med 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare ska kvarstå.
Utskottsorganisationen
KPMG konstaterar i sin rapport att utskotten ofta är den del i organisationen
som har svårast att hitta sina roller vid en förändring från flera driftnämnder
till ett ennämndssystem. Hällefors kommun utgör i detta inget undantag.
Styrgruppens uppfattning är att förändringsarbetet har försvårats av att
utskotten behållit i grunden samma namn, uppdrag och sammansättning som
de tidigare nämnderna, dock utan beslutsmandat.
Styrgruppen föreslår att utskotten också i fortsättningen ska ha en beredande
roll i det politiska systemet; beslutanderätt ska vara undantag. Vidare föreslås
att dagens tre utskott minskas ned till två, där ett utskott ska ha
verksamhetsfokus och det andra ska ses som ett lednings- eller strategiskt
utskott. Utskottens storlek ska också fortsättningsvis vara 5 ledamöter och 5
ersättare. Partier som inte har representation i utskotten, ska beredas
insynsplats som ger rätt till arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst
för förtroendevald som inte har fast arvode.
Kommunfullmäktiges beredningar
Innevarande mandatperiod har kommunfullmäktige haft tre fasta beredningar:
valberedning, hållbarhetsberedning och demokratiberedning. I beredningarna
har alla partier med representation i fullmäktige haft möjlighet att ha en
ledamot och en ersättare. Valberedningen har under mandatperioden också
haft ett utökat uppdrag gällande utveckling och fortbildning.
Utöver de fasta beredningarna har kommunfullmäktige också haft möjlighet
att tillsätta tillfälliga beredningar vilket exempelvis gjorts gällande arbetet
med översiktsplan.
KPMG menar att de fasta beredningarna precis som utskotten till stor del haft
svårt att hitta sin roll i det politiska systemet, vilket styrgruppen till stor del
instämmer i. Samtidigt konstateras att tillfälliga beredningar fungerat bättre,
vilket överensstämmer med KPMG:s bild av landet i stort.
Styrgruppen föreslår utifrån detta att valberedningen finns kvar som fast
beredning, dock med en återgång till ett rent valberedande uppdrag. Alla
fullmäktigepartier ska erbjudas representation i valberedningen.
Demokratiberedningen tas bort och demokratiuppdraget läggs på
kommunfullmäktiges presidium. Hållbarhetsberedningen tas bort.
Oppositionens förutsättningar
En av mandatperiodens stora principiella frågor har, vilket såväl KPMG som
styrgruppen konstaterar, varit oppositionens förutsättningar att bedriva
politiskt arbete.
Styrgruppen är överens om att det är viktigt att fastställa principerna för
oppositionens förutsättningar innan valet, detta för att skapa förutsättningar
som alla kan acceptera oavsett valresultat. Styrgruppen föreslår att dagens

3(5)

partiföreträdare byter beteckning till det tidigare gruppledare för att betona
kopplingen till kommunfullmäktige. Den ekonomiska ersättningen ska dock
fortsatt vara i nivå med dagens. Styrgruppen önskar kommunfullmäktiges
uppdrag att revidera reglementet för partiföreträdare.
Styrgruppen föreslår vidare att ett oppositionsråd inrättas. Styrgruppen vill
betona att avsikten inte är att öka de politiska kostnaderna, varför styrgruppen
vill ha kommunfullmäktiges uppdrag att se över arvodesbestämmelserna och
inrätta oppositionsrådet utan att öka kommunens totala fasta arvodering.
Slutligen föreslår styrgruppen att kommunstyrelsen från och med nästa
mandatperiod ska välja ett presidium enligt samma mönster som
kommunfullmäktige, där uppdraget som andre vice ordförande ska vara vikt
för oppositionen. Oppositionsrådet ska inneha uppdraget som
kommunstyrelsens andre vice ordförande. Presidiet ska tillsammans ansvara
för att sammanställa kallelse till kommunstyrelsens sammanträden.
Sammanträdestider
Styrgruppen vill uppmana alla politiska organ och deras stödfunktioner att så
långt som möjligt samordna sammanträden för att minska spridningen över
veckodagar och tidpunkter under dagen. Så långt möjligt bör krockar med
andra beslutande nivåer, exempelvis regionen, undvikas. Möjligheten att delta
i främst ickebeslutande möten på annat sätt än fysisk närvaro bör också
utredas.
Ekonomi

Styrgruppens avsikt är att förslagen inte ska leda till ökade politiska
kostnader.
Folkhälsa

Tydliga förutsättningar för givna uppdrag och förbättrade möjligheter till
inflytande bedöms vara positivt för folkhälsan.
Miljö

Färre sammanträdestillfällen och ökad samordning tillsammans med
möjligheter till närvaro på distans kan minska antalet resor till
sammanträden och därmed också minska miljöbelastningen.
Medborgarperspektiv

Alla partier har som representanter för medborgarna deltagit i arbetet med
föreliggande förslag.
Styrgruppens förslag till beslut
Från och med nästa mandatperiod ska för respektive organ gälla följande:
Dagens nämndorganisation kvarstår. Kommunstyrelsen ska bestå av 11
ledamöter och 11 ersättare, myndighetsnämnden av 3 ledamöter och 3
ersättare.
Kommunstyrelsen ska ha ett presidium där andre vice ordförande ska
representera oppositionen.
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Kommunstyrelsens ska ha två utskott varav det ena ska ha fokus på
verksamhet och det andra på ledning och strategi. Utskotten ska bestå av 5
ledamöter och 5 ersättare med insynsplatser för partier utan representation i
utskotten.
Kommunfullmäktige ska ha en fast beredning, valberedningen, som har i
uppdrag att bereda valärenden.
Kommunfullmäktige ska ha möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar.
Kommunfullmäktiges presidium ska ha uppdraget att utveckla den lokala
demokratin.
Styrgruppen uppdras att revidera dagens reglemente för partiföreträdare att
istället gälla för gruppledare.
Styrgruppen uppdras att revidera bestämmelser för ”Bestämmelser om
arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors kommun” såtillvida
att rollen som oppositionsråd tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen
tillförs.
I tillämpliga delar införs ovanstående förändringar i kommunfullmäktiges
arbetsordning att gälla från och med 2018-10-15, samt i kommunstyrelsens
reglemente att gälla från och med 2019-01-01.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar Susanne
Grundström (S), som varit styrgruppens sammankallande och avslutar med att
tacka alla partier för engagerat deltagande i arbetet.
Berit Qvarnström (V) ställer fråga gällande hot och hat mot förtroendevalda
vilken besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och kanslichef Mathias
Brandt.
Ritha Sörling (V) yrkar bifall till styrgruppens förslag.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på styrgruppens
förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Från och med nästa mandatperiod ska för respektive organ gälla följande:
Dagens nämndorganisation kvarstår. Kommunstyrelsen ska bestå av 11
ledamöter och 11 ersättare, myndighetsnämnden av 3 ledamöter och 3
ersättare.
Kommunstyrelsen ska ha ett presidium där andre vice ordförande ska
representera oppositionen.
Kommunstyrelsens ska ha två utskott varav det ena ska ha fokus på
verksamhet och det andra på ledning och strategi. Utskotten ska bestå av 5
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ledamöter och 5 ersättare med insynsplatser för partier utan representation i
utskotten.
Kommunfullmäktige ska ha en fast beredning, valberedningen, som har i
uppdrag att bereda valärenden.
Kommunfullmäktige ska ha möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar.
Kommunfullmäktiges presidium ska ha uppdraget att utveckla den lokala
demokratin.
Styrgruppen uppdras att revidera dagens reglemente för partiföreträdare att
istället gälla för gruppledare.
Styrgruppen uppdras att revidera bestämmelser för ”Bestämmelser om
arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors kommun” såtillvida
att rollen som oppositionsråd tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen
tillförs.
I tillämpliga delar införs ovanstående förändringar i kommunfullmäktiges
arbetsordning att gälla från och med 2018-10-15, samt i kommunstyrelsens
reglemente att gälla från och med 2019-01-01.

Hällefors kommun

Utvärdering av den politiska
organisationen
Rapport
—
2018-01-08

Bakgrund och nuläge
Bakgrund

Nuläge

Hällefors kommun övergick till en så kallad nämndlös politisk
organisation vid årsskiftet 2014/2015. Huvudsyftet med
förändringen var att få en bättre ekonomistyrning, men
förändringen syftade också till att få en bättre helhetssyn och mer
enhetlig styrning generellt. Bakgrunden till omorganisationen var
främst att kommunens nämnder under flera år gjort stora
underskott. Av tabellen nedan framgår nämndernas resultat
under mandatperioden 2011-2014.

Som en del av detta uppdrag har vi tagit fram ett antal indikatorer
som har med den politiska organisationen att göra. Om Hällefors
kommun vill genomföra ytterligare en utvärdering i framtiden kan
det vara av intresse att då relatera till dessa indikatorer för att få
en jämförelse.
Indikatorerna framgår av bilaga 1.

Genomsnittligt underskott under mandatperioden 2011-2014 var
15,9 mnkr. Efter att den nya politiska organisationen trädde i kraft
2015-01-01 har kommunen uppvisat överskott avseende
verksamheternas nettokostnader. För 2015 blev överskottet ca
0,5 mnkr och för 2016 ca 8,9 mnkr. Ur perspektivet
ekonomistyrning skulle omorganisationen således kunna tolkas
som framgångsrik.

Bildningsnämnden
År
2011
-2,0
2012
-6,4
2013
-4,3
2014
-2,3
Tabell 1, nämndernas resultat 2011-2014

Resultat, mnkr
Omsorgsnämnden Kommunstyrelsen
-10,4
-1,9
-19,9
8,4
-6,1
-6,4
-12,9
0,8

Totalt
-14,3
-17,9
-16,8
-14,4
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Erfarenheter från andra kommuner med nämndlös politisk organisation
Under senare delen av 1990-talet började kommuner
omorganisera sig genom att avveckla sina facknämnder och i
stället centralisera den verkställande makten till
kommunstyrelsen. De skäl som vanligen anfördes för att
genomföra förändringen var behov av att förbättra demokrati och
ekonomi.
När det gäller ekonomiperspektivet, som Hällefors kommun hade
som främsta skäl för sin omorganisation, skulle centraliseringen
av verkställigheten till kommunstyrelsen skapa större helhetssyn,
effektivare ärendehantering och minska motståndet mot
obekväma men nödvändiga förändringar och besparingar, vilket
potentiellt vore gynnsamt för effektivitet och ekonomi.
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Erfarenheter från andra kommuner med nämndlös politisk organisation –
publicerade studier
Alternativa politiska organisationer
År 2009 publicerades studien Alternativa politiska organisationer.
Studien, som finansierades av SKL, genomfördes av tre forskare
vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. I denna studie
framgår att det år 2008 fanns drygt 30 svenska kommuner som
valt att avveckla sina facknämnder och ersätta dem med
fullmäktigeberedningar och/eller styrelseutskott. Sedan dess har
fler kommuner genomfört den typen av omorganisation, medan
ett begränsat antal kommuner också valt att gå tillbaka till en
traditionell nämndorganisation.

Genomförda kvalitativa och kvantitativa studier slår dock fast att
det är svårt att uttala sig om direkta ekonomiska effekter. Dels för
att de direkta kostnaderna för nämndarbete efter ett skifte kan
uppstå på andra ställen, exempelvis i beredningar och/eller fler
utskott, dels för att olika kommuner valt olika lösningar för
förvaltningsorganisationen. Eventuella besparingar kan också ha
nyttjats för att utveckla mer verksamhet.

I den SKL-finansierade studien tittar man närmare på 14
kommuner som valt en alternativ/nämndlös politisk organisation.
Att skapa helhetssyn nämns i rapporten som ett nyckelord när
det gäller syftet med kommunernas förändrade organisation.
Även om huvudsyftet med den förändrade organisationen i
Hällefors kommun som sagt var bättre ekonomistyrning var även
”bättre helhetssyn” en del av motiveringen. I rapporten
Alternativa politiska organisationer framgår:
Vad som i de flesta fall avses med ”helhetssyn” är att
kommunens företrädare har identifierat ett problem
med att verksamhetsnämnderna konkurrerar sektorsvis
om resurser och inte ser till kommunens bästa. Helhetssyn skall åstadkommas genom att politiker i verkställande
funktion inte är sektorsansvariga utan att de istället är
överordnade hela förvaltningen.
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Erfarenheter från andra kommuner med nämndlös politisk organisation –
publicerade studier
Demokrati och ekonomi i kommuner med nämndlös politisk
organisation
År 2014 publicerades KFi-rapporten1 Demokrati och ekonomi i
kommuner med nämndlös politisk organisation. Syftet med
studien var bl.a. ”att undersöka […] vilka effekter som
organisationsformen har fått på demokrati och ekonomi.”
I studien jämförs 40 kommuner som valt att ta bort sina
facknämnder med 40 kommuner som har en traditionell
nämndorganisation. Till kontrollgruppen valdes kommuner som i
så stor utsträckning som möjligt var jämförbara med de 40
kommunerna utan facknämnder.
Med ett antal reservationer mot studiens slutsats konstateras att
studien inte kan ”bekräfta att organisationsformen ger eftersökta
ekonomiska och demokratiska effekter.” Dock konstateras att
”studien i viss utsträckning kan bekräfta att den grupp av
kommuner som har större ekonomisk och demokratisk anledning
att införa nämndlös politisk organisation också är de som i större
utsträckning åstadkommer förbättringar.”

1KFi

– Kommunforskning i Västsverige, Göteborgs universitet
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Erfarenheter från andra kommuner med nämndlös politisk organisation –
KPMG:s erfarenheter
KPMG är i olika roller och uppdrag ute i en stor del av Sveriges kommuner, vi följer dagligen arbetet i kommuner med olika
former av organisationer. Även om vi inte har genomfört någon egen kommunövergripande undersökning kring hur de olika
organisationsformerna fungerar, kan vi ändå se vissa tendenser. Dessa är inte att betrakta som någon absolut sanning, utan
ska betraktas mer som erfarenhetsbaserade iakttagelser.



Trenden med ”nämndlösa” organisationer är fortsatt stark i
kommuner upp till ca 15-20 000 invånare. De drygt 30
kommuner som SKL 2009 nämnde uppskattar vi i dag till
mellan 60-80.



Kommuner med en traditionell organisation kämpar
fortfarande med frågorna som ofta är bakgrunden till att man
övergår till en ”nämndlös” organisation. Man har således inte
hittat någon annan lösning på utmaningarna.



Den ekonomiska styrningen och kontrollen upplever vi som
starkare i ”nämndlösa” organisationer.



Utskotten och beredningarna är de delar som tar längst tid att
hitta formerna för.

 Processen för utskotten att hitta sin roll underlättas om
utskotten inte har samma verksamhetsområden som de
tidigare nämnderna.
 Det är svårt för de valda ledamöterna att ställa om
tankemönstret om man går från att ha suttit i en facknämnd
och börjar i motsvarande fackutskott.
 En nämndlös organisation leder till en ökad maktcentrering till
kommunstyrelsen och till dess ordförande.
 Det tar tid för att hitta nya ändamålsenliga arbetsformer vid en
omorganisation av denna typ. Organisationen och
arbetssätten behöver ofta justeras några gånger för att hitta
rätt.
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Uppdragets genomförande
KPMG fick av fullmäktiges presidium i uppdrag att i form av en seminarieserie leda en process kring utvärdering av
kommunens politiska organisation. Processen skulle leda fram till ett förslag gällande den politiska organisationen.
Processen genomfördes genom att alla politiker i Hällefors bjöds
in till en seminarieserie i tre delar. Det var totalt 50 politiker som
fick inbjudan. Av dessa var det 24 som deltog vid seminarierna2.
I de olika seminarierna utgick diskussionerna från tre olika
teman:
 Demokrati och delaktighet

I samband med de två första seminarierna fick samtliga politiker
som deltog fylla i en enkät utifrån de olika ovan redovisade temaområdena.3 Tanken med enkäten och de indikatorer vi tagit fram,
är att fastställa ett nuläge som framöver kan användas som
utgångspunkt för vidare utvärdering av den politiska
organisationen.
Utifrån ovan beskrivna arbete, var uppgiften att ta fram ett förslag
till politisk organisation. Förslaget överlämnas till den politiska
styrgruppen som sedan avgör hur förslaget hanteras vidare.

 Styrning och effektivitet
 Möjligheten till att vara fritidspolitiker

Utöver dessa seminarier genomfördes också en träff med
kommunens tjänstemannaledningsgrupp. Med hjälp av
förvaltningen har också ett antal protokoll och annat material
tagits fram och analyserats.

2 Alla

24 deltog inte vid samtliga seminarier

3 Då

en av deltagarna endast deltog vid sista seminarietillfället, är det 23
av 24 deltagare som besvarat enkäten.
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Förslag
Nedanstående ”analys” och förslag grundar sig dels på de diskussioner som förts i seminarieserien,
där alla kommunens politiker varit inbjudna, men också på dokumentation, träff med kommunens
ledningsgrupp och vår erfarenhet från andra kommuner med olika former av organisationer.
Vårt förslag är indelat i ett antal olika områden/delar där varje område utvecklas under en egen
rubrik nedan. De olika delarna hänger i olika utsträckning ihop med varandra. Vissa saker som tas
upp under en rubrik är tätt kopplade till saker som tas upp under en annan rubrik.

Organisering – nämnder eller utskott?
De alternativ som står till buds är att återinföra facknämnder eller
att, i en eller annan form, behålla nuvarande politiska
organisation. I rapporten Alternativa politiska organisationer
hänvisas till tidigare forskning kring alternativa politiska
organisationer. Angående dessa studier anges:

Vår rekommendation är därför att inte återinföra nämnder.
Vi anser att utskottsorganisationen, med vissa
förändringar, bör bibehållas.

En viktig lärdom från dessa studier är att det är svårt att
uttala sig om vilka konsekvenser en organisationsförändring får förrän det gått en längre tid. Både för de
inblandade själva och för utanförstående forskare är det
vanskligt att värdera en reform innan den har hunnit verka i
några år.

Enligt vår erfarenhet är en (1) mandatperiod en allt för kort tid för
att kunna dra några säkra slutsatser om hur förändringen av den
politiska organisationen fallit ut. Det kan ta flera år innan
utskotten och dess ledamöter finner sina nya roller. Det kan ta
ännu längre tid än så om tidigare nämnder ersätts med
motsvarande utskott, vilket är fallet i Hällefors kommun där
bildningsnämnden har ersatts av bildningsutskottet och
omsorgsnämnden har ersatts av omsorgsutskottet.
Från såväl den politiska nivån som från tjänstemannanivån
uppfattar vi också att arbetssätten succesivt förbättras, vilket är
ett tecken på att den politiska organisationen utvecklas i positiv
riktning. Det måste också tas i beaktande att omorganisationen
och anpassningen av tjänstemannaorganisationen inte har skett
parallellt och i samma takt som den politiska, vilket troligen har
hämmat effektiviteten i organisationen som helhet.
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Utskottens roll
Vi uppfattar att det fortfarande finns vissa oklarheter beträffande
utskottens roll och anser därför att utskottens roll bör förtydligas.
Det handlar exempelvis om hur ärenden bereds och vilka krav
som ska ställas på beredning beträffande olika typer av ärenden.

Utskottens ansvar för det praktiska arbetet vad avser uppföljning
och uppsikt bör tydliggöras. Detta bör i praktiken hanteras av
utskotten. Om något inte fungerar ska detta rapporteras till
kommunstyrelsen.

Vår uppfattning är att ärenden som ska upp för beslut i kommunstyrelsen bör beredas i sådan utsträckning att kommunstyrelsen i
princip bara har att fatta beslut i frågan. Ytterligare föredragning i
kommunstyrelsen bör endast ske i undantagsfall. Detta ställer
stora krav på att frågorna/ställningstagandena förankras politiskt
redan på utskottsnivå och att det finns en väl fungerande
informationsöverföring mellan utskott och kommunstyrelsen.

Utskottens initiativrätt bör kommuniceras tydligare. Det förefaller
inte vara klarlagt för samtliga utskottens ledamöter/ersättare vad
initiativrätten innebär eller hur ett utskott kan initiera ett ärende.

Detta innebär i sin tur att man behöver se över fördelningen av
grupptid och/eller tidpunkter för gruppmöten. Ett ärende är inte
tillräckligt berett om ärendet/frågan inte har förankrats politiskt i
samband med utskottsmötet. Följden kan då bli att kommunstyrelsen ”tvingas” återremittera ärendet till utskottet alternativt
att det krävs ytterligare föredragning på kommunstyrelsesammanträdet, vilket är ett hinder för en effektiv beslutsprocess.
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Utskottens roll (forts.)
För att komma åt den helhetssyn som såväl Hällefors kommun
som ett stort antal andra kommuner med liknande organisation
angett att man vill få till med denna typ av organisation, anser vi
att man bör överväga en förändrad ansvarsfördelning mellan de
olika utskotten. Vi ser ett pedagogiskt problem i att bildningsnämnden och omsorgsnämnden ersattes av motsvarande
utskott. Därtill uppfattar vi att det råder en ”obalans” mellan de
två verksamhetsutskotten vad avser arvoderade politiker (vilket
är ett utfall av kombinerade uppdrag). Omsorgsutskottets
ordförande är näst intill heltidsarvoderad medan
bildningsutskottets ordförande inte är det.
Vår bild utifrån seminarierna, protokoll och närvarostatistik i
utskotten, är att det inte upplevs tillräckligt intressant att prioritera
utskottsarbetet. Besluten fattas ändå någon annanstans. Om
utskotten ska hitta fungerande arbetssätt och vara ett attraktivt
politiskt forum, tror vi åtgärder behöver vidtas.

En nackdel som brukar anföras som argument mot en nämndlös
politisk organisation är att det blir en maktcentrering. En följd av
att minska ner antalet utskotten är att maktcentreringen,
åtminstone teoretiskt, ökar ytterligare. För att uppväga maktcentreringen anser vi att utskotten bör utökas jämfört med
nuvarande storlek.
Vårt förslag är att de två utskotten består av 7 ledamöter + 7
ersättare vardera. Vi föreslår också att kommunstyrelsen utökas
från dagens 11 ordinarie ledamöter + 11 ersättare till 11 ordinarie
ledamöter + 15 ersättare. Genom att utöka platserna i utskotten
torde oppositionens/minoritetens möjlighet till insyn i utskotten
förbättras. Oppositionens/minoritetens insyn berörs mer nedan.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att man bör överväga att
slå samman de två verksamhetsutskotten till ett gemensamt
utskott. Dagens tre utskott skulle i så fall bli två; ett
verksamhetsutskott och ett allmänt/strategiskt utskott. Detta bör
kombineras med att tydligt klargöra utskottens ansvar och
befogenheter.
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Oppositionens/minoritetens insyn
Ett återkommande tema i seminarierna har varit oppositionens
roll och möjlighet till insyn och delaktighet i det politiska arbetet.
Vi uppfattar att möjligheten till insyn och delaktighet upplevs
begränsad på framförallt utskottsnivå. En delförklaring till det är
att det inte finns någon formaliserad kontakt mellan förvaltningen
och oppositionen/minoriteten.
Vi anser att en representant för oppositionen/minoriteten bör
finnas representerad i utskottens presidier och att denne deltar i
beredningsarbetet inför utskottssammanträdet.

Mot bakgrund av det politiska landskapet, med relativt
många små partier, anser vi också att man bör överväga
att införa någon form av ”insynsplats” i utskotten. Detta
blir särskilt viktigt om man väljer att tydliggöra utskottens
ansvar för beredningsprocessen. Det ger också en större
möjlighet för oppositionen att förankra och agera i olika
frågor innan kommunstyrelsens sammanträde.
Hur en insynsplats ska utformas (per parti alt. per
partigrupp) är svårt att ge svar på, då behovet av insyn
mycket styrs av valresultatet och hur platserna i utskotten
fördelas utifrån detta resultat. En avvägning måste ske
utifrån inte bara möjligheten till insyn, utan även
möjligheten för utskotten att arbeta på ett ändamålsenligt
sätt. Verktyg som finns för att säkerställa detta och som
kan användas är rätten till arvodering vid deltagande,
yttranderätt för insynsplatserna, förslagsrätt, fysisk
placering i mötesrummet.
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Arvodering
Frågan om arvodering av politiker är tätt knuten till frågan om
oppositionens/minoritetens insyn. Med tanke på att det utifrån
dagens politiska landskap kanske inte alltid finns en lika tydlig
politiskt opposition som tidigare kan det vara förenat med vissa
svårigheter att utse ett oppositionsråd.
Vi anser att ett oppositionsråd underlättar dialogen både mellan
majoritet och opposition och mellan opposition och förvaltningen.
Vår uppfattning är att detta är en viktig fråga att lösa för att öka
legitimiteten för den politiska ledningen och för att förbättra
oppositionens möjlighet till insyn och delaktighet.

Vi ser här två alternativ, det första alternativet är att införa
ett oppositionsråd. Hur fördelningen av arvodering ska se
ut mellan kommunalråd och oppositionsråd är i sådana fall
upp till uppdragsgivaren att avgöra. Men vi tror att det är
klokt att innan valet bestämma om oppositionen har rätt till
detta. Ett eventuellt oppositionsråd kan antingen ersätta
eller kompletteras med dagens partiföreträdare. Vi
uppfattar dock att systemet med partiföreträdare, i
exempelvis budgetprocessen innebär fördelar.
Ett alternativ för styrgruppen att ta ställning till är att
återgå till tidigare ordning med gruppledare. Skillnaden
gentemot dagens partiföreträdare, är som vi uppfattar det
att det tidigare var en högre fast arvodering och inget
mötesarvode. Systemet med en högre arvodering
medförde möjligheten att exempelvis arbeta en hel dag i
veckan med uppdraget, vilket underlättade att kunna
kombinera det politiska arbetet med förvärvsarbete. Något
som anses svårt i dag. En negativ konsekvens av den
högre fasta arvoderingen upplevdes vara att det fanns
gruppledare som tog ut arvode, men inte hade de
kontakter som förväntades av dem.
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Beredningarnas roll
Beredningarnas roll och ansvar bör tydliggöras. Beredningar
liksom utskotten är de delar som det brukar ta tid att utveckla
arbetsformerna för.
Vi har i seminarierna endast översiktligt berört beredningarnas
roll. Vi har kompletterat detta med att ta del av de protokoll som
finns från beredningarna. Rent generellt kan vi se att tillfälliga
beredningar med ett tydligt uppdrag som exempelvis att ta fram
förslag till en långsiktig strategi, är mer framgångsrika än fasta
beredningar. Detta eftersom uppdraget, resurserna och det
förväntade resultatet blir konkreta. Tillfälliga beredningar med en
tidsbegränsning kan också vara en lättare inkörsport till politiken.

Vår rekommendation är att kommunfullmäktige funderar
kring de fullmäktigeberedningar som finns i dag och hur
de fungerar. Då det är kommunfullmäktige som äger frågan
om sina egna beredningar, har man kunskaper om hur de
fungerar och också möjlighet att förändra dem allt
eftersom. Kontinuerliga utvärderingar av resultat,
möjlighet till nyrekrytering, deltagande m.m. bör göras för
att säkerställa att beredningarna tjänar ett syfte.
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Anpassa förvaltningen efter den politiska organisationen
Sedan den nya politiska organisationen trädde i kraft 2015 har
det varit stor omsättning på kommunchefsposten vilket bidragit till
att förvaltningen inte har anpassats till den nya politiska
organisationen. Arbetet med detta har dock fått ny kraft som vi
upplever det.
En eventuell justering av den politiska organisationen kommer
troligtvis inte att påverka förvaltningsorganisationen i någon
större utsträckning, om man inte väljer att gå tillbaka till nämnder.
När fullmäktige har fattat ett beslut om hur den politiska
organisationen ska se ut under nästa mandatperiod anser vi
dock ändå att förvaltningen bör ges ett tydligt och tidsatt uppdrag
att anpassa tjänstemannaorganisationen efter den politiska
organisationen.
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Övriga rekommendationer
Hot och våld

Kommunens vision och mål

En tredjedel av dem som besvarat enkäten har svarat Ja eller
Delvis på frågan ”Har du på grund av ditt engagemang i politiken
upplevt obehag i form av hot och/eller våld?”4 Vid seminarierna
framkom att kunskapen var begränsad om hur man ska agera
om man utsätts för hot och/eller våld eller annan typ av otillbörlig
påverkan.

Vid de seminarier som berörde styrning och effektivitet framkom
att det sällan eller aldrig förekommer några diskussioner om
huruvida de beslut som fattas ligger i linje med kommunens
vision och mål. Vidare framfördes att det finns för många mål, att
vissa av målen är svåra att mäta samt att kommunen har en, i
praktiken mycket begränsad möjlighet att påverka utfallet
beträffande vissa av målen.

Mot den bakgrunden rekommenderar vi att riktlinjer för hur
hot och våld ska hanteras, tas fram och fastställs.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar vi att mer
fokus läggs på i vilken utsträckning olika beslut ligger i
linje med kommunens vision och mål. På samma sätt som
ärenden/beslut ska beskriva hur olika perspektiv har
beaktats skulle man också kunna ha en beskrivning av om
och i så fall hur beslutet har bäring på kommunens vision
och mål. Vidare rekommenderar vi en översyn av de
politiska målen. Målen ska vara realistiska och ha koppling
till resurser – det bör finnas en tydlig koppling mellan mål
och budget. Mål bör inte sättas upp för sådant som
politiken inte har möjlighet att påverka. En fördel är också
att man vid formuleringen av politiska mål strävar efter att
sätta mål som verksamheterna uppfattar som relevanta.
Vidare bör antalet mål inte vara för många.

4 Vid

seminarierna framkom att en av deltagarna hade svarat Ja på
frågan om hot och våld utifrån erfarenheter som inte hade med
uppdraget i Hällefors kommun att göra. Detsamma skulle kunna gälla
för fler av dem som svarat Ja eller Delvis på frågan.
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Övriga rekommendationer (forts.)
Sammanträdestider
Vid seminarier har diskussioner förts gällande
sammanträdestider.

För att underlätta för fritidspolitiker med arbete att vara
lediga från jobbet rekommenderar vi en översyn av
sammanträdestiderna. Det är sannolikt lättare att vara ledig
från arbetet en hel dag än att vara ledig några timmar en
dag och ytterligare några timmar en annan dag.
Sammanträdestiderna bör också förläggas på ett sådant
sätt att de främjar en så effektiv ärendeberedning som
möjligt. Ur verksamheternas perspektiv är det å andra
sidan viktigt att sammanträdestiderna i så stor
utsträckning som möjligt anpassas efter verksamheternas
behov. Sammanträdestiderna bör i så stor utsträckning
som möjligt synkroniseras utifrån dessa perspektiv.
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Bilaga 1: Indikatorer

Indikatorer för framtida utvärderingar av den politiska organisationen
Partier representerade i kommunfullmäktige
Antal: 7
Arbetarpartiet Socialdemokraterna (9)
Västerpartiet (7)
Moderata samlingspartiet (5)
Centerpartiet (3)
Sverigedemokraterna (3)
Grythyttelistan (3)
Landsbygdspartiet Oberoende (1)
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Indikatorer för framtida utvärderingar av den politiska organisationen
Antal politiska uppdrag5 2017

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Demokratiberedningen

Ledamöter
Antal platser totalt
Antal vakanta
platser
31
2
11
1
8
-

Ersättare
Antal platser totalt
Antal vakanta platser
18
11
6

4
1

Hållbarhetsberedningen

8

-

6

-

Valberedningen
Ekonomiberedningen
Allmänna utskottet
Bildningsutskottet
Omsorgsutskottet

8
6
5
5
4

1

5
5
4
5
5

1
1
1
-

Totalt

86

65

Uppgiften om antalet politiska uppdrag som vi redogör för här ska inte förväxlas med antalet förtroendeuppdrag som ofta används i officiell
statistik. SCB definierar förtroendevalda som ”ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.
Denna definition är baserad på kommunallagens definition av förtroendevalda.” Ledamöter/ersättare i utskott ingår således inte i SCB:s
definition av förtroendevalda, vilket också innebär att dessa uppdrag inte ingår i det ofta använda nyckeltalet ”Antal uppdrag per
förtroendevald”.

5
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Indikatorer för framtida utvärderingar av den politiska organisationen
Antal avsagda uppdrag 2017
Antal uppdrag

36

Observera, antalet avsagda uppdrag kan inte likställas med
avhoppade politiker. Många har flera uppdrag och har valt att
avsäga sig ett eller flera men sitter kvar på andra uppdrag
Kostnader för politisk verksamhet
År
Kostnad (tkr)
2012
5 650
2013
7 054
2014
7 296
2015
6 215
2016
5 762
2017 (t.o.m.2017-08-31)
4 016

Kostnader för politisk verksamhet avser: all politisk verksamhet i
kommunen, stöd till politiska partier, administration direkt knuten
till kommunens politiska ledningsfunktion (så som kommunsekreterare och utskottssekreterare), allmänna val, borgerliga
förrättningar, överförmyndarverksamhet, de förtroendevalda
revisorerna samt anlitande av revisionskonsult.

Ärendemängd
KommunÅr
fullmäktige
2012
249

Kommunstyrelsen
224

Bildningsnämnden
147

Omsorgsnämnden
213

2013

332

269

156

150

2014

195

190

134

181

2015

268

282

-

-

2016

204

359

-

-

2017
(uppskattning)

200

250

-

-

Medborgarförslag
Period
08.11.201629.08.2017

Besvarade
26

Ej besvarade
17
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Indikatorer för framtida utvärderingar av den politiska organisationen
Närvaro vid sammanträden 2017, kommunfullmäktige
Frånvarande ordinarie
ledamöter

Tjänstgörande ersättare *

Sammanträdesdatum

Närvarande ordinarie
ledamöter

21.02.2017

23

8

6

27.04.2017

22

9

7

13.06.2017

19

12

7

19.09.2017

24

7

5

Genomsnittlig närvaro, ordinarie ledamöter: 22 av 31

* För hela sammanträdet eller enskilda ärenden.
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Indikatorer för framtida utvärderingar av den politiska organisationen
Närvaro vid sammanträden 2017, kommunstyrelsen
Närvarande ordinarie
Sammanträdesdatum
ledamöter

Frånvarande ordinarie
ledamöter

Vakant

Tjänstgörande ersättare *

31.01.2017
28.02.2017
04.04.2017
23.05.2017
20.06.2017
29.08.2017
13.09.2017
26.09.2017
10.10.2017
24.10.2017

3
4
5
5
6
4
4
6
6
3

1
1
1
1
1

4
4
7
10
6
5
3
6
4
4

8
7
6
6
5
6
6
4
4
7

Genomsnittlig närvaro, ordinarie ledamöter: 5,9 av 11

* För hela sammanträdet eller enskilda ärenden.
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Indikatorer för framtida utvärderingar av den politiska organisationen
Närvaro vid sammanträden 2017, Allmänna utskottet
Närvarande ordinarie
Sammanträdesdatum
ledamöter

Frånvarande ordinarie ledamöter

Tjänstgörande ersättare*

10.01.2017
31.01.2017
07.02.2017
14.03.2017
02.05.2017
30.05.2017
08.08.2017
05.09.2017

1
1
2
2
3

1
1
1
1
1

5
4
5
4
3
3
5
2

Genomsnittlig närvaro, ordinarie ledamöter: 3,9 av 5

* För hela sammanträdet eller enskilda ärenden.
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Indikatorer för framtida utvärderingar av den politiska organisationen
Närvaro vid sammanträden 2017. Bildningsutskottet
Frånvarande ordinarie
ledamöter

Vakant

Tjänstgörande ersättare*

Sammanträdesdatum

Närvarande ordinarie
ledamöter

10.01.2017

4

1

1

2

07.02.2017

3

1

1

2

14.03.2017

3

2

2

02.05.2017

3

2

1

31.05.2017

5

-

1

05.09.2017

2

3

1

03.10.2017

2

3

2

Genomsnittlig närvaro, ordinarie ledamöter: 3,14 av 5

* För hela sammanträdet eller enskilda ärenden.
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Indikatorer för framtida utvärderingar av den politiska organisationen
Närvaro vid sammanträden 2017, Omsorgsutskottet
Närvarande ordinarie
Sammanträdesdatum
ledamöter

Frånvarande ordinarie
ledamöter

Vakant

Tjänstgörande ersättare*

11.01.2017
08.02.2017
21.03.2017

3
3
2

2
2
3

-

2
2
3

03.05.2017
27.06.2017
15.08.2017
06.09.2017
04.10.2017

2
4
3
3
1

3
1
2
1
3

1
1

2
1
2
1
3

Genomsnittlig närvaro, ordinarie ledamöter: 2,63 av 5

* För hela sammanträdet eller enskilda ärenden.
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Bilaga 2:
Enkätsammanställning

Demokrati och delaktighet
Anser du att du har tillräckligt med tid för att kunna
sätta dig in i de ärenden som tas upp i
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige?

9
4
10

Anser du att du har möjlighet att kunna sätta dig in i
de ärenden som tas upp i
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige?

14
0
9

Anser du att du har möjlighet att påverka de politiska
beslut som fattas?

10
4
9

Anser du att beredningarna har en positiv inverkan på
demokratin och politikers möjlighet att vara aktiva och
delaktiga?

11
3
9

Anser du att utskotten har en positiv inverkan på
demokratin och politikers möjlighet att vara aktiva och
delaktiga?

8
8
7

Anser du att den politiska organisationen har en
positiv inverkan på möjligheterna att uppfylla
Hällefors kommuns vision och mål?

6
7
10
0

2

4

Delvis

6

Nej

8

10

12

14

Ja
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Styrning och effektivitet
2

Finns det möjlighet att arbeta långsiktigt med
politisk styrning avseende vision och mål för
Hällefors kommun?

1
6
2
12
2
5

Anser du att samarbetet mellan politiker och
tjänstemän fungerar bra?

3
0
13
2

Anser du att det finns en tydlig roll- och
ansvarsfördelning mellan den politiska
organisationen och
förvaltningsorganisationen?

3
7
2
9
2
2

Anser du att det finns en tydlig roll- och
ansvarsfördelning inom den politiska
organisationen?

8
2
9
0

2

Inget svar

4

6

Vet ej

8

Delvis

10

Nej

12
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Ja
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Förutsättningar att vara fritidspolitiker
2
2
2

Har du på grund av ditt engagemang i
politiken upplevt obehag i form av hot
och/eller våld?

12
5
2

Ligger ersättningsnivån för fritidspolitiker på
en nivå som innebär att det går att vara
närvarande utan ekonomiska konsekvenser?

1
3
4
13
2
1

Anser du att tider för möten och
sammanträden fungerar bra?

7
3
10
2

Anser du att det är generellt goda
förutsättningar för att kunna vara
fritidspolitiker i Hällefors kommun?

0
6
5
10
0

2

Inget svar

4

Vet ej

6

Delvis

8

Nej

10

12

Ja
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Socialdemokraternas svar på remiss
"Utvärdering av den politiska organisationen"
Vi tycker att utvärdering av den politiska organisationen som tagits fram är bra. Den
innehåller många viktiga synpunkter som kan ligga till grund för förslag till förbättringar som
ger bättre förutsättningar för såväl majoritet som opposition att verka i det politiska arbetet.
Utvärderingen presenterar också annat material kring politikers deltagande, möjlighet att
uppfylla sina uppdrag mm. Ett material som kan vara värdefullt för partierna i sitt arbete inför
kommande mandatperiod.
Utvärderingen har ett avsnitt om sammanträdestider. Vi föreslår att den frågan diskuteras
när det blir dags att fastställa sammanträdestider för 2019. Det är angeläget att det politiska
arbetet är organiserat på ett sådant sätt att alla kan delta på lika villkor samtidigt som det ska
verka för en effektiv ärendeberedning och beslutshantering..
Utvärderingen lyfter också frågor som rör formuleringar av riktlinjer, mål och visioner. Både
hur de formuleras och dess omfång och innehåll. Det är inget som vi har några synpunkter
på mer än att vi delar utvärderarens rekommendationer, styrdokument behöver ständigt
förfinas.
Vi läser också att kommunens förvaltning förmodligen inte kommer att påverkas av ev
justeringar av den politiska organisationen.Men då vi vet att även kommunens tjänstemän
har varit informerade om detta utvärderingsarbete förutsätter vi att politiken och
tjänstemännen även fortsättningsvis har en bra dialog och tydlighet om ev förändringar och
om hur och när de ska genomföras.
Utskotten
● Vi delar utredningens förslag att nuvarande utskottsorganisation bör behållas.
●

Vi delar förslaget att antal utskott bör minskas till två, ett välfärdsutskott och ett
allmänt utskott.

●

Vi delar inte uppfattningen att utöka antalet ledamöter i utskotten till 7+7 utan vill att
vi bibehåller antalet, 5+5.

●

Vi delar uppfattningen att utskottens roll, ansvar och befogenheter behöver
tydliggöras.

Kommunstyrelsen
● Vi delar inte förslaget om att utöka antalet ersättare i KS till 15 utan föreslår att vi
bibehåller antalet ledamöter i KS 11 + 11.
●

Vi föreslår att kommunstyrelsen utser ett presidium som består av ordförande och
vice ordförande som företräder majoriteten samt en andre vice ordförande som
företräder oppositionen, oppositionsrådet. KS presidium får till uppgift att upprätta
ärendelista till KS, ett beredande organ som också redan i detta skede kan ha

kommunfullmäktiges ordförande med för att tillsammans bestämma vilka ärenden
som senare kommer till KF och vilka som KS beslutar själva.
Opposition
● Vi föreslår att nuvarande system med partiföreträdare finns kvar
●

Vi anser att de partier som inte har plats i utskotten, varken som ordinarie ledamot
eller ersättare ska ha möjlighet att närvara, som adjungerad, genom sin
partiföreträdare.

●

Vi föreslår också att oppositionen ges möjlighet att utse ett arvoderat oppositionsråd.

Beredningar
● Vi föreslår att demokratiberedningen läggs ned och att deras frågor läggs på
fullmäktiges presidium.
●

Vi föreslår att valberedningen finns kvar men att den åter blir en ren valberedning och
frågor som rör de förtroendevaldas kompetens och fortbildning läggs på fullmäktiges
ansvar.

●

Nuvarande Hållbarhetsberedning har ett mycket angeläget uppdrag och många
övergripande frågor och perspektiv som passar bra in i beredningens arbetsformer.
Den här beredningen benämns olika i organisationen men vi föreslår att den
framgent ska heta “Klimat och hållbarhetsberedningen”

●

Vi delar uppfattningen att tillfälliga beredningar kan tillsättas i kommunfullmäktige för
specifika, avgränsade frågor som i behöver beredas utanför kommunstyrelsen.

Arvoden
● Utvärderingen tar inte upp några förslag till förändringar av arvoden som kan följa av
en förändrad organisation. Därför föreslår vi att den politiska styrgruppen som har
ansvar för att lämna ifrån sig ett förslag till förändringar även får i uppdrag att lämna
förslag på ev förändrade arvoden. Detta kan göras först efter att det finns ett politiskt
beslut om vilka ev justeringar i den politiska organisationen som ska göras.

Hällefors den
Susanne Grundström
Ordförande för socialdemokraterna

Remissvar  på  utvärderingen  av  den  politiska  organisationen  
Inledningsvis; det viktigaste är att förstärka oppositionens roll, oavsett vem som är opposition
efter valet, för att ingen ska behöva arbeta politiskt under de förhållande vi haft under denna
mandatperiod.
Nämnder eller utskott?
Vänsterpartiet anser att den tidigare organisationen med nämnder fungerade bättre än den
nuvarande. Men i och med tjänstemännens utsatta arbetssituation under de stora
förändringarna denna mandatperiod, som gjort att vi förlorat en stor mängd medarbetare och
värdefull kompetens, bör vi vara försiktiga innan vi gör stora organisationsförändringar igen.
Utskottens roll
Om vi har utskottsorganisationen kvar ser vi positivt på förslaget att gå ner på två utskott med
fler ledamöter, men det är ytterst viktigt att det är tydligt vilket uppdrag respektive utskott har.
Utskottens roll som beredande organ måste tydliggöras och stärkas.
Det behöver vara balans i arvodering mellan utskottens ordföranden för att det ska bli
likvärdig effektivitet i den politiska beslutsprocessen i kommunens olika verksamheter.
Oppositionens/minoritetens insyn
Eftersom utskotten är ett beredande organ till kommunstyrelsen är det viktigt att alla partier
som har mandat i KS kan delta i beredningsprocessen, även om man som konsekvens av
valresultatet inte fått en utskottsplats. Därför är införandet av insynsplatser ett bra förslag.
Arvodering
Gruppledarskap och oppositionsråd är avgörande för att åtgärda dagens brister i oppositionens
förutsättningar att verka.
Vi är förvånade över att vissa partier upplevde att deras gruppledare ”tog ut arvode, men inte
hade den kontakt det förväntades av dem.” Gruppledarens skyldighet är gentemot partiet, ej
mot kommunen.
Vi menar som förslagsskrivarna, att en delaktig opposition är viktig för den politiska
ledningens legitimitet.
Beredningarnas roll
Vi instämmer i det utvärderingen säger om att se över fullmäktiges syfte med beredningar.
Valberedningen fick ett utökat uppdrag denna mandatperiod, att förutom att föreslå kandidater
också jobba långsiktigt med rekrytering av och kompetens hos förtroendevalda. Vi konstaterar
att så har valberedningen inte fungerat. Vi menar att det är viktigt att en sådan funktion finns
med tanke på hur ”tappet” sett ut inom alla partier senaste tiden.

Hot och våld
Vi ser att det idag saknas riktlinjer och rutiner för hantering av detta.
Vision och mål
Att lägga mer fokus på i vilken utsträckning beslut ligger i linje med kommunens mål och
vision ser vi som mycket viktigt. Idag beaktas verksamhetsmålen i samband med
budgetprocessen och vid revision, men knappast däremellan.
Sammanträdestider
Det är ett bra förslag att sammanträdestider samlas så att det enklare än idag går att kombinera
förvärvsarbete och politiskt arbete. Det är avgörande för att få invånare att ställa upp på
politiska förtroendeuppdrag.

Vänsterpartiet Hällefors

From: bertil@jip.se <bertil@jip.se>
Sent:
den 26 februari 2018 09:48:51
To:
Mathias Brandt
Cc:
Subject: Organisationsutredningen

Hej
Yttrande från Grythyttelistan
1. Vi instämmer i utredarnas förslag att inte återinföra nämnder.
2. Vi instämmer också i förslaget att slå samman de två verksamhetsutskotten. Utskottens verksamhetsfält samt deras ansvar för
beredning och initiativ bör klargöras i tydliga instruktioner.
3. Vi förordar inte en ökning av antalet ledamöter i KS och utskotten, eftersom det stör balansen i kedjan utskott – KS – KF.
4. Varje fullmäktigeparti som inte är representerat i ett utskott bör ha en insynsplats (utan förslags- och beslutsrätt).
Formen för allmänt minoritetsinflytande är en central fråga, dels för kontinuerlig information, dels för att vidmakthålla en långsiktig
kunskap om den kommunala verksamheten. Varje fullmäktigeparti bör därför ha en fri tidsresurs för partiföreträdare.
Om man förutsätter att majoriteten besätter ordförandeposterna med nuvarande arvodering borde oppositionen totalt kunna tilldelas
ett heltidsarvode, fördelat efter fullmäktigemandaten. Hur detta disponeras bör överlåtas till partierna att avgöra. Kommer flera
partier överens, kan det användas till ett oppositionsråd på hel- eller deltid.
Bertil G Johnson
Stentäppsvägen 1, 712 95 Grythyttan
0730 529 895

Remiss svar gällande politisk organisation.
SD Hällefors ställer sig till stor del bakom KPMG förslag i rapporten.
Att bibehålla utskotten är ett alternativ ifall insynsplatser införs, eller att utskottens storlek anpassas
så att samtliga partier företrädda i fullmäktige kan ha en minst 1 plats i ett utskott.
SD Hällefors ställer sig tveksamma till att minska antalen utskott ur demokratisk synpunkt, dock
kan detta vara okej om man enligt tidigare ståndpunkt gällande insynsplats eller utskotts storlek
anpassar organisationen på ett sådant sätt.
Gällande arvodering för utskotts och insynsplatser skulle vi förespråka en fast månads arvodering
anpassad utefter uppdragets ansvar och arbete, liknande den på regional nivå, fördelen men detta är
enkel budgetering för organisationens kostnad samt att detta troligen skulle hjälpa engagemanget
hos de förtroende valda och ge möjlighet att utföra sitt uppdrag.
Då kommunen har väldigt många små partier och en gemensam opposition är mindre trolig
förespråkar vi återinförande av grupp ledare på 20%, dock ska möjligheten för flera partier att enas
bakom ett råd finnas,och att man då avstår gruppledarens ersättning i förmån för ett gemensamt
råd.
Införandet av partipolitiska sekreterare anser vi att man ska ta med sig i tanken, då målet är att få en
fungerande demokratisk organisation i Hällefors kommun.
Möjligheten till fler ersättarplatser i KS är absolut viktig i en sådan här organisation som idag finns
i Hällefors.
I övrigt anser vi KPMG's förslag och rekommendationer vara bra för den kommunala demokratin.
Sverigedemokraterna Hällefors
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Årsredovisning för Hällefors Bostads AB 2017, dnr KS
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Informationsunderlag
Årsredovisning för Hällefors Bostads AB 2017
Ärendet
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i en årsredovisning
för verksamhetsåret 2017. Ett nytt ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige
2016-02-16 och fastställdes vid bolagets årsstämma 2016-06-15. Enligt
ägardirektivet ska bolaget medverka till att utveckla Hällefors kommun till en
attraktiv kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer med god kvalitet
och funktionella lokaler. Bolaget skall också sträva efter en miljömässigt
hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars material och restprodukter
kan ingå i det naturliga kretsloppet.
Styrelsen har under 2017 haft sju sammanträden och ordinarie ledamöter har,
med något enstaka undantag, deltagit i samtliga sammanträden.
Året har kännetecknats av ombyggnationer i såväl bolagets som kommunens
lokalbestånd. Som i led i detta har bolagets kontor flyttat till centralt belägna
lokaler som ägs av kommunen. Ombyggnaden för detta ändamål har
genomförts av bolaget inom ramen för förvaltningsavtalet.
Det tidigare kontoret byggs om för Stora Enso och deras nuvarande lokaler
planeras byggas om till lägenheter/boende för kommunal verksamhet.
Ombyggnaden av ytterligare en huskropp i Sörgården till förskola har
slutförts. Fd Café Christina färdigställs under januari månad för en nystartad
gymverksamhet. Sammantaget innebär detta en avsevärd förstärkning av
beståndets värde.
Inom det kommunala förvaltningsavtalet har Formens hus färdigställts som
nytt kommunkontor med inflyttning före årsskiftet. Uppdraget om förvaltning
av det kommunala lokalbeståndet upphörde vid årsskiftet.
Ekonomi
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Hällefors Bostads AB redovisar totalt för 2017 ett överskott om
0,6 miljoner kronor. Resultatet är 1,2 miljoner kronor sämre än föregående
års resultat. I delårsrapporten prognostiserade bolaget ett överskott på
0,4 miljoner kronor, vilken är en skillnad på 0,2 miljoner kronor mot
verkligt utfall.
I kommunens ägardirektiv anges två ekonomiska mål för bolaget:
• Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen for dock aldrig
understiga 2 procent.
• Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.
Avkastningskravet har tillgodosets för 2017 och beror främst på det låga
ränteläget. Soliditetsmåttet uppnås ännu inte och år 2017 är den något
försvagad och uppgår till drygt 14 procent.
För bostadsbeståndet skedde en avtalad hyreshöjning för 2017 med
0,73 procent och motsvarar i stort sett kostnadsökningarna. Antalet
outhyrda lägenheter har genomsnittligt varit 3,5 procent vilket utgör en
naturlig omsättning och innebär i praktiken att något bostadsöverskott inte
existerar. Inom lokalbeståndet har genomsnittligt cirka 9 procent varit
outhyrt och detta innebär uteblivna intäkter om 1,0 miljoner kronor.
Bolagets kostnader uppvisar vissa skillnader jämfört med föregående år.
Den största avvikelsen gäller planerat underhåll som genomförts enligt
budget och utan den eftersläpning som rådde 2016. Kostnaden för vatten
och avlopp har ökat med drygt 12 procent vilket delvis beror på en
retroaktiv debitering. Räntekostnaderna har minskat med 0,3 miljoner
kronor jämfört med föregående år. Orsaken är det gynnsamma ränteläge
och att en del av lånen placerats om.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till
bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till bolagets
årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Medborgarperspektiv

Redovisning utifrån medborgarperspektiv hänvisar förvaltningen till
bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Allan Myrtenkvist
(S) och Thomas Lönn (S) att de inte deltar i beslutet.
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
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Årsredovisning för Hällefors Bostads AB 2017 godkänns.
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Hällefors kommuns årsredovisning 2017, dnr KS
18/00090
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Hällefors kommun 2017
Ärendet
Kommunförvaltningen kan konstatera att alla partier genom sin
partiföreträdare varit representerade/delaktiga under de två timmar som
ekonomiberedningen haft beredning av förvaltningens förslag till
årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Beredningen framhåller att det inför kommande verksamhetsår är viktigt att
tänka på målformuleringar som innehåller bättre eller fler indikatorer för att
kunna utläsa måluppfyllelse vid årets slut. Diskussioner förs om inte det bör
finnas energimål i framtiden då det är mycket åtgärder som kan vidtas
energimässigt som också innebär minskade framtida driftkostnader.
Beredningen saknar fortfarande det tidigare välfärdsbokslutet som gav en bra
bild över hur medborgarna i kommunen mår.
Under beredningen förs diskussioner vad gäller redovisning av antalet öppet
arbetslösa ungdomar. Beredningen anser att kommunförvaltningen framledes
bör utveckla löpande texten i årsredovisningen då frågan uppstod om en
invånare är öppet arbetslös från 16 år eller inte.
Ekonomiberedningen ser positivt på att kommunförvaltningen återinför
kommunens nyckeltalssammanställning, enligt tidigare verksamhets- och
ekonomistyrningsprocess, och med mer analyser än tidigare.
Sammanställningen beskriver vilket resultat som beslutade resurser har gett
och är ett viktigt verktyg för politiken att fatta beslut om framtida
resursfördelning i samband med budgetprocessen.
Beredningen ser gärna att personalredovisningen i årsredovisningen utvecklas
vad gäller analysen av frisktalen. Frågan som diskuteras är om en anställd ses
som frisk om den enbart har exempelvis en sjukfrånvarodag på hela året. Vad
kan ses som normalt. Dessutom diskuteras vikten av att kommunen har en
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plan för hur kommunen ska hantera den ålderstruktur som finns i kommunen.
Förvaltningen har tidigare erhållit ett uppdrag som innebär att beskriva hur
kommunen arbetat med kompetensförsörjningen som bland annat omfattas av
kommunens bemanningsstruktur.
Ekonomiberedningen anser att förvaltningen ska uppdras att arbeta för att öka
andelen resfria möten. Det handlar både om att minska kostnaderna för resa
och arbetstid men även ur ett miljöperspektiv. En utmaning finns då det
mycket handlar om gemensamma möten där kommunen inte själv styr över
möteshanteringen.
Slutligen anser ekonomiberedningen fortfarande att Bergslagens
Räddningstjänst förbundsordning bör ändras utifrån tidigare utredning om
förbundets eget kapital som kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun fick information om 2014-03-10. Dessutom diskuteras hur
förbundet väljer att hantera nyinköp inom förbundet, vilket leder till att
beredningen diskuterar att det kanske bör ske en utvärdering av samarbetet
eller analys av hur andra räddningstjänstförbund hanterar medlemskommuner.
Ekonomi

Årets resultat uppgår till 15,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning
av det egna kapitalet med 11,9 procent. Resultatet är 7,8 miljoner bättre än
budgeterat. Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag uppgår till 3,6 procent. 2017 erhöll kommunen
13,9 miljoner kronor i det extra generella statsbidraget för människor på
flykt.
Största orsaken till kommunens höga resultat är att skatteintäkter och
generella statsbidrag har blivit 5,2 miljoner kronor högre än budgeterat.
Verksamhetens nettokostnad är 0,5 miljoner kronor bättre än budgeterat.
Specifikt blev kommunens kostnader för pensioner 1,4 miljoner kronor
lägre än prognostiserat. Slutligen har finansnettot blivit 2,1 miljoner kronor
bättre än budget p g a amortering av lån och fortsatt låga räntekostnader.
Under de fem senaste åren har det egna kapitalet ökat med 64,4 miljoner
kronor, vilket motsvarar en årlig ökningstakt på 15,5 procent.
Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med de
realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt
balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för
budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2017 visar på ett positivt
resultat på 15,7 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens
balanskrav uppgår årets balanskravs-resultat till 15,7 miljoner kronor.
Kommunen har därmed inget negativt balanskravsresultat.
I årets årsredovisning har kommunens antagna finansiella målsättningar
utvärderats utifrån ett femårsperspektiv och de antagna inriktningsmålen.
Förvaltningen kan konstatera att kommunens målsättning med att förbättra
kommunens soliditet är på rätt väg.
Kommunen har totalt investerat 22,7 miljoner kronor under verksamhetsåret
2017. Investeringsbudget var 31,7 miljoner kronor, vilket innebär att den
fastställda budgetramen inte förbrukades utan gav ett överskott på 8,9
miljoner kronor. 2017 års investeringar har finansieras med 100,0 procent av
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egna medel och innebär att kommunen har uppfyllt målet att finansiera
investeringarna med egna medel.
Låneskulden avseende långfristiga lån per den 31 december 2017 uppgick till
84,6 miljoner kronor. I förhållande till föregående år har låneskulden minskat
med 18,0 miljoner kronor, vilket innebär att målsättningen att amortera
uppfyllts.
Kommunens borgensåtagande är oförändrat mot föregående år. Åtagandet
kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån,
alternativt att ge ägartillskott. Totalt har kommunen ett borgensåtagande på
130,3 miljoner kronor vid årets slut. Det största åtagandet har kommunen till
Hällefors Bostads AB som uppgår till 130,0 miljoner kronor.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till
kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till kommunens
årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Medborgarperspektivet

Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till
kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Förvaltningens förslag till beslut
Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att
-

Hällefors kommuns årsredovisning 2017 godkänns.

-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att arbeta för att utöka antalet resfria
möten.

-

Återinföra nyckeltalssammanställningen enligt kommunens verksamhetsoch ekonomistyrning.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på ekonomiberedningens förslag vilket
bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Hällefors kommuns årsredovisning 2017 godkänns.
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att arbeta för att utöka antalet resfria möten.
Återinföra nyckeltalssammanställningen enligt kommunens verksamhets- och
ekonomistyrning.
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År 2017 i korthet
Kommunkoncernens ekonomi
• Kommunkoncernens resultat uppgår till 16,3 miljoner kronor.
• Resultatet har förbättrats med 5,2 miljoner kronor i form av skatteintäkter och generella
statsbidrag och 2,1 miljoner kronor i minskade finansiella kostnader i förhållande till
budgeterat. Slutligen redovisar Hällefors Bostads AB ett överskott med 0,2 miljoner kronor.
• Investeringar har skett med 30,6 miljoner kronor.
Kommunens ekonomi
• Kommunen redovisar ett positivt resultat på 15,7 miljoner kronor.
• Investeringar har skett med 22,7 miljoner kronor. Större investering har skett i Terrassen,
Pihlskolans NO-sal, ombyggnad av köket i Björkhaga samt ny kylanläggning i Ishallen.
• Finansiella målsättningarna har uppnåtts vad gäller resultatandel, nettokostnadsandel,
självfinansiering av investeringarna, investeringsandel, amorteringsandel, finansnettoandel
och soliditet. Däremot inte bortförsäkring av pensionsskuld.
Fakta om kommunen
• Vid årets utgång har Hällefors kommun 7 109 invånare, en minskning med 29 personer under
året. 77 barn föddes under året.
• Antalet årsarbetare i kommunen uppgår till 638 och i kommunkoncernen i övrigt finns 11
årsarbetare.
• Utdebiteringen ligger totalt på 33:60 fördelat på landstinget 11:55 och kommunen 22:05.
Viktigare händelser
• Den 26 september publicerade Svenskt Näringsliv 2017 års ranking av företagsklimatet i
Sveriges kommuner. Hällefors kommun förbättrade sin placering med 78 platser från plats
287 till plats 209.
• Kommunen har i samverkan med Trafikverket slutfört en ny fullgod 110 meter lång perrong i
Grythyttan som finansieras fullt ut av Trafikverket.
• Under året har kommunens planarbete varit i fokus där Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen sammanställt ett förslag på ny översiktsplan (ÖP) samt Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS) på uppdrag av kommunen. Dessutom har arbete gjorts med
framtagande av ny grönplan samt skogsbruksplan.
• Kommunen har under året arbetat med utredningen vård- och omsorgsboende som har
målsättningen att arbeta fram förslag på alternativa vård- och omsorgsboenden i kommunen.
• Kommunen har under året projekterat och byggt om Björkhaga kök till ett tillagningskök.
Målet är att tillagning av mat till äldre ska hanteras inom Björkhaga kök och att maten inom
den pedagogiska verksamheten ska tillagas i centralköket.
• I slutet av året verkställdes kommunstyrelsens beslut att flytta större delen av verksamheten i
fd kommunhuset till Formens hus.
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Kommunstyrelsens ordförande
Så är det då dags att lägga 2017 bakom oss, ett händelserikt år, som
andades hoppfylldhet och framtidstro. Året då vi kunde lägga oron kring
Hällefors kommuns framtid bakom oss och se till möjligheter och utveckling för kommunen. Men också ett år som många andra, där framtiden fortsatt måste mötas med en återhållsamhet, samtidigt som modet måste finnas
att satsa och tro på en fortsatt utveckling för Hällefors kommun. I allt detta
kommer politikens, ibland svåra vägval, för att fatta kloka och hållbara
beslut.
En stark ekonomi är förutsättningen för att lyckas, nu och i framtiden, men en
stark ekonomi är inget, om vi inte dessutom erbjuder kommuninnevånarna god
service, trygghet och välfärd i stort. 2017 innefattar de viktiga delarna.
Nya förskolelokaler blev klara både i Hällefors och Grythyttan. Vi startade
projektering av nya skollokaler vid Klockarhagsskolan. Projektering av ett nytt
vård- och omsorgsboende startade och allt detta sammantaget innebär och
kommer att innebära, ett lyft för både barn, äldre och personal.
Ombyggnationen av Björkhaga kök kom också äntligen igång och målet är att
höja kvaliteten till både små och stora gäster. Vi kunde inviga nya resecentrum,
gång och cykelbron, samt två nya perronger, Hällefors och Grythyttan, där
invigningen ägde rum på årsdagen av Ovakos besked om att valsverket skulle
bli kvar på orten.
Arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan, Grönplan, Skogsplan och LIS fortgick och alla dessa planer är strategiskt viktiga för kommunens fortsatta utvecklings möjligheter och en kompass för hur vi vill se Hällefors kommun i
framtiden.
Föreningslivet i kommunen spelar en viktig roll, det är samlingsplatsen för
många av våra kommuninnevånare, och under 2017 satsade vi på bowlinghallen
och investerade en ny kylanläggning i ishallen, arbetet med ett ute gym tog fart
och kommunen bidrog med medel till röjning vid Hurtigtorpet och Silverleden.
Beslut togs att riva tre gamla kioskbyggnader för att möjliggöra bättre och trivsammare miljöer vid centrum och efter riksväg 63. Vinterljus i centrum blev
verklighet och ett uppskattat inslag för kommuninnevånarna.
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Kommunstyrelsen fattade beslut om återta lokalvården från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och fastighetsförvaltningen från Hällefors Bostads AB
samt beslut om start för projektering av nya områden för industri- och verksamhetslokaler togs.
Vi tog ett stort kliv i näringslivsrankingen och förbättrade det sammanfattande
omdömet mest i hela landet. Och vid de sista dagarna på året flyttade kommunförvaltningen in i de nya ändamålsenliga lokalerna vid Formenshus.
Allt detta sammantaget, är bevis för att det går bra för Hällefors kommun och att
vi fortsatt att lägga grunden för ett gott liv i Hällefors kommun!
Ett stort tack till all personal, kommuninnevånare och till näringslivet för allt
det jobb och engagemang ni bidragit med
för att möjliggöra allt detta!

Annalena Jernberg
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Allmän analys
Befolkningsutveckling
Hällefors kommun minskade sin befolkning med 29 personer under året, vilket motsvarar
0,4 procent. Minskningen beror till övervägande del på flyttnettot, d v s att färre personer flyttar in till
kommunen mot den befolkning som flyttar ut. Det negativa födelseöverskottet uppgick totalt till
26 personer vid årets slut. Totalt föddes det 77 barn i kommunen, vilket är i samma nivå som föregående år. Örebro län som helhet ökade sin befolkning med 3 966 personer.

Befolkning
Födelseöverskott
Flyttnetto
Övriga justeringar
Förändring totalt
Antal födda

2013

2014

2015

2016

2017

6982
-57
51
-6

6936
-60
14
-46

7032
-33
129
96

7138
-29
126
9
106

7109
-26
-10
7
-29

64

58

62

77

77

Antalet invånare är en faktor som påverkar kommunens skatteintäkter och därmed de totala intäkterna
i kommunen. Framtagna prognoser till år 2036 visar på en fortsatt befolkningsminskning. I prognosen
framgår att kommunens befolkning minskar med drygt 7 procent fram till år 2036, vilket innebär att
minskningstakten beräknas bli något lägre.
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Antalet födda barn i kommunen har de senaste åren varit stabilt. Orsaken till fluktuationer som ändå
förekommer är till största del inflyttning av nyanlända via asyl. Det är svårt att som tidigare bedöma
storleken på åldersklasserna i fortsättningen, då elever i stor utsträckning kan komma inflyttande i
senare år. För gymnasieskolan är situationen särskilt svår, då elever som inte ännu klarat sina grundskolestudier ansamlas i denna skolform, oberoende av vilket år de påbörjat sina studier i kommunen.
Den tidigare nedgång i elevunderlag, som också tätortens grundskola dimensionerades för, kommer
alltså inte att märkas i skolan på kort sikt. I framtiden kan det vara så att den stora rörligheten bland de
nyanlända, och kommunens underliggande befolkningsstruktur mycket snabbt accelererar elevminskningen i skolan, till de nivåer som förutspåtts tidigare.
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Den åldersmässiga sammansättningen visar att kommunen kommer att ha en ökande andel äldre och
en jämn och stabil nivå gällande lägre åldrarna de kommande åren medan andelen i arbetsför ålder
fortsätter att minska. Färre personer kommer därmed att behöva försörja fler. En kommande utmaning
för kommunen är att underlätta för nya invånare att komma i sysselsättning.

0-6
7-15
16-20
21-44
45-64
65-79
80-w
Totalt

2013

2014

2015

2016

2017

425
558
438
1 650
1 912
1 450
549
6 982

426
562
419
1 652
1 882
1 450
545
6 936

455
562
414
1 717
1 850
1 469
565
7 032

492
603
409
1 757
1 812
1 503
562
7 138

514
625
395
1 723
1 805
1 477
570
7 109

Arbetsmarknad
Den öppna arbetslösheten i kommunen har minskat med 7 personer under året. Antalet öppet arbetslösa motsvarar nu 6,7 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en minskning med 0,1 procentenheter
jämfört vid årets början. Samtidigt har antalet personer som är sökande i program med aktivitetsstöd
minskat med 37 personer. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik,
arbetsträning, samt jobbgaranti för ungdomar. Bortser kommunen från de invånare som ingår i arbetsförmedlingens etableringsuppdrag kan den öppna arbetslösheten minska med hela 135 personer.

Öppet arbetslösa
Aktivitetsstöd
Summa

2013

2014

2015

2016

2017

168
224
392

202
147
349

263
170
433

270
150
420

263
113
376

Den öppna arbetslösheten har under 2017 fortsatt att öka för kvinnorna men minskat för männen. I
riket är totalt andelen öppet arbetslösa 3,2 procent, och för länet är siffran 3,7 procent. Det innebär att
samma gap kvarstår i jämförelse med länet och kommunen har dubbel så stor arbetslöshet. Andelen
kvinnor respektive män som har arbete med olika former av stöd under 2017 har minskat mot föregående år och är lägst under de senaste fem åren.
2013

2014

2015

2016

2017

Öppet arbetslösa
kvinnor
män

4,2%
2,7%
5,5%

6,6%
3,7%
6,3%

6,7%
4,3%
8,7%

6,8%
4,7%
8,6%

6,6%
5,5%
7,6%

Med stödform
kvinnor
män

5,5%
5,0%
6,0%

4,8%
2,9%
4,4%

4,3%
3,6%
5,0%

3,8%
3,1%
4,3%

2,8%
2,1%
3,5%
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Under året har kommunen haft avtal med arbetsförmedlingen som inneburit att kommunen haft individer i olika arbetsmarknadsåtgärder.
Ungdomar 18-24 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom åldersintervallet 18 till 24 år uppgår till 5,3 procent. Riket och
länet uppvisar 2,8 procent respektive 3,3 procent. Det innebär att kommunen har 2,0 procentenheter
högre öppen ungdomsarbetslöshet i förhållande till länet, vilket innebär att både kommunens och
länets arbetslöshet minskat i förhållande till föregående år men att kommunen procentuellt minskat
mera. I förhållande till föregående år har öppna arbetslösenheten för ungdomar minskat något i hela
riket.
Ungdomar 18-24 år

2013

2014

2015

2016

2017

Öppet arbetslösa
kvinnor
män

5,0%
3,4%
6,4%

5,0%
4,6%
5,2%

9,2%
6,2%
12,1%

8,1%
5,1%
10,8%

5,3%
3,6%
6,7%

11,8%
10,1%
13,4%

7,5%
4,3%
10,5%

7,5%
4,3%
10,4%

5,5%
4,1%
6,8%

3,2%
2,6%
3,6%

Med stödform
kvinnor
män

Av ungdomarna i kommunen är det 3,2 procent som har arbete med någon form av stöd, vilket innebär
att kommunen ligger 0,1 procentenheter högre än länet. I förhållande till riket har kommunen
0,2 procentenheter lägre andel av ungdomarna som har arbete med olika former av stöd. Bortser
kommunen från de invånare som ingår i arbetsförmedlingens etableringsuppdrag kan den öppna
arbetslösheten minska med 31personer för ungdomarna, vilket innebär en dryg halvering.
Utlandsfödda 16-64 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda uppgår till 20,0 procent. Riket och länet
uppvisar 8,4 procent respektive 11,2 procent. Det innebär att kommunen har 8,8 procentenheter högre
öppen arbetslös inom gruppen utländskfödda i förhållande till länet. Det innebär att kommunens
arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda minskat i förhållande till två senaste åren.
Utlandsfödda 16-64

2013

2014

2015

2016

2017

Öppet arbetslösa
kvinnor
män

8,1%
3,8%
12,3%

15,0%
10,9%
18,8%

25,1%
15,3%
33,9%

24,2%
19,9%
27,6%

20,0%
18,1%
21,6%

Med stödform
kvinnor
män

10,8%
6,6%
14,8%

5,6%
3,1%
7,8%

9,3%
9,3%
9,2%

10,5%
7,8%
12,8%

7,9%
4,1%
10,9%

Av de utlandsfödda kan kommunen konstatera att den öppna arbetslösheten för både kvinnorna och
männen minskat med 18,6 procent i förhållande till föregående år. När det gäller utlandsfödda kvinnor
som har någon form av stöd har kommunen en lägre andel än både riket och länet.

Näringsliv
Hällefors kommun är beroende av alla företag, stora som små som bedriver verksamhet i kommunen.
Konkurrenskraftiga företag med möjlighet att utvecklas och växa är en förutsättning för Hällefors
välstånd idag och framåt. Kommunens näringslivspolicy tydliggör kommunens och företagens gemenamma strävan för ökad tillväxt.
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I februari träffades företagare, politiker, tjänstemän i en kraftsamling kring företagsklimatet.
Företagsklimatklivet genomfördes som en lunch till lunch övning/workshop där Business Region
Örebro och Svenskt Näringsliv medverkade. Gemensamt prioriterades punkter fram med utgångspunkt från inriktningen i kommunens näringslivspolicy att jobba vidare med. Punkterna är bättre dialog och information, nöjdare kunder och NKI, stödja företagsutveckling och nyföretagande samt bilden av Hällefors.
I kommunen har företagens allmänna omdöme av företagsklimatet jämfört med förra året förbättrats
mest av Sveriges 290 kommuner enligt Svenskt Näringslivs undersökning som publicerades ett
pressmeddelande den 22 maj 2017.
Kommunen har bjudit in till och genomfört ett antal företagarfrukostar under året. Företagarfrukosten
ska vara en mötesplats där företagare, politiker och tjänstemän träffas och bygger samverkan. Kommuninformation från kommunchef är ett stående inslag i programmet, liksom minst en företagspresentation. Andra informationspunkter har varit arbetet med ny översiktsplan, landsbygdsutveckling i
strandnära läge och samverkan skola näringsliv samt information om nyföretagande initiativ till förutsättningar för start av fler nya företag. Minnesanteckningar från företagarfrukostarna finns att hitta på
Hällefors kommuns hemsida och anteckningarna skickas ut till företagen i kommunen.
NyföretagarCentrum (NYC) i Bergslagen har genom ett projekt, som riktar sig mot nya svenskar,
kunnat utöka verksamheteten till 100 procent under år 2017. NYC i Bergslagen har under året haft en
starta eget kurs i flera steg för nya svenskar på Hällefors Folkhögskola. Sammanlagt deltog 23 personer i kursen.
Arbetet med förutsättningar för en potentiell etablering av Lake Resort Bergslagen har fortgått med
förstärkning från Business Region Örebro.
Ett utvecklingsarbete pågår inom Destination Bergslagen om utveckling av organisation och samverkan med besöksnäringen. Kommunen har under året fått nya skyltar med turistinformation samt välkomstskylt i Hällefors tätort. Skyltningen har kompletterats med information vid resecentrum i Hällefors och vid plattformen i Grythyttan.
Kommunen har under året genomfört företagsbesök samt dialog och samverkansmöten med LRF,
Arbetsförmedlingen, Företagsföreningen i Hällefors och Hotell- och Restauranghögskolan vid Örebro
Universitet Campus Grythyttan.

Bostadsmarknad
Bostadsmarknaden har de senaste åren gått från en överskottssituation till en bristsituation.
Nyproduktionen i kommunen består av enstaka villabyggnader. Det allt äldre beståndet på
fastighetsmarknaden kräver ökade underhållsinsatser. Genomgripande renoveringar innebär stora
kostnader som föranleder stor försiktighet hos fastighetsägarna eftersom marknaden inte är så stark i
kommunen på längre sikt. Följden blir ett allt sämre fastighetsbestånd. Detta är en ond spiral som i
dagsläget verkar vara svår att bryta.
Kommunen har beslutat att omvandla bostadsbolagets kontorslokaler på Klockarvägen 20 för att tillgodose kommunens behov av lokaler för HVB-hem och stödboende. På Klockarvägen 18 kommer
bostadsbolaget att projektera för att ställa om kontorslokaler till 2-3 lägenheter. Ursprungligen byggdes dessa hus som bostadshus och nu kan dessa kunna återgå till denna funktion. Totalt beräknas
åtgärden ge 15 lägenheter, men de som projekteras för HVB får en flexibel användning där varje rum
kan användas som bostadsrum till olika personer.
Under året har kommunen genomfört en utredning för att utreda möjligheterna till att finna andra
lösningar för vård och omsorgsboende i kommunen som helhet, då dagens lokaler på Nya Björkhaga
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inte är ändamålsenliga enligt dagens regelverk. Uppdraget har resulterat i att kommunen har beslutat
att lämna lokalerna vid Nya Björkhaga. Dessa lokaler kan relativt enkelt omställas till bostäder och då
de ligger i ett av de senast producerade bostadshusen i Hällefors kommer det att innebär cirka 24
relativt moderna och tillgängliga bostäder. Detta kan i sin tur leda till att så kallade flyttkedjor skapas.
Bostadsbolaget har sedan några år tillbaka tecknat lägenhetsavtal med Migrationsverket i Lindesberg
som idag uppgår till totalt 22 lägenheter. Detta gör att kommunens bostasbrist blivit än mer påtaglig,
men även behovet av kommunal service ökar i form av förskola, grundskola, vuxenutbildning samt
ekonomiskt bistånd utifrån ett integrationsperspektiv. Migrationsverket har beslutat att avveckla sina
boendeformer och då även dessa lägenheter.

Politisk mandatfördelning
Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala
verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger
styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt fastställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning efter valet 2014 framgår av
tabellen nedan.
Kommunfullmäktige
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Centerpartiet
Grythyttelistan
Sverigedemokraterna
Landsbygdens oberoende
Totalt

9
7
5
3
3
3
1
31

Efter valet 2014 har ledamoten för Landsbygdspartiet oberoende klivit ur partiet och är nu en oberoende ledamot, s k ”politisk vilde”. Den styrande majoriteten är blocköverskridande och består av
Socialdemokraterna, Moderaterna och det lokala partiet Grythyttelistan vilka tillsammans innehar 17
av kommunfullmäktiges 31 mandat. Kommunfullmäktige har inte haft några tomma stolar under mandatperioden. Under kommunfullmäktige finns tre fasta beredningar: valberedning, demokratiberedning och hållbarhetsberedning. Samtliga har varit aktiva under årets första månader.
Den egna nämndorganisationen består av kommunstyrelsen och sedan årsskiftet 2015/2016 myndighetsnämnden för skola och omsorg som handlägger individärenden. Myndighetsnämnden består av tre
ledamöter och tre ersättare. Detta innebär dels att det är lättare att kalla in en beslutsför nämnd i
brådskande fall, dels att integriteten hos de som ärendena berör stärks. Samtidigt har det inneburit en
avlastning i kommunstyrelsens ärendemängd.
Under kommunstyrelsen finns tre utskott: bildningsutskott, omsorgsutskott och allmänt utskott.
Utskottens uppdrag är att bevaka sina respektive ansvarsområden och att bereda ärenden och lämna
beslutsförslag till kommunstyrelsen. Utskotten har också att besluta inom ramen för den delegering
som ges i kommunstyrelsens delegeringsordning.
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Viktiga händelser under 2017
Infrastruktur

Bredbandsprojektet

Kommunen har i samverkan med Trafikverket
slutfört en ny fullgod 110 meter lång perrong i
Grythyttan som finansieras fullt ut av Trafikverket. Infrastruktursatsningarna som genomförts under år 2016 och 2017, ny perrong i
Hällefors och Grythyttan, nytt resecentrum
samt gång och cykelbro, har invigts under
våren 2017. Satsningarna som är gjorda skapar
möjligheter för destinationsutveckling och
ökad attraktionskraft. Förlängningen av tågplattformarna skapar bättre förutsättningar för
en utökad kollektivtrafik via järnvägen och
möter dagens och framtidens passagerares
olika behov.

Under året har fiberprojektetet som tecknats
gällande utbyggnad av bredband i Hällefors
och Nora kommun kommit in i fasen där
entreprenörerna påbörjat grävning i de tio delområdena. Projekten sker i samarbete mellan
kommunerna och Telia Öppen Fiber där målsättningen är att byta ut gårdagens koppar till
framtida fiber på landsbygden genom att uppnå
EUs mål som är att 90 procent av alla hushåll
ska ha tillgång till en fiberstruktur år 2020.
Post och telestyrelsens årliga sammanställning
år 2016 visar att Hällefors kommun är på
första plats i Sverige med 94,02 procent när det
gäller tätort och småort, och på fjärde plats om
glesbyggden medräknas med 81,98 procent.

Ombyggnad förskola

Kylanläggning

Under våren har samverkansprojektet med
Statens Bostadsomvandling (SBO) avslutats.
Kommunens förskoleverksamhet har flyttat in i
tre upprustade och ändamålsenliga avdelningar
efter färdigställande av SBO. Projektet innebär
att kommunen nu har ändamålsenliga lokaler
för förskolan i tätorten och att behovet av
lägenheter för äldre kan tillgodoses.

I slutet av augusti månad har kommunens
slutfört investeringen i en helt ny kylanläggning i ishallen på Hällevi idrottsplats. Utbytet
av anläggningen har skett i samverkan med
Hällefors Ishockeyklubb och anläggningen
bedöms spara stora mängder energi och
innebär en bättre arbetsmiljö för berörda.
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Centrumutveckling

Vård och omsorgsboende

Under våren har uppdraget centrumutveckling
slutförs med syftet att utarbeta förslag på hur
Hällefors centrum kan utvecklas på lång och
kort sikt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
deltagit i detta arbete, som skett parallellt med
översiktsplanearbetet i Hällefors kommun.
Genomgripande består arbetet av att
genomföra en medborgardialog och göra en
s k planprocess där ett framtagande av en
samlad detaljplan för Hällefors centrum som
allmän plats och parkplats samt hur hantera
enskilda objekt som berörs av eventuell
förändring.

Kommunen har under året arbetat med
utredningen vård- och omsorgsboende som har
målsättningen att arbeta fram förslag på alternativa vård- och omsorgsboenden i kommunen. Idag har kommunen två vård- och omsorgsboenden som inte har fullt ändamålsenliga lokaler, vilket påverkar både arbetsmiljö
och ekonomi negativt. Ändamålenliga lokaler
skulle innebära en mer optimal verksamhet och
skapa ett mer attraktivt boende för den enskilde.

Björkhaga kök

Projektet All in

Kommunen har under året projekterat och
nästan byggt om Björkhaga kök till ett
tillagningskök. Målet är att tillagning av mat
till äldre ska hanteras inom Björkhaga kök och
att maten inom den pedagogiska verksamheten
ska tillagas i centralköket. Separering av
äldremat och skolmat är nödvändig för att höja
kvaliteten och ge en bättre och säkrare måltid
för kommunens gäster.

Den 1 juni 2017 beslutade Europeiska Socialfonden (ESF)/Partnerskapet för Östra Mellansverige att projektansökan från Hällefors
kommun och åtta andra kommuner i Örebro
län, jämte Region Örebro län och Arbetsförmedlingen, skulle prioriteras. Det ansökta
beloppet är 26 miljoner kronor. Syftet med
projektet är att minska långtidsarbetslösheten,
utanförskap och minska kostnaderna för försörjningsstöd. Projektet går också ut på att
uppnå en bättre balans mellan olika åldrar på
arbetsmarknaden. Projektet beräknas pågå från
och med 2017-09-01 – 2020-05-31.
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Grönplan

Översiktsplan

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har i
uppdrag att arbeta fram ett förslag på grönplan
för kommunen och förslaget kommer att beslutas av kommunen under hösten. Syftet med
grönplanen är att identifiera, kvalitetssäkra och
föreslå förbättringar för grönstrukturen i Hällefors och Grythyttan. Planen ska fastställa politiska målsättningar för kommunens arbete med
grönområden, och ge förslag på hur de politiska målen kan nås i föreslagna utvecklingsområden. Planen ska också utgöra ett planeringsunderlag för kommunens fysiska planering, till exempel i arbetet med översikts- och
detaljplaner.

Under året har Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen sammanställt ett förslag på ny
översiktsplan (ÖP) på uppdrag av kommunen.
Planen omfattar hela kommunen och visar
användningen av hur mark- och vattenområden
ska användas i framtiden. I översiktsplanen
målas med grova penseldrag grunden för
kommunens markanvändning under den
närmaste tiden. Bland annat utpekas områden
för ny bostads- och verksamhetsbebyggelse
samt områden som ska bevaras för rekreationsoch naturvärden. ÖP är inte ett juridiskt bindande dokument men visar på kommunens
ställningstagande i den övergripande planeringen. Planen är vägledande för detaljplaner
och bygglov.

Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS)

Skogsbruksplan

En ny skogsbruksplan har tagits fram under
året som omfattar kommunens skogsmarker.
Planen är ett underlag för att väga resurser, mål
och
åtgärder.
Planen
beskriver
och
klassificerar kommunens skogsområden enligt
konventionell indelning mellan produktionsoch naturvårdsskog samt med uppgifter om
skoglig data (volym, grundyta, bonitet etc.).

För att möjliggöra att fler ska kunna bo och
bedriva verksamheter kring sjöar och vattendrag i kommunen har kommunen pekat ut
områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS-områden). Kommunen har beslutat
om framtagandet av LIS parallellt med ÖParbetet med anledning av projektet Lake
Resort Bergslagen. Med landsbygdsutveckling
avses i Hällefors kommun att nya bostäder som
kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget,
samt nya och utvecklingen av befintliga
verksamheter för friluftslivet och turismen som
kan ge positiva sysselsättningseffekter.
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Formens hus

Välkomnade miljöer

I slutet av året verkställdes kommunstyrelsens
beslut att flytta större delen av verksamheten i
fd kommunhuset till Formens hus. Flytten
innebär att kommunen har ett nytt kommunhus. I de nya lokalerna inryms kontor och
sammanträdesrum samt utställningsyta och 50talslägenheterna. Förflyttningen innebär att
kommunens förutsättningar för att skapa ett
torg för kommuninvånare och besökare att
mötas finns och att kommunens anställda och
politiker erhållit en bättre arbetsmiljö.

Som ett led att förändra bilden av Hällefors har
kommunen påbörjat arbetet med att förbättra
skyltningen inom kommunen. Bland annat har
välkomstskyltar och informationstavlor rustats
upp och aktualiserats. I slutet av året har
kommunen infört vinterljus i Hällefors och
Grythyttans tätorter som ett led att lysa upp
och ge en bra bild av centrum.

Gymnasieskolan

Ranking Svenskt näringsliv

Under hösten har kommunen påbörjat en
ombyggnation av gymnasieskolans lokaler,
Pihlskolan, för att möjliggöra en laborationssal
samt renovering av tre lektionssalar och ett
arbetsrum. Upprustningen hoppas kommunen
ska påverka det framtida elevantalet positivt
och att arbetsmiljön för nuvarande elever och
lärare förbättras. Tillgängligheten för alla med
funktionsnedsättning förbättras också i och
med
ombyggnationen.
Dessutom
har
Pihlskolans cafeteria Silverkoppen rustats och
nya möbler har införskaffats i samverkan med
eleverna.

Den 26 september publicerade Svenskt
Näringsliv 2017 års ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Hällefors
kommun förbättrade sin placering med 78
platser från plats 287 till plats 209. En historisk
förbättring då Hällefors aldrig legat på en
bättre placering än 279. En effekt är att
Hällefors har fått mycket positiv uppmärksamhet i media, vilket ökar kommunens
attraktionskraft och bygger stolthet. Hällefors
är årets klättrare i Örebro län och på topp fem
listan av landets alla kommuner vad gäller
företagens upplevelse av ett förbättrat företagsklimat.
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Verksamhetsstyrning
Vision

Hällefors – En attraktiv kommun
Verksamhetsidé

Vi skapar förutsättningar till utveckling för de som lever och verkar i Hällefors
kommun. Vi främjar möten som engagerar och stimulerar till ett öppet och
tolerant samhälle som bidrar till ett gott och tryggt liv. Vi för en ansvarsfull
politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav.
Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår
verksamhet. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs
effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar på
ett kostnadseffektivt sätt. Våra strategiska mål är:
Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår
verksamhet

•
•
•

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

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

•
•
•
•
•

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

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

•
•
•

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

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

•
•
•

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

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

Inriktningsmål 2015-2018
Inriktningsmål har ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och
utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv.
Utifrån ett långsiktigt perspektiv ska kommunen fastställa långsiktiga finansiella mål för att nå målsättningen att förbättra kommunens soliditet. En målsättning att sträva efter är att redovisa en soliditet
som uppgår till minst 20 procent, inklusive pensionsskulden.

Finansiella inriktningsmål 2015-2018
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att
den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens
arbete präglas av öppenhet och tydlighet.

• Hällefors kommuns har ett positivt resultat som över en femårsperiod minst
motsvarar 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag
samma period.
• Hällefors kommun har investeringar som över en femårsperiod högst motsvarar
4 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period.
• Hällefors kommun har amorterat på den långsiktiga låneskulden som över en
femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor.
• Hällefors kommun har försäkrat bort den långsiktiga pensionsskulden som över
en femårsperiod minst motsvarar 10 miljoner kronor.
Finansiella resultatmål 2017
Mål 1:

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

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst
motsvarar 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period, vilket
kommer att uppnås med nuvarande beräkningar. Orsaken till kommunens låga resultatandel under åren
2013 och 2014 är att resultatet politiskt beslutats att påföras med nedskrivningar på 8,0 miljoner
kronor under verksamhetsåret 2013 och 7,9 miljoner kronor under verksamhetsåret 2014, utifrån att
tillgångarna var för högt värderade. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2017 är att
resultatandel ska uppgå till minst 2,0 procent, vilket uppfyllts.
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Årets resultat (mkr)
Skatteintäker och utjämning (mkr)
Resultatandel

Mål 2:

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALT

0,8
360,3
0,2%

1,9
377,1
0,5%

13,5
383,2
3,5%

32,4
423,0
7,7%

15,7
429,7
3,7%

64,3
1 973,3
3,3%

Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag är 96,8 procent 31 december

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2017 är att nettokostnadsandel ska uppgå till högst
96,8 procent, vilket uppfyllts.

Nettokostnader (mkr)
Skatteintäkter och utjämning (mkr)
Nettokostnadsandel

Mål 3:

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALT

352,9
360,3
97,9%

371,2
377,1
98,4%

366,7
383,2
95,7%

391,9
423,0
92,6%

411,1
429,7
95,7%

1 893,8
1 973,3
96,0%

Alla verksamhetskostnader och investeringar är finansierade med egna medel, d
v s vara 100 procent, 31 december

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2017 är att självfinansieringsgraden ska vara 100 procent
och det beräknas uppnås. Det innebär att 2017 års investeringar beräknas finansieras med 100 procent
av årets egna medel. Över den senaste femårsperioden kan konstateras att kommunen inte gjort
nyupplåning.

Medel från verksamhet (mkr)
Nettoinvesteringar (mkr)
Självfinanseringsgrad

Mål 4:

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALT

29,8
15,2
100,0%

21,2
21,8
97,2%

28,7
12,6
100,0%

44,4
19,8
100,0%

30,3
22,7
100,0%

154,4
92,1
100,0%

Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella
statsbidrag är minst 4,7 procent 31 december

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa investeringar som över en femårsperiod högst motsvarar 4 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period, vilket inte
beräknas uppfyllas. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2017 är att investeringsandelen
ska uppgå till minst 4,7 procent och det uppfylls.

Nettoinvesteringar (mkr)
Skatteintäkter och utjämning (mkr)
Investeringsandel

Mål 5:

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALT

15,2
360,3
4,2%

21,8
377,1
5,8%

12,6
383,2
3,3%

19,8
423,0
4,7%

22,7
429,7
5,3%

92,1
1 973,3
4,7%

Amortering av långfristiga låneskulden är lägst 1,5 miljoner kronor 31 december

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att amortera på den långsiktiga låneskulden som över en
femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor, vilket kommer att uppnås enligt nuvarande beräkningar. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2017 är att amortering av långfristiga låneskulden ska uppgå till lägst 1,5 miljoner kronor och det uppfylls.
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(mkr)

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALT

Låneskuld
Amortering (+) Upplåning (-)

119,6
19,9

107,6
12,0

107,6
0,0

102,6
5,0

84,6
18,0

54,9

Mål 6:

Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden är lägst 1,0 miljoner kronor
31 december

Hällefors kommuns långsiktiga mål från och med år 2016 är att försäkra bort den långsiktiga
pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar 10 miljoner kronor. Kommunens långsiktiga målsättning kommer inte att uppnås enligt nuvarande beräkningar. Finansiella målet för det
enskilda verksamhetsåret 2017 är att kommunen skall försäkra bort lägst 1,0 miljoner kronor och det
uppfylls inte.
(mkr)

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALT

Totalt pensionssåtagande
Försäkring

248,8
0,0

231,8
0,0

225,4
0,0

221,5
0,9

219,0
0,0

0,9

Mål 7:

Finansiella intäkter och kostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter
och generella statsbidrag är högst -1,2 procent 31 december

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2017 är att finansnettoandel ska uppgå till högst
-1,2 procent, vilket uppfyllts.

Finansnetto (mkr)
Skatteintäkter och utjämning (mkr)
Finansnettoandel

Mål 8:

2013

2014

2015

2016

-6,6
360,3
-1,8%

-4,0
377,1
-1,1%

-3,0
383,2
-0,8%

1,3
423,0
0,3%

2017 TOTALT
-2,9
429,7
-0,7%

-15,2
1 973,3
-0,8%

Kommunens egna kapital och pensionsskuld i förhållande till kommunens totala
tillgångar är lägst 31,3 procent 31 december

Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2017 är att soliditeten enligt blandande modellen
ska uppgå till lägst 31,3 procent och det uppfylls.
Soliditet blandad modell
Eget kapital (mkr)
Totala tillgångar (mkr)
Soliditet

Mål 9:

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALT

83,8
337,5
24,8%

85,7
319,9
26,8%

99,2
364,2
27,2%

131,6
397,9
33,1%

147,3
402,4
36,6%

547,6
1 821,9
30,1%

Kommunens egna kapital, pensionsskulder och ansvarsförbindelse i förhållande
till kommunens totala tillgångar är lägst -18,5 procent 31 december

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa en soliditet inklusive alla pensionsåtagande på
20 procent. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2017 är att soliditeten inklusive alla
pensionsåtaganden ska uppgå till lägst -18,5 procent och det uppfylls.
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Soliditet inkl pensionsåtagandet
Eget kapital (mkr)
Totala tillgångar (mkr)
Soliditet

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALT

-130,9
337,5
-38,8%

-113,2
319,9
-35,4%

-93,5
364,2
-25,7%

-56,4
397,9
-14,2%

-37,2
402,4
-9,2%

-431,2
1 821,9
-23,7%

Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2015-2018
Tillväxt

Ett väl fungerande och dynamiskt näringsliv är en förutsättning för en livskraftig kommunal service.
Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i arbete. Det kan göras via aktivt arbete för att nya företag
ska etablera sig i kommunen och antalet nystartade och växande företag ska öka. Vidare kan det ske
genom att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola i syfte att uppnå bättre matchning mellan
människors kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att kommunen erbjuder praktikplatser inom sina verksamheter.

• Kommunen prioriterar åtgärder för människors möjlighet till egen försörjning
genom eget arbete eller företagande
Utbildning

Det finns mycket forskning som pekar på värdet av en fungerande grundskola. Förutom det faktum att
väl genomförd grundskola för individen medför ökade möjligheter till fortsatta karriärval, och därmed
ökade förutsättningar för företagens framtida rekrytering, finns en hel del forskning på epidemiologisk
nivå.
Grundskolans nyckelfunktion beträffande ett stort antal parametrar i samhället är alltså väl dokumenterat. För att resultaten i grundskolan ska stiga behöver också ett antal andra verksamheter ges möjlighet till utveckling.
Med utgångspunkt i det rådande forskningsläget och verksamhetens organisation i övrigt föreslår förvaltningen att utbildningsverksamhetens resultatmål fokuserar på grundskolan.

• Måluppfyllelsen i grundskolan har ökat
Omsorg

Utifrån lagstiftning har Hällfors kommun det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som
vistas i kommen får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunen ska arbeta för att kommuninnevånarna känner tillit och förtroende för verksamheten. All vård, omsorg och service som kommunen
levererar utifrån gällande lagstiftning ska ges med hänsyn till omsorgens värdegrund: Vi visar
omtanke genom att lyssna, respektera och stödja dig, så du får möjlighet att leva det liv du vill och
kan.

• Att understödja människors personliga och sociala behov så att de kan leva det
liv de vill och kan
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Verksamhetsmässiga resultatmål 2017
Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv 1 år som visar konkret i vilken utsträckning
verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen
är på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd
årligen anta resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål. Måluppfyllelse mäts 31 december 2017 i jämförelse med tidigare år, om inget annat anges.
Kommunstyrelsens resultatmål är indelade i fem perspektiv utifrån kommunfullmäktiges fastställda
inriktningsmål för mandatperioden. Dessa fem perspektiv är: Medborgare och brukare, Tillväxt och
utveckling, Miljö, Medarbetare samt Ekonomi.
Medborgare och brukare

Mål 1:

Måluppfyllelsen i grundskolan har ökat

Meritvärdet hade mellan läsåret 2016/2017 och 2017/2018 i kommunens sammanställningar minskat
från 193,5 till 190,8. Måluppfyllelsen har i faktiska tal sjunkit. Kommunen har vid mätningstillfället
inte tagit hänsyn till omständigheter såsom att elever av naturliga skäl inte hunnit få vare sig ett fullgott svenskt språk, eller nog med ämneskunskaper för att erhålla betyg, utan väljer att redovisa enligt
lagstiftning. Bristande simkunskaper är också en delkunskap som har stor påverkan på meritvärdet.
Meritvärdet efter höstterminen i år 9 har sedan 2015/2016 stigit från 184,9 till 205,9 efter år 2017,
vilket indikerar ett trendbrott.
Trenden indikerar alltså en förändring, även om de små volymerna gör att stora omsvängningar sker.
Statistiken ur statistikdatabasen Kolada visar liknande siffror. Det är bekymrande att statistiken inte är
entydig.

Meritvärde i åk 9 lägeskommun,
genomsnitt

2013

2014

2015

2016

2017

189,9

192,4

190,5

193,5

190,8

Beträffande behörigheten till yrkesprogram är den relativt konstant. Kommunens egna mätningar visar
att resultaten i stort sett följer resultaten av ovanstående meritvärden.
Även här skiljer sig den offentliga statistiken något från skolans egen. Detta beror delvis på att
begreppet ”lägeskommun”, inte innefattar samma elever som i urvalet ovan.
Utöver vad som framkommer i statistikdatabaser kring resultatnivån i skolan, har grundskolan uppföljningar av elevers förmågor via andra instrument. Flera olika mätningar visar att de insatser skolan
prioriterat i lägre åldrar sedan höstterminen 2016 har gett resultat. Arbetet är mycket långsiktigt, och
med tanke på osäkerhetsfaktorer och de små förändringarna som presenterats ovan är det svårt att
säkerställa att måluppfyllelsen har ökat totalt i grundskolan. Målet har därmed inte uppnåtts.
(%)
Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogam
lägeskommun
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2013

2014

2015

2016

2017

83,3%

78,9%

74,6%

80,0%

72,3%

Mål 2:

Alla elever i åk 3 har adekvat läsförståelse

Resultaten ska utifrån Skolverkets rekommendation med anledning av flyktingmottagandet tolkas med
stor försiktighet. Även gruppernas relativt begränsade storlek bör bidra till försiktigheten. Att mäta
adekvat läsförståelse är svårt, och egentligen en lärarbedömning. De elever som klarar delprovet kring
läsning av faktatext bedöms dock ha adekvat läsförståelse, vilket gör resultatet av det delprovet ur
nationella proven i år 3 till en bra indikatorer. Resultaten på nationella proven är stabila över tid.
Alla elever har inte adekvat läsförståelse och målet är inte uppfyllt.
(%)

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

Godkänt provbetyg Sv - läsa faktatext

97,4%

85,2%

89,4%

86,4%

96,0%

Mål 3:

Alla elever har adekvat förmåga i matematik efter åk 6

Kommunen har valt att inte redovisa indikatorn Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, lägeskommun, andel (%) då måttet bara mäter de elever som genomfört delprov. Istället har kommunen valt
att redovisa måluppfyllelsen utifrån godkända provbetyg som omfattar alla elever och finns redovisade
i kommunens egna mätningar samt Skolverket.
Alla elever har inte adekvat förmåga i matematik i åk 6. Måluppfyllnaden har troligen inte ökat, men
resultaten ska utifrån Skolverkets rekommendation med anledning av flyktingmottagandet tolkas med
stor försiktighet.
(%)
Godkänt provbetyg Matematik

Mål 4:

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

~100%

87,2%

85,9%

88,5%

84,3%

Antalet ungdomar inom kultur- och fritidsaktiviteter har ökat

Kulturskolan har genomfört en riktad satsning mot äldre ungdomar, eftersom det av hävd är svårt att
rekrytera nybörjare där. Verksamheten rapporterar en ökning i verksamheterna ”Lilla Kvarn” och
”Valhalla”. I övrigt är antalet platser i den frivilliga undervisningen 275 stycken, och antalet ligger
konstant på eller strax under 275 elever.
Liv och Hälsa Ung-rapporten, som tidigare använts som underlag för att undersöka fritidsaktiviteten
hos ungdomar i kommunen är inte längre möjlig att använda. Detta innebär att måluppfyllelse inte är
möjlig att bedöma och därmed uppfyllt inte målet.
Mål 5:

Bemötandet i omsorgsverksamheten har förbättrats 31 december

Kommunen konstaterar att målet, att bemötandet i omsorgsverksamheten förbättras, har uppnåtts
under innevarande år.
Omsorgens verksamhetsområde har de senaste åren arbetat målmedvetet för att öka kvaliteten inom
verksamheten. Resultatet från SKL:s brukar-kund-index visar att kund nöjdheten inom hemtjänst kvarstår och inom särskilt boende har det ökat. Även i öppna jämförelser 2016 har hemtjänsten i sin helhet, vad gäller bemötande, förtroende och trygghet visat ett förbättrat resultat och gått från rang 283
(2014), 259 (2015) till 142 (2016), en förbättring med 141 steg i kommunrankingen. Resultatet för
2017 har ännu inte publicerats. Hällefors kommun tillhör nu de 50 procent av kommunerna i Sverige
som ligger i mitten, d v s gul placering. Tidigare har kommunen varit bland de 25 procent av kommunerna med sämst värde, d v s röd placering.
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Omsorgens gemensamma värdegrund "Vi visar omtanke genom att lyssna, respektera och stödja dig,
så du får möjlighet att leva det liv du vill och kan" skapar ett naturligt fokus på bemötande frågor i
verksamheterna.
(%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg
bemötande
(%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
bemötande

Mål 6:

2013

2014

2015

2016

2017

96,0%

96,0%

97,0%

97,0%

97,0%

2013

2014

2015

2016

2017

94,0%

94,0%

94,0%

94,0%

96,0%

Antalet dagar från beslut till verkställighet i verksamheten har minskat
31 december

Kommunen konstaterar att målet, att antalet dagar från beslut till verkställighet i verksamheten minskar, har uppnåtts under innevarande år.
Mätning av verkställighets tid vård och omsorgsboende (VOB) genomförs två gånger per år. Under
perioden 2017-01-01 till 2017-07-31 inkom 37 ansökningar om VOB. Medeltal för väntetid från
beviljande av VOB till verkställighet var 35,4 dagar. Det innebär att innevarande års siffra för 2017
nästan har halverats mot föregående års utfall. Kommunen konstaterar att målet att minska antalet
dagar från beslut till verkställighet har uppnåtts under innevarande år.
(medelvärde)
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende

2013

2014

2015

2016

2017

145

82

75

68

36

Insatsen hemtjänst verkställs oftast samma dag som beslutet tas. I övriga insatser inom bistånd sker
verkställighet i nära anslutning till beslut. Vid handläggningen av övriga ärenden inom IFO:s verksamhet sker beslut i nära samband med verkställighet.
Tillväxt och utveckling

Mål 1:

Kommunen har genom aktiv arbetsmarknadspolitik ökat den totala sysselsättningen

Kommunen konstaterar att målet, att genom aktiv arbetsmarknadspolitik öka den totala
sysselsättningen, har uppnåtts under innevarande år.
Med förvärvsarbetande avses alla förvärvsarbetande som är folkbokförda i Hällefors kommun.
Siffrorna är hämtade från SCB och kommer med ett års eftersläpning, vilket innebär att de senaste
siffror som redovisas är från 2016 års utfall (vid utgången av 2018 redovisas 2017 års uppgifter).
(antal)

2012

2013

2014

2015

2016

Kvinnor
Män
Totalt

1 260
1 503
2 763

1 226
1 519
2 745

1 263
1 500
2 763

1 273
1 552
2 825

1 321
1 557
2 878
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Antalet inskrivna arbetssökande har minskat under 2017 samtidigt som antalet förvärvsarbetande sakta
ökar i kommunen. Den öppna arbetslösheten har ökat under de senare åren vilket till viss del förklaras
genom att en majoritet av inflyttade är nyanlända flyktingar. Bland flyktingar och anhöriginvandrare
som nyligen kommit till Sverige är det få som börjar arbeta direkt. Den vanligaste sysselsättningen är
istället studier samtidigt som dessa är inskrivna arbetssökande i kommunen. Individer som i statistiken
står till arbetsmarknadens förfogande är upptagna av studier eller andra kompetenshöjande åtgärder för
att möjliggöra ett inträde på arbetsmarknaden vilka ofta har uppehåll under sommaren.
Kommunens arbetsmarknadsinsatser bidrar till en positiv utveckling, men är av en avgränsad
omfattning varför effekten av insatserna är begränsade kopplat till målgruppen. Dock kan konstateras
att insatserna i högre grad når de grupper som står långt från den öppna arbetsmarknaden som ett
komplement till ansvarig statlig myndighets verksamhet.
Siffrorna nedan är ett tvärsnittsutdrag från arbetsförmedlingens statistik för augusti månad och SCBs
arbetsmarknadspublikationer avseende helår. Andelen förvärvsarbetande för 2017 har ännu inte
publicerat av SCB. Antalet inskrivna arbetssökande har minskat totalt sett samtidigt som den öppna
arbetslösheten ökat, vilket är naturligt under sommarmånaderna när studerande normalt har
studieuppehåll. Variationen är dock så låg att det är svårt att göra några långtgående tolkningar av
utfallet. Mätningarna inleddes i augusti 2014 och för att kunna jämföra varje verksamhetsår har därför
mätningarna i augusti fortsatt, även om den mättidpunkten kanske inte är mest representativ för
helårsutfallet enligt ovan angivna skäl.

Befolkning
Andel förvärvsarbetande
Totalt antal arbetslösa (anmälda vid AF) - augusti
Öppet arbetslösa individer - augusti
Arbetssökande med förhinder - augusti

Mål 2:

2014

2015

2016

2017

6 936
72,7%
170
-

7 032
70,9%
374
220
33

7 138
72,3%
384
229
43

373
258
50

Andelen nöjda kunder vad gäller hantering av företagarärenden är lika bra eller
bättre än vid senaste mätningstillfället

Servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt) är en servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning även kallad Nöjd-Kund-Index NKI. De myndighetsområden som undersöks är
brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd eller livsmedelskontroll
samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. 2016 års undersökning har omfattat 147
kommuner och sju gemensamma förvaltningar. Studien bygger på en enkät till företagare som haft
minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2016.
Måluppfyllelse är uppnådd genom att index ligger kvar på samma nivå som vid förra mätningstillfället. SKL:s servicemätning, löpande insikt/NKI Nöjd-Kund-Index av kommunernas myndighetsutövning publicerades den 25 april 2017. Hällefors index ligger på 68 och är samma som vid förra
mätningen år 2014. Högst omdöme ges bemötande med index 82. Det innebär att kommunen ligger
två enheter lägre än riket totalt som har index 70, vilket är ett högt betyg enligt SKL. Sett till rikets
bemötande kan kommunen konstatera att kommunen har hela sju enheter högre. Sett till myndighetsområdet får livsmedelskontroll högst betyg (71) och bygglov lägst betyg (61). Totalt i riket får området bygglov index 60, vilket innebär att kommunen ligger en enhet högre än riket.
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Mål 3:

Hällefors kommun har förbättrat sin placering i Svenskt Näringslivs ranking

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.
Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18
faktorer som viktas olika tungt. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning
till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik
från SCB och UC.
Måluppfyllelse kan mätas den 26 september 2017, då Svenskt Näringsliv publicerade årets ranking av
företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den 22 maj 2017 rapporterade Svenskt Näringsliv hur företagen svarat på årets enkät om företagsklimatet. Fakta är att företagarnas betyg på det allmänna omdömet av företagsklimatet i Hällefors har ökat mest i Sverige. I 2017 års ranking placerar sig Hällefors
kommun på 209 plats och har uppfyllt målet att förbättra sin placering i rankinglistan. Kommunen kan
konstatera att kommunen fått bättre placering i enkätsvaren än av den statistik som rankningen bygger
på.
Svenskt Näringslivs mätning från enkätsvar
Tele- och IT-nät
Konkurrens från kommunen
Skolans attityder till företagande
Vägnät, tåg- och flyg
Tjänstemäns attityder till företagande
Tillämpning av lagar och regler
Kommunpolitikernas attityder till företagande
Service till företag
Sammanfattande omdöme
Tillgång till kompetens
Allmänhetens attityder till företagande
Medias attityder till företagande

Svenskt Näringslivs mätning från statistik från SCB och UC
Nyföretagsamhet
Andel i arbete
Kommunalskatt
Marknadsföring
Företagande
Entreprenader
TOTAL RANKING inklusive enkätfrågor

Mål 4:

2013

2014

2015

2016

2017

27
234
281
276
269
252
278
289
264
276
278
285

48
139
286
250
271
274
280
288
278
283
289
290

103
139
287
263
279
285
283
290
287
278
289
290

71
171
213
219
236
247
268
275
278
288
288
288

29
103
121
176
145
140
154
153
183
168
192
133

2013

2014

2015

2016

2017

233
286
191
238
242
254
288

162
286
232
242
214
214
286

287
283
222
235
205
216
290

286
277
205
240
230
221
287

237
285
203
249
229
212
209

Utbildningsnivån i befolkningen har ökat 31 december

Förvaltningen har valt att följa SCB:s statistik på antalet invånare som har minst treårig gymnasial
utbildning i förhållande till antalet kommuninnevånare inom åldersspannet 16 till 74 år. Kommunen
kan konstatera att andelen efter flera års ökning inte längre ökar. Innevarande verksamhetsår kan inte
bedömas.

Antal 16-74 år
Antal med 3 årig gymnasial utbildningsnivå
Andel invånare med gymnasial utbildningsnivå
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2012

2013

2014

2015

2016

5086
1240
24,38%

5063
1251
24,71%

5003
1267
25,32%

5051
1299
25,72%

5029
1277
25,39%

Att använda just nyckeltalet med befolkningens minst treåriga gymnasiala utbildning är problematiskt.
SCB:s statistik visar även att antalet invånare med gymnasial utbildning motsvarande högst två år har
minskat, samtidigt som antalet individer med eftergymnasial utbildning ökat mycket.

Invånare med eftergymnasial utbildning mindre än 3 år
Invånare med eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer

2012

2013

2014

2015

2016

509
366

527
396

534
397

534
411

564
417

Minskningen i andelen med 3 årig gymnasieutbildning kompenseras därmed av att antalet med högre
utbildning ökat. Även om osäkerheten är stor bedömer kommunen att den totala utbildningsnivån har
ökat.
Det är troligt att utvecklingen håller i sig, beroende på att andelen elever som lämnar gymnasieskolan
utan gymnasial utbildning är låg och på övergångne till treårig gymnasieskola i läroplan från -94.
Noterbart är att satsningen på vuxenutbildning bara i enstaka fall leder till en treårig utbildning, och
således inte innefattas i detta underlag.
Mål 5:

Andel som har fibernät i kommunen har ökat

Ett delmål i EU’s mål ”Digitala agendan” är att 90 procent av de fastboende ska ha tillgång till en ITinfrastruktur med hög överföringshastighet senast år 2020, vilket definieras som minst 100 Mb/s.
Nedan visas hur många hushåll samt arbetsställen som har tillgång till fast bredband med en hastighet
av 100 Mb/s enligt statistik från post och telestyrelsen.
Befolkning/hushåll

2013

2014

2015

2016

Tätbebyggt
Glesbyggt
Totalt

84,06%
10,95%
69,25%

84,59%
12,24%
69,87%

94,02%
19,52%
81,98%

94,28%
22,98%
81,65%

Arbetsställe

2013

2014

2015

2016

Tätbebyggt
Glesbyggt
Totalt

79,10%
13,66%
56,17%

81,80%
17,01%
57,48%

74,62%
21,40%
57,20%

76,40%
24,83%
52,80%

För att Hällefors kommun ska uppnå EU:s mål har kommunen medverkat i en EU-ansökan som innebär ett stöd för att bygga ut fiberstrukturen i småort och glesbyggd. Projekten är påbörjat och är avslutat under år 2017. I och med detta projekt beräknar kommunen uppnått EU’s mål om 90 procent
täckning av bredband till fastboende innan 2020. Däremot konstaterar kommunen att de åtgärder som
är vidtagna under året ännu inte finns med i post och telestyrelsens statistik utan utfallet kommer att
visa sig först om ett år. Kommunen bedömer ändå att målet är uppnått med det som är vidtaget.
Mål 6:

Kommunen har investerat minst 0,5 procent av kommunens investeringsbudget
för offentlig konst och utsmyckning

Under år 2017 har kommunen haft som ambition att arbeta fram en policy som ska fastställas av
kommunfullmäktige om ett regelverk om hur kommunen ska börja avsätta medel till konstnärlig
gestaltning i samband med investeringar. Konsten ska ge aktuell plats en identitet och skapa upplevelser till dem som bor, arbetar eller kommer på besök till kommunen. I och med att kommunen inte
antagit någon policy har inte heller några medel avsatt av investeringsbudgeten 2017 för offentlig
konst och utsmyckning, vilket innebär att målet inte uppnåtts.
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Miljö

Mål 1:

Minska pappersproduktionen genom att reducera utskick av papper till politiska
organ i kommunen.

Under år 2016 hade kommunen en kostnad på 96 tkr för papperspost samt 87 tkr för ebrev samt svarskuvert. Kommunförvaltningen har uppdraget att föra över kommunstyrelsens handlingar till digital
ärendehantering och förvaltningen beräknade att all infrastruktur för detta skulle varit klart under år
2017, men vilket försenats. Det innebär att målet inte är uppnått och att effekterna som åtgärden medför kommer att ske först nästkommande verksamhetsår.
Mål 2:

Kommunen har ökat andelen resfria möten

Målet är svårt att mäta och några tydliga indikatorer är inte framtagna och därmed är målet inte uppnått. Kommunförvaltningen har däremot under året genomfört ett antal möten och utbildningar via
videolänk eller via eftersändning över webben för att minska antalet mötesresor. Ett antal telefonmöten med exempelvis revisorerna i samband med olika granskningar har också skett. Vissa utbildningar har lösts genom att KNÖL-kommunerna gått samman och tagit hit föreläsare istället för att
resa.
Mål 3:

Kommunen har ökat andelen ekologisk och närproducerat livsmedel

EG:s bestämmelser om ekologiska animaliska livsmedel och ekologiska varumärken började gälla den
24 augusti 2000. Sverige anslöt sig till förordningens regler för ekologisk produktion den 1 januari
1995. Alla KRAV-märkta produkter är tillverkade enligt EUs regler. Men KRAV har också egna regler, som är hårdare än EUs regler. Dessutom har KRAV regler för fler olika produkter än EU, till
exempel vild-fångad fisk. Naturbeteskött är ett certifierat produktionssystem för kvalitetskött uppfött
på naturbetesmarker genom Svenskt Sigill naturbeteskött. Naturbeteskött säljs både som ett närproducerat och lokalt kött av enskilda butiker och över hela landet via ICA Sverige och serveras också i
personal- och skolmatsalar.
Måltiderna och råvarorna inom kommunens måltidsverksamhet följer årstider och säsong, helger och
högtider med klimatsmarta val och ett ekologiskt mattänk. Under år 2017 har kommunens tillagningsoch mottagningskök för skola och omsorg gjort totalt inköp av livsmedel med 4,7 miljoner kronor där
andelen ekologiskt livsmedel uppgår till 37,8 procent. Detta innebära att kommunen inte uppnår målet
att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel mot föregående år. Nationella målet för inköp av ekologiska livsmedel är 25 procent, där kommunen däremot ligger högt över. Den politiska intentionen i
nivåer vad gäller ekologiskt livsmedel är uppnådd, och målet kommer inte att ingå specifikt i kommande års resultatmål.

Andelen inköpt ekologiskt livsmedel till skola och omsorg

2013

2014

2015

2016

2017

20%

37%

37%

41%

38%

Närproducerade (eller lokalproducerat) livsmedel definieras enligt LivsmedelsSverige som mat som
produceras och konsumeras inom ett visst område där avsändaren framgår tydligt. Av den definitionen
följer att det är upp till var och en att avgöra vad som är lokalt. Genom att välja närproducerat livsmedel minskar transporterna. Detta innebär dock inte att välja närproducerat är bäst för miljön. En bra
grundregel är dock att närproducerat ofta är bra för miljön.
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Hällefors kommun har valt att frånta tre produktområden från stora grossistupphandlingar för att på så
sätt kunna styra bättre mot närproducerat. Områdena är lokalt upphandlade genom ramavtal och är
ägg, mjöl samt naturbeteskött. Kommunen kan konstatera att kommunen uppnått målet då nedanstående tabell beskriver inköpta belopp under år 2017 och är högre än föregående inköpsår. Vad gäller
inköp av mjöl har kommunen gjort ett inköp under våren 2017 som ännu inte är fakturerad av leverantören. Måltidsverksamhetens målsätning är att lyfta ur fler livsmedel från stora grossistupphandlingar för att styra in dessa produkter till lokala och regionala producenter.
(tkr)
Inköpt närproducerade ägg
Inköpt närproducerade mjöl
Inköpt närproducerade naturbeteskött

Mål 4:

2013

2014

2015

2016

2017

-

-

-

31
12

113
0
128

Alla kök har sorterat avfall

Målet att alla tillagnings- och mottagningskök ska ha sorterat avfall i kommunens verksamheter, vilket
är uppnått då alla kök har full sortering i form av kompostering samt sortering av plats, kartong osv.
När det gäller undervisningskök har Pihlskolans undervisningskök kallad Silvergrytan genomfört
åtgärder under året som idag möjliggör full sortering av det avfall som uppstår i köket. Det som kvarstår är att Klockarhagsskolans hemkunskapskök behöver hitta rutiner för att ta hand om det avfall som
uppstår. Det matavfall som uppstår hanteras redan idag genom kompostering.
Medarbetare

Mål 1:

Medarbetares engagemang, nöjdhet med sin arbetssituation har mätts och följts
upp

Kommunen har under innevarande verksamhetsår arbetat med att kartlägga vilket behov av
stödverktyg som kommunens chefer är i behov av för att kunna genomföra en medarbetarundersökning på ett optimalt sätt. Under perioden har kommunen planerat in visning från leverantör
med ett enkelt verktyg som kan förekomma ofta under ett verksamhetsår. Målsättningen är att
kommunen ska ha fungerande chefverktyg från och med verksamhetsåret 2018. Det innebär att
målsättningen inte har uppnåtts då ingen medarbetarundersökning har skett under året.
Mål 2:

Medarbetares frisktal har ökat

Utifrån redovisningen av andelen friska medarbetare kan kommunen konstatera att målet att frisktalet
för medarbetarna ska öka inte är uppnåtts. I tabellen redovisas hur många medarbetare som procentuellt inte har haft en enda frånvarodag på grund av sjukdom under året. Här kan kommunen konstatera
att frisktalen med något undantag blir mindre för varje år. Det innebär att fler personer är sjuka någon
gång under året. Sedan 2014 har frisktalen minskat med 5,8 procentenheter. I en uppdelning på män
och kvinnor har mäns frisktal minskat med 17,3 procentenheter och kvinnors med 5,9 procentenheter
från 2014. I åldersgrupperna är det i åldergruppen under 29 år som andel friska minskat mest sedan
2014.
1 jan - 31 december
Andelen friska anställda utan sjukfrånvaro
- varav kvinnor
- varav män
Åldersgrupp A <=29 år
Åldersgrupp B 30-49 år
Åldersgrupp C >=50 år
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2013

2014

2015

2016

2017

-

34,1%
30,7%
50,0%
40,0%
37,1%
31,4%

30,1%
26,5%
45,9%
39,3%
28,9%
29,6%

29,8%
26,1%
45,4%
26,4%
30,6%
30,2%

28,3%
24,8%
32,7%
21,7%
29,1%
25,6%

7138

7109

7138

7109

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

Koncern
2016

Koncern
2017

Kommun
2016

Kommun
2017

378 442
53 018
-

407 449
57 315
-

391 868
54 899
92,6

411 143
57 834
95,7

-

-

22,05

22,05

422 979
59 257

429 731
60 449

422 979
59 257

429 731
60 449

-2 130

-6 031

1 308

-2 926

2 295

-12

-

-

40 112
-

16 263
-

32 419
28 469

15 662
15 662

- i procent av skatteintäkt/utjämning

-

-

7,7

3,6

Nettoinvesteringar (tkr)
- per invånare (kr)
- i procent av skatteintäkt/utjämning

34 847
4 882
-

30 552
4 298
-

19 805
2 775
4,7

22 709
3 194
5,3

27,3
-7,8

29,6
-4,0

33,1
-14,2

36,6
-9,2

Total låneskuld (tkr)
- per invånare (kr)

232 586
32 584

214 586
30 185

102 600
14 374

84 600
11 900

Pensionsåtagande (tkr)
- per invånare (kr)

221 525
31 035

219 034
30 811

221 525
31 035

219 034
30 811

Borgensåtagande (tkr)
- per invånare (kr)

355
50

345
49

130 341
18 260

130 331
18 333

Verksamhetens nettokostnader (tkr)
- per invånare (kr)
- i procent av skatteintäk/utjämning
Utdebitering (kr/skkr)
Skatteintäkter och utjämning (tkr)
- per invånare (kr)
Finansnetto (tkr)
Skattekostnad (tkr)
Årets resultat (tkr)
- justerat resultat mot balanskravet

Soliditet (%)
- inklusive hela pensionsåtagandet
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Finansiell analys- koncernen
Resultat
Kartläggning av årets resultat och dess orsaker. Analysering av investeringar och dess utveckling.
Årets resultat

Årets resultat uppgår till 16,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av det egna kapitalet med
11,1 procent. Resultatet är 8,0 miljoner bättre än budgeterat. Orsaken till kommunkoncernens höga
resultat beror till största delen på att kommunen erhållit 5,2 miljoner kronor mer i skatteintäkter och
generella statsbidrag i förhållande till budgeterat och att kommunens finansnetto blivit 2,1 miljoner
kronor bättre än budget p g a amortering av lån och fortsatt låga räntekostnader. Slutligen redovisar
Hällefors Bostads AB ett överskott med 0,2 miljoner kronor i förhållande till budgeterat.

Årets resultat (mkr)
% av eget kapital vid årets början

2013

2014

2015

2016

2017

-0,7
-0,1

2,5
2,7

13,7
14,7

40,1
37,8

16,3
11,1

Investeringsvolym

Årets nettoinvesteringar uppgick till 30,6 miljoner kronor, vilket är 4,2 miljoner lägre än föregående år.
Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från årets resultat hade
kommunen 34,5 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att den
löpande verksamheten var finansierad. Detta har medfört att 100 procent av investeringarna kunnat
finansieras med medel från den löpande verksamheten.
(mkr)
Kommunen
Hällefors Bostads AB
Årets nettoinvesteringar

2013

2014

2015

2016

2017

15,2
15,2

21,8
21,8

12,7
5,2
17,9

19,8
15,0
34,8

22,7
7,9
30,6

Kapacitet
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommunkoncernen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunkoncernen för
kommande lågkonjunkturer.
Soliditet

Vid en analys av kommunkoncernens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur
stor del av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det
egna kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan
ökar, eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader
för lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme.
(%)
Soliditet
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet

2013

2014

2015

2016

2017

16,7%
-22,8%

18,2%
-20,6%

21,3%
-17,4%

27,3%
-7,8%

29,6%
-4,0%

Under år 2017 ökade soliditeten med 2,3 procentenheter till 29,6 procent. För att få ett mer relevant
mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen
som en ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick till 184,5 miljoner
kronor, läggas in i balansräkningen blir kommunens soliditet -4,0 procent.

- 28 -

Skuldsättningsgrad

Ett annat mått på kommunkoncernens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av
tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det
främmande kapitalet utvecklats över tiden.
(%)
Total skuldsättningsgrad

2013

2014

2015

2016

2017

83,3%

81,8%

78,7%

72,7%

70,4%

Den totala skuldsättningsgraden har under året minskat till följd av det positiva resultatet och minskningen av långfristiga skulder.

Risk
Risk analyserar kommunkoncernens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar
möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder.
Finansiella skulder

Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgår till 229,8 miljoner kronor. 214,6 miljoner kronor
avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest och 3,0 miljoner kronor av dessa lån bedöms som
kortfristiga skulder för nästa års amortering. 13,5 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder
och 4,7 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst.
(mkr)

2013

2014

2015

2016

2017

Långfristiga lån
Kortfristiga lån
Totalt

306,9
14,8
321,7

288,9
2,2
291,1

232,6
5,0
237,6

223,6
9,0
232,6

211,6
3,0
214,6

Framtida utveckling
Utifrån kommunens fattade beslut om en ekonomisk strategisk plan och bostadsbolagets ägardirektiv
är målsättningen att skapa en långsiktig stabil ekonomi genom att öka soliditeten. Fortsatta
gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att dels arbeta efter kommunens bostads- och
lokalresursplanering och dels ytterligare effektivisera och förbättra verksamheterna så att koncernen
kan ge medborgarna och hyresgästerna bästa möjliga service inom tillgängliga resurser.
För närmare analys av räkenskaperna hänvisas till Hällefors Bostads AB:s årsredovisning.
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Finansiell analys- kommunen
Resultat
Kartläggning av årets resultat och dess orsaker. Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter
och kostnader under året och över tiden? Analysering av investeringar och dess utveckling.
Årets resultat

Årets resultat uppgår till 15,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av det egna kapitalet med
11,9 procent. Resultatet är 7,8 miljoner bättre än budgeterat. Kommunens resultat i förhållande till
skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 3,6 procent. 2017 erhöll kommunen 13,9 miljoner
kronor i det extra generella statsbidraget för människor på flykt.
Största orsaken till kommunens höga resultat är att skatteintäkter och generella statsbidrag har blivit
5,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnad är 0,5 miljoner kronor bättre än
budgeterat. Specifikt blev kommunens kostnader för pensioner 1,4 miljoner kronor lägre än
prognostiserat. Slutligen har finansnettot blivit 2,1 miljoner kronor bättre än budget p g a amortering
av lån och fortsatt låga räntekostnader.

Årets resultat (mkr)
% av eget kapital vid årets början

2013

2014

2015

2016

2017

0,8
1,0

1,9
2,3

13,5
15,8

32,4
32,7

15,7
11,9

Under de fem senaste åren har det egna kapitalet ökat med 64,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en
årlig ökningstakt på 15,5 procent.
Balanskravet

Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med de realisationsposter som
uppstått under året. Kommunen har uppfyllt balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med
undantag för budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2017 visar på ett positivt resultat på
15,7 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens balanskrav uppgår årets balanskravsresultat till 15,7 miljoner kronor. Kommunen har därmed inget negativt balanskravsresultat.
(mkr)
Årets resultat enligt resultaträkningen
- reducering av samtliga realisationsvinster
+ justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet
+ justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet
+ orealiserade förluster i värdepapper
- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar/Balanskravsresultat

2013

2014

2015

2016

2017

0,8
0,8

1,9
1,9

13,5
13,5

32,4
-4,0
28,4

15,7
15,7

Kommunen har inte reserverat några positiva resultat i en s k resultatutjämningsreserv (RUR) utifrån
att kommunen antagit finansiella inriktningsmål som har till syfte att ge kommunen en långsiktig och
strategisk planering i de finansiella målsättningar som kommunen har och vara utgångspunkt vid
framtagande av kommunens kommande årsbudgetar. I planen framgår tydligt att kommunen ska budgetera överskott.
Förändring av kostnader och intäkter

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de
intäkter vi får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningssystemet. Nettokostnaderna ökade
med 4,9 procent jämfört med år 2016. Intäkterna från skatteintäkter och generella statsbidrag ökade
med 1,6 procent jämfört med år 2016. Att nettokostnaderna och generella statsbidrag har ökat kraftigt
år 2017 och 2016 mot år 2015 utgörs av att det extra generella statsbidraget för människor på flykt.
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För räkenskapsår 2017 ingår det med 13,9 miljoner kronor och för räkenskapsår 2016 ingår det med
22,5 miljoner kronor.
(mkr)

2013

2014

2015

2016

2017

Nettokostnader
Skatteintäkter och utjämning

352,9
360,3

371,2
377,1

366,7
383,2

391,9
423,0

411,1
429,7

Under perioden från år 2013 till 2017 har ökningstakten för nettokostnaderna uppgått till 16,5 procent
och för skatteintäkter och generella statsbidrag har ökningstakten uppgått till 19,3 procent.
Nettokostnadsandel

Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader.
Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verksamhetskostnaderna
tar i anspråk av skatteintäkter och bidrag. Tabellen visar hur stor andel av skatteintäkter och generella
statsbidrag som ianspråktas av verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Når kommunen 98 procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som god
ekonomisk hushållning.
(%)
Nettokostnadsandel

2013

2014

2015

2016

2017

97,9%

98,4%

95,7%

92,7%

95,7%

Av tabellen framgår det att 95,7 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag har
använts till verksamheterna, vilket är i nivå med år 2015.
Investering och självfinansieringsgrad

Årets nettoinvesteringar uppgick till 22,7 miljoner kronor, vilket är 2,9 miljoner högre än föregående
år. Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från årets resultat hade
kommunen 30,3 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att den
löpande verksamheten var finansierad. Detta har medfört att 100 procent av investeringarna kunnat
finansieras med medel från den löpande verksamheten.
2013

2014

2015

2016

2017

Medel från verksamhet (mkr)
Nettoinvesteringar (mkr)

29,8
15,2

21,2
21,8

28,7
12,6

44,4
19,8

30,3
22,7

Självfinansieringsgrad (%)

100,0%

97,2%

100,0%

100,0%

100,0%

Redovisas ett värde på 100 procent eller mer innebär det att kommunen kunde skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året. Detta stärker kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka
likviditeten. Under de fem senaste åren har 100 procent av investeringarna finansierats med medel från
verksamheten.
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Kapacitet
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommunen
har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för kommande lågkonjunkturer.
Soliditet

Vid en analys av kommunens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur stor del
av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det egna
kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan ökar,
eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader för
lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme.
(%)
Soliditet
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet

2013

2014

2015

2016

2017

24,8%
-38,8%

26,8%
-35,4%

27,2%
-25,7%

33,1%
-14,2%

36,6%
-9,2%

Under år 2017 ökade soliditeten med 3,5 procentenheter till 36,6 procent. För att få ett mer relevant
mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen
som en ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick till 184,5 miljoner
kronor, läggas in i balansräkningen blir kommunens soliditet -9,2 procent.
Skuldsättningsgrad

Ett annat mått på kommunens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av
tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det
främmande kapitalet utvecklats över tiden. Den totala skuldsättningsgraden har under året minskat till
följd av det positiva resultatet och minskning av långfristiga skulder.
(%)
Total skuldsättningsgrad

2013

2014

2015

2016

2017

75,2%

73,2%

72,8%

66,9%

63,4%

Kommunalskatt

Skattesatsen för Hällefors invånare under 2017 var 22,05 procent. Kommunen hade under 2017 den
sjätte högsta skattsatsen av länets 12 kommuner. Den genomsnittliga skattesatsen för riket uppgick
2017 till 32,12 procent, varav kommunerna svarar för 20,75 procent.

Risk
Risk analyseras kommunens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. Här diskuteras också borgensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld.
Likviditet

Likviditeten visar kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Kassalikviditeten utgörs av kvoten
mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Ett resultat över 100 procent visar att de kortfristiga tillgångarna är större än de kortfristiga skulderna. Rörelsekapitalet beräknas som samtliga
omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Kassalikviditet (%)
Röreslekapital (mkr)

2013

2014

2015

2016

2017

93,2%
-5,7

77,2%
-17,3

94,5%
-6,2

111,7%
13,9

106,0%
7,3

Den kortfristiga betalningsberedskapen har minskat mot föregående år med 5,7 procentenheter och
rörelsekapitalet har minskat med 6,6 miljoner kronor.
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Finansiella skulder

Kommunens långfristiga skulder uppgår till 99,8 miljoner kronor. 84,6 miljoner kronor avser lån hos
låneinstitutet Kommuninvest och 3,0 miljoner kronor av dessa lån bedöms som kortfristiga skulder för
nästa års amortering. 13,5 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder och 4,7 miljoner kronor
avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst.
(mkr)

2013

2014

2015

2016

2017

Långfristiga lån
VA- och avfallsfond
BRT

119,5
10,2
4,3

107,4
11,2
4,4

102,6
11,7
4,6

93,6
15,0
4,7

81,6
13,5
4,7

Genomsnittsräntan på låneskulden uppgick till 3,12 procent vid årsskiftet och innebär en minskning
med 0,08 procentenheter i förhållande till samma tidpunkt föregående år.
Pensionsåtaganden

Sedan bokslutet för år 2007 beräknas pensionsskulden enligt en särskild modell kallad RIPS, som idag
är uppdaterad till RIPS17. Modellen är framtagen och fastställd av SKL för att användas framöver vid
värderingen av kommunala pensions-åtaganden. Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så
kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse
utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt,
då utbetalningarna kommer att belasta kommunens resultat under många decennier. De totala
pensionsförpliktelserna uppgick vid årets slut till 219,0 miljoner kronor, vilket är en minskning med
2,5 miljoner kronor under året. Det finns inga medel som är särskilt placerade för kommande
pensionsutbetalningar, utan kommunen har återlånat den samlade pensionsskulden i verksamheten.
(mkr)

2013

2014

2015

2016

2017

Avsättning till pensioner
Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Totalt

33,8
214,6
248,4

32,9
198,9
231,8

32,7
192,7
225,4

33,5
188,0
221,5

34,5
184,5
219,0

Borgensåtaganden

Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick till 130,3 miljoner kronor. Stora borgensåtaganden
kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån alternativt att ge ägartillskott.
Det största borgensåtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB med
130,0 miljoner kronor.

Kontroll
Med kontroll avses hur ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger
bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman
på så sätt att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer.
Budgetavvikelse

En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god budgetföljdsamhet i
kommunen. Under 2017 har nettokostnaderna varit i samma nivå som budgeterat. Dock har de stora
verksamhetsdelarna inom kommunstyrelsen haft problem att hålla sin budgetnivå och det beror på
svårigheten att ställa om verksamheterna i kommunen utifrån de ramar som kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige beslutat om.
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Under 2017 har kommunens omsättning varit högre än budgeterat och beror på att kommunen tagit
emot många nyanlända, vilket resulterat i en osäker kostnadsutveckling och därmed en allmän
återhållsamhet. Dessutom har behovet av kommunal service ökat inom hemtjänstområdet.
(mkr)
Årets resultat
Nettokostnader
Skatteintäkter och utjämning
Finansnetto

2013

2014

2015

2016

2017

-8,5
-9,2
-0,1
0,8

0,7
-14,2
14,0
0,9

10,0
0,5
7,5
2,0

17,5
8,9
4,2
4,4

7,8
0,5
5,2
2,1

Budgetföljsamhet inom nämnderna

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens verksamheter klarar
att bedriva sin verksamhet inom budgetramarna.
(mkr)
Återbetaltning AFA-försäkring
Infriad borgen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Myndighetsnämnd
Bildningsnämnd
Omsorgsnämnd
Kommunrevision
Val- och demokratinämnd

2013

2014

7,5 -6,4
-4,2
-6,1
0,0
-

0,8
-2,3 -12,9 0,0
0,2

2015

2016

2017

3,8
-4,2
0,5
0,4
-

0,6
8,2
0,1
-

0,5
-0,1
0,1
-

0,0 -

-

Prognossäkerhet

Prognossäkerheten hos nämnderna är viktig för kommunens möjligheter att ha kontroll över den
finansiella utvecklingen. En god prognossäkerhet skapar möjlighet att korrigera eventuella ekonomiska förändringar under året. Utfallet för nämndernas verksamhet blev 0,6 miljoner kronor bättre än
prognosen i delårsrapporten. Prognossäkerheten har varit god under verksamhetsåret 2017.
(mkr)

Mars

Delårsrapport

Årsbokslut

0,0
0,0
0,0

0,0
-0,1
0,0

0,5
-0,1
0,1

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Myndighetsnämnd

Känslighetsanalys

En kommun påverkas av händelser som på kort sikt kan vara svåra att påverka. Ett sätt att göra detta
tydligt är att upprätta en känslighetsanalys för att visa hur ett antal faktorer påverkar kommunens
ekonomi. För att möta sådana förändringar är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på
såväl kort som lång sikt. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi under ett år.
(mkr)
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag
Bruttokostnadsförändring med 1%
Ränteändring på långfristiga lån 1%
Förändring generella statsbidrag med 1%
Förändring utdebitering med 10 öre

2,9
5,3
0,9
1,2
1,2
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Framtida utveckling
De prognoser som SKL avlämnar avseende skatter och generella statsbidrag förändrar sig flera gånger
under ett år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när
budgetåret inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att ha
en god beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under pågående budgetår.
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen
för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de
gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar
genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet
invånare. Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Det gör det
viktigt för kommunen att vara en attraktiv kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta
hit och att medborgarna som bor här trivs och vill bo kvar. Den sista december 2017 hade Hällefors
kommun 7109 invånare vilket är en minskning med 29 personer jämfört med föregående år.
Kommunen har fattat beslut om en ekonomisk strategisk plan som har till syfte att minska verksamheternas kostnader utifrån den invånarstruktur kommunen har idag och därmed skapa en god ekonomisk hushållning. Målsättningen är att skapa en långsiktigt stabil ekonomi genom att öka soliditeten.
Som ett led i det har kommunen antagit fyra finansiella inriktningsmål i form av resultatandel, investeringsandel, amortering av låneskulden samt bortförsäkring av pensionsskulden, som har som målsättning att påverka soliditetens utveckling positivt.
Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att ytterligare effektivisera och förbättra verksamheterna så att kommunen kan ge medborgarna bästa möjliga service inom tillgängliga
resurser.
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Personalredovisning
Arbetsgivarperspektiv
Målet med Hällefors kommuns personalpolitik är att vara en arbetsgivare som kan attrahera, behålla
och utveckla medarbetare så att kommuninvånarna möter kompetent och engagerad personal i en väl
fungerande organisation.

Chefs- och ledarutveckling
Hällefors kommun hade 25 chefer vid utgången av år 2017.
Under våren 2017 har en skräddarsydd chefsutbildning genomförts för samtliga chefer i Hällefors
Kommun. Nyrekryterade chefer ges löpande möjlighet att genomföra en allmän chefsutbildning i
motsvarande regi. Chefer i kommunen träffas regelbundet i så kallade chefsforum.

Arbetsmiljö
Beslut har tagits att en handlingsplan ska tas fram för att aktivt förebygga ohälsa på arbetsplatserna
och sänka sjukfrånvaron. Den tidigare rehabiliteringspolicyn har under förra året upphävts och istället
har riktlinjer tagits fram för att vara ett stöd i arbetet med hanteringen av sjukfrånvaro och
arbetslivsinriktad rehabilitering.

Resursplanering
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Kommunal lanserat en stor satsning
på att driva frågan om rätten till heltid. Bakgrunden är att om kommunsektorn ska kunna möta
välfärdens stora behov av personal i framtiden måste flera arbeta heltid. Rätten till heltid är också en
del i jämställdhetsarbetet och alla ska kunna ska kunna leva såväl på sin lön och på sikt även på sin
pension. Det nationella målet är att heltid skall vara normen år 2021 och kommunen har därför under
året arbetat med projektet Heltidsresan där en plan upprättats hur detta mål skall nås i Hällefors
Kommun.
I kommunen används resursplaneringssystemet Time Care. Det används i flera verksamheter och då
framförallt inom vård- och omsorgsverksamheten. Time Care ska underlätta arbetet med att bemanna
utifrån verksamheternas behov. Den ska också underlätta för medarbetarna att få större möjligheter att
få en utökad sysselsättningsgrad.

Personalnyckeltal
Anställningar och årsarbetare

Den 1 november 2017 var antalet anställningar i Hällefors kommun 681, vilket är en ökning med
22 anställningar jämfört med år 2016. Redovisningen avser månadsavlönade, både tillsvidare och
visstidsanställda, som faller under avtalet Allmänna Bestämmelser (AB). Inom kommunen finns ett
stort antal timavlönade (ingår i AB) som ingår i avsnittet ”Tidsredovisning”. De flesta anställningarna
finns inom den pedagogiska verksamheten samt vård och omsorg. Trycket på kommunal service är
fortfarande hög.
Totalt

2016
Kvinnor

Män

Totalt

2017
Kvinnor

Män

Antal anställda med månadslön

659

537

122

681

555

126

Antal tillsvidareanställda
Antal visstidsanställda

524
135

450
87

74
48

554
127

467
88

87
39

Antal heltidsanställda
Antal deltidsanställda

438
221

340
197

98
24

441
240

344
211

97
29

1 november
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Totalt arbetade 555 kvinnor och 126 män i kommunen. Andelen kvinnor uppgår till 81 procent. I
förhållande till föregående år har antalet kvinnor ökat med 18 anställningar och antalet män ökat med
4 anställningar.
Antal tillsvidareanställningar har ökat något jämfört med föregående år. 2016 var 80 procent
tillsvidareanställningar och resterande 20 procent visstidsanställningar. För 2017 är siffrorna 81
respektive 19 procent. Visstidsanställda är de som är anställda för ett vikariat, är provanställda eller
anställda för en viss arbetsuppgift.
Jämfört med föregående år har både deltidsanställningar och heltidsanställningar ökat. Idag är 65
procent av anställningarna heltid och 35 procent har en deltidsanställning. Deltidsanställningar har en
sysselsättningsgrad som är lägre än 100 procent.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen är 92 procent.

1 november
Genomsnittlig sysselsättning

Totalt

2016
Kvinnor

Män

Totalt

2017
Kvinnor

Män

92%

92%

92%

92%

92%

92%

Vid omräkning till årsarbetare motsvarar de 681 månadsanställningarna 638 årsarbetare totalt i
kommunen den 1 november 2017. Vid mätningen 1 november 2013 hade kommunen 522 årsarbetare,
vilket innebär en ökning med 116 årsarbetare de senaste fem åren.
1 november

2013

2014

2015

2016

2017

573
522

578
530

580
541

659
607

681
638

Antal anställningar
- omvandlat till årsarbetare
Åldersstruktur

Den genomsnittliga åldern för kommunens anställda har minskat jämfört med föregående år från
47,3 år till 47,1 år. Genomsnittsåldern har minskat två år i rad vilket även visar sig i
åldersfördelningen där ökningen är störst i grupperna upp till 39 år.

1 november
Genomsnittlig ålder

Totalt

2016
Kvinnor

Män

Totalt

2017
Kvinnor

Män

47,3

48,0

44,1

47,1

47,6

44,7

Den största förändringen av åldersfördelningen mätt i antal är åldersgruppen upp till 29 år som ökade
med 13 personer. Från 61 års ålder har anställda möjlighet att avgå med pension eller att kvarstå i
tjänst till dess att de fyller 67 år. Under 2017 valde 5 anställda att avgå före eller vid 65-årsdagen. Tre
personer kvarstår i anställning fram till 67 år.
1 november

2013

2014

2015

2016

2017

31
77
191
188
86
573

37
85
195
188
73
578

42
71
186
190
91
580

72
94
180
208
105
659

85
104
165
212
115
681

-29
30-39
40-49
50-59
60Summa
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Tidsredovisning

Under år 2017 uppgick all arbetad tid till 1132461 timmar. I beräkningen ingår månadslön, timlön,
fackligt internt arbete, fyllnadstid och övertid. Arbetad tid utgjorde 81 procent av all tid. 2017 utgjorde
övertid och mertid 1,6 procent av all arbetad tid vilket är en ökning från 2016 då det var 1,2 procent.
2013
Antal arbetade timmar under året
- omvandlat till årsarbetare
Antal timmar övertid och mertid under året
- omvandlat till årsarbetare

946 030
478

2014

2015

2016

2017

976 954 1 010 266 1 094 141 1 132 461
493
510
553
572

20 071
10

17 571
9

12 826
6

12 626
6

18 269
9

Timavlönades arbetade timmar har minskat sedan föregående år och var 2017 11 procent av den
arbetade tiden. 2015 och 2016 var motsvarade 15 procent.
Arbetsgivarens ambition är att timavlönades timmar skall minska och det finns därför anledning att
fortsätta arbetet med att analysera behovet av timavlönade med inriktning mot tryggare anställningar.
Vård och omsorg har under föregående år arbetat med att höja grundbemanningen genom att erbjuda
högre sysselsättningsgrad och fler har blivit månadsavlönade.
1 november timavlönade
Antal arbetade timmar under året
- omvandlat till årsarbetare

2013

2014

2015

2016

2017

124 371
63

121 136
61

152 138
77

162 914
82

128 983
65

Frånvaro

Frånvaron utgörs av såväl betald som obetald ledighet och utgörs av semester, ferie/uppehåll,
sjukdom, sjukersättning, rehabilitering, föräldraledighet, vård av sjukt barn och övrig frånvaro.
Utifrån den avtalade arbetstiden har totalt cirka 19 procent bestått av frånvaro. Semester, ferie och
uppehåll tillsammans motsvarar cirka hälften av all frånvaro. Frånvaro på grund av sjukdom har under
de senaste åren ökat för att under återigen 2017 minska något. Föräldraledighet och vård av sjukt barn
har ökat något under det sista året vilket kan kopplas till åldersstrukturen att anställningarna ökar mest
i yngre åldersintervall.
Frånvaro
Semester
Ferie/uppehåll
Sjukdom/tidsbegr sjukers/rehab
Föräldraledighet/vård av sjukt barn
Övriga
Summa

2013

2014

2015

2016

2017

38,0%
12,0%
33,0%
6,0%
11,0%
100,0%

39,4%
11,1%
33,8%
4,3%
11,5%
100,0%

38,0%
11,2%
36,9%
3,8%
10,1%
100,0%

37,2%
10,1%
39,1%
1,3%
12,4%
100,0%

38,2%
10,1%
35,5%
3,7%
12,5%
100,0%

Den totala sjukfrånvaron i kommunen har minskat från 2016. Sjuktalen omfattar all sjukdomsrelaterad
frånvaro i procent av den ordinarie tiden. Den långa sjukfrånvaron, överstigande 59 dagar, var 49,86
procent av den totala sjukskrivningstiden i kommunen under 2017 vilket visar på en minskning med
4,35 procent. Utifrån nedanstående tabell visar också att i åldersgruppen upp till -29 år har
sjukfrånvaron ökat sedan tidigare år och står procentuellt sett för den högsta sjukfrånvaron i
kommunen. I åldersgruppen 30-49 år är minskningen marginell medan den största minskning på
sjukfrånvaro är i gruppen 50+.
I kommande tabell redovisas sjukfrånvaron fördelad på kön enligt lagen om kommunal redovisning 4
kapitel § 1a.
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Total sjukfr tid/ord arbetsstid
Sjukfr tid långtidssj/tot sjukfr tid
Sjukfr tid -29 år/ord arbetstid
Sjukfr tid 30-49 år/ord arbetstid
Sjukfr tid 50+/ord arbetstid

Totalt

2016
Kvinnor

Män

Totalt

2017
Kvinnor

Män

8,24%
54,21%
7,50%
7,84%
8,71%

9,16%
56,42%
8,66%
9,14%
9,24%

4,38%
32,49%
5,40%
2,18%
6,06%

7,58%
49,86%
8,64%
7,72%
7,22%

8,60%
53,49%
9,19%
9,16%
8,03%

3,86%
12,80%
7,57%
2,33%
3,69%

Det totala antalet sjukfrånvarodagar minskade med 610 dagar jämfört med föregående år. Det totala
antalet sjukfrånvarodagar under 2017 var 22 329 dagar. Detta motsvarar i genomsnitt 31,8 sjukdagar
per anställd. Den totala sjukfrånvaron har minskat i kommunen samtidigt kan kommunen se att det i
huvudsak är den långa sjukfrånvaron som står för minskningen och att den kortare frånvaron istället
har ökat i antal dagar räknat.
Karensdag
Dag 2-14
Dag 15-90
Dag 91Totalt

2013

2014

2015

2016

2017

241
4 439
2 749
10 752
18 181

247
4 432
2 289
10 735
17 703

275
5 011
2 990
12 934
21 210

319
5 346
2 756
14 518
22 939

440
5 814
3 371
12 704
22 329

Utifrån redovisning av andelen friska i förhållande till anställningar hade 28,3 procent som under 2017
inte haft någon sjukfrånvaro. För åren 2015 och 2016 var det 30,0 respektive 29,8 procent som inte
hade haft någon sjukfrånvarodag. Även detta är en indikation på att fler personer blir sjuka trots ett
trendbrott att sjukfrånvaron för första gången på länge minskat.
Som en satsning på friskvård införde Hällefors kommun friskvårdskuponger för alla sina anställda
under 2015. Friskvårdskuponger ger stor frihet för de anställda att själva välja friskvårdsaktiviteter. En
anställd i kommun kan maximalt få 800 kronor i friskvårdskuponger och summan anpassas efter
sysselsättningsgrad. Förutom tillsvidareanställda har även vikarier som arbetar mer än tre månader
tillgång till friskvårdskuponger. 447 anställda använde sina friskvårdskuponger 2017 vilket är 58
procent av de som har erbjudits kuponger. En fortsatt ökning jämfört med 2015 och 2016 då 54
respektive 57 procent använde kupongerna. Timanställda kan söka friskvårdsbidrag i efterhand.
Hällefors kommun använder Bergslagens Arbetsmiljö för sin företagshälsovård. 65 anställda besökte
företagshälsovården under 2017 mot 69 anställda 2016. Totalt köpte kommunen 435 timmar av
Bergslagens Arbetsmiljö. Det är en minskning med 228 timmar jämfört med året innan. För att få
tillgång till företagshälsovårdens tjänster skall ohälsan vara arbetsrelaterad. Nytt enligt den nya
riktlinjen är att medarbetaren har möjlighet att göra ett förstagångsbesök hos Bergslagens Arbetsmiljö
för att därefter göra en bedömning. Fortsatta insatser efter förstagångsbesöket ska godkännas av
närmsta chef, som förankrar detta hos HR-konsult eller HR-chef. Förutom individärenden och
rehabilitering gjorde Bergslagens Arbetsmiljö under 2017 en kartläggning av chefers arbetsmiljö samt
hade en utbildning i bildskärmsergonomi. Kommunen har avtal med Bergslagens Arbetsmiljö om
företagshälsovård fram till sista augusti 2019.
Lön

Förvaltningen genomfört en arbetsvärdering/lönekartläggning under hösten 2017 enligt
diskrimineringslagen. Under 2017 gjordes en fortsatt extra satsning på lärarlöner och sjuksköterskor i
löneöversynen. I centralt avtal med Kommunal finns fortsatt en extra satsning på undersköterskor
under åren 2018. Medianlönen i Hällefors kommun var 1 november 2017, 26 002 kronor. Detta är en
ökning med 604 kronor och motsvarar en ökning med 2,38 procent jämfört med föregående år.

1 november

Totalt

2016
Kvinnor

Män

Totalt

2017
Kvinnor

Män

Medianlön

25 398

25 449

25 091

26 002

26 025

25 900
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Resultaträkning

(belopp i tkr)
Koncern
2016

Koncern
2017

Kommun
2016

Kommun
2017

Verksamhetens intäkter, not 1)
Verksamhetens kostnader, not 2)
Jämförelsestörande poster, not 3)
Avskrivningar, not 4)

196 935
-555 004
-148
-20 225

201 817
-590 882
2 216
-20 600

151 067
-529 892
-234
-12 809

147 744
-544 179
-1 706
-13 002

Verksamhetens nettokostnader

-378 442

-407 449

-391 868

-411 143

276 317
146 662
4 622
-6 752
-2 295

283 176
146 555
440
-6 471
12

276 317
146 662
4 945
-3 637
-

283 176
146 555
763
-3 689
-

Resultat före extraordinära poster

40 112

16 263

32 419

15 662

Årets resultat, not 9)

40 112

16 263

32 419

15 662

Skatteintäkter, not 5)
Generella statsbidrag, not 6)
Finansiella intäkter, not 7)
Finansiella kostnader, not 8)
Skatt på årets resultat

Kommunens utfall mot budget
(belopp i tkr)
Kommun
2016

Kommun
2017

Budget
2017

Avvikelse

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar

151 067
-529 892
-234
-12 809

147 744
-544 179
-1 706
-13 002

100 000
-498 203
-13 500

47 744
-45 976
-1 706
498

Verksamhetens nettokostnader

-391 868

-411 143

-411 703

560

276 317
146 662
4 945
-3 637

283 176
146 555
763
-3 689

285 631
138 888
400
-5 400

-2 455
7 667
363
1 711

Resultat före extraordinära poster

32 419

15 662

7 816

7 846

Årets resultat

32 419

15 662

7 816

7 846

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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Kassaflödesanalys

(belopp i tkr)
Koncern
2016

Koncern
2017

Kommun
2016

Kommun
2017

42 407
20 139

16 251
17 184

32 419
12 809

15 662
13 508

-6 099

440

-3 793

440

Kassaflöde före förändring
av rörelsekapital

56 447

33 875

41 435

29 610

Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital
Ökn/minskn av rörelsefordringar
Ökn/minskn av rörelseskulder

-29 307
1 595

22 732
10 292

-34 525
6 790

27 440
2 009

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

28 735

66 899

13 700

59 059

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anl tillgångar, not 12)
Försäljning av materiella anl tillgångar
Försäljning av finansiella anl tillgångar, not 13)
Investeringar i finansiella tillgångar
Ökn/minskn av övriga finansiella tillgångar, not 13)

-34 847
4 000
-4

-30 552
7

-19 805
4 000
-

-22 709
-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-30 851

-30 545

-15 805

-22 709

Finansieringsverksamheten
Upptagna skulder
Amortering av skulder
Ökn/minskn av övriga långfr fordringar

-5 000
-538

-18 000
4 459

-5 000
-538

-18 000
4 459

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-5 538

-13 541

-5 538

-13 541

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

-7 654
69 446
61 792

22 813
61 792
84 605

-7 643
69 168
61 525

22 809
61 525
84 334

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Just för av- och nedskrivningar, not 10)
Just för övr poster som inte ingår
i kassaflödet, not 11)

- 42 -

Balansräkning

(belopp i tkr)
Koncern
2016

Koncern
2017

Kommun
2016

Kommun
2017

372 278
8 464
1 402
6 778

370 437
8 586
5 948
10 541
6 778

224 974
8 165
127
-

226 592
8 009
7 866
-

1 101
13 743

1 101
13 736

16 361
13 550

16 361
13 550

403 766

417 127

263 177

272 378

2 160

2 025

2 160

2 025

67 019
61 792

44 287
84 605

71 058
61 525

43 618
84 334

128 811

128 892

132 583

127 952

-

-

-

-

534 737

548 044

397 920

402 355

146 222
40 112
-

162 485
16 263
-

131 647
32 419
-

147 309
15 662
-

33 450
789
63

34 544
51

33 450
789
-

34 544
-

34 302

34 595

34 239

34 544

243 342
110 871

229 801
121 163

113 356
118 678

99 815
120 687

354 213

350 964

232 034

220 502

534 737

548 044

397 920

402 355

188 075
355

-

-

-

184 490
345

188 075
130 341

184 490
130 331

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnad och tekn anläggningar , not 14)
Maskiner och inventarier, not 15)
Förbättringsutgifter på annans fastighet, not 16)
Pågående investeringsprojekt, not 17)
Konst
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar, bostadsrätter, not 18)
Långfristiga fordringar, not 19)
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur, not 20)
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar, not 21)
Kassa, bank, postgiro, not 22)
Summa omsättningstillgångar
Balansposter, enligt lag

redovisning av bostadslån

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital, not 24)

därav periodens resultat
därav resultatutjämningsreserv
Avsättningar

Avsättningar till pensioner, not 25)
Avsättning till statlig infrastruktur, not 26)
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder

Långfristiga skulder, not 27)
Kortfristiga skulder, not 28)
Summa skulder

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder
Ställda säkerheter och borgensförbindels

Anvarsförbindelser, not 25)
Borgensåtaganden, not 29)
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Nothänvisningar

(belopp i tkr)

RESULTATRÄKNING
Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2016

2017

2016

2017

Not 1 Verksamhetens intäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Statliga driftbidrag
EU-bidrag
Försäljning verksamhet
Övriga intäkter
Summa

12 889
48 322
95 956
2 257
37 511
196 935

12 490
47 194
87 252
343
837
53 701
201 817

12 912
2 161
95 956
2 481
37 557
151 067

12 503
2 410
87 252
343
1 061
44 175
147 744

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner, soc avg, ersättningar
Övriga kostnader anställda
Försörjningsstöd
Entrep, köp av verksamhet
Konsulttjänster
Tele, ADB, porto
Bränsle, energi, vatten
Övriga kostnader
Summa

304 197
22 086
7 605
120 188
5 401
1 948
20 461
73 118
555 004

324 796
22 865
8 909
124 390
4 412
2 051
21 155
82 304
590 882

297 780
22 086
7 605
112 328
5 401
1 948
6 356
76 388
529 892

317 318
22 865
8 909
101 997
4 412
2 051
6 714
79 913
544 179

0
104
130
-86
148
148

0
1 068
132
-3 922
506
-2 216
-2 216

0
104
130
234
234

0
1 068
132
506
1 706
1 706

57
4 513
2 833
2 573
92
46
41
2 654

57
4 898
2 469
2 785
92
46
41
2 614
13 002

Not 3 Jämförelsestörande poster
Återbetalning av AFA Försäkringspremier för AGS-KL & AVBF-KL
Ersättning för nedskrivning
Summa intäkter
Avgångsvederlag
AGF-KL
Sanktionsavgifter
Infriad borgen för konkursen av Stiftelsen Formens Hus
Återförd nedskrivning
Nedskrivning
Summa kostnader
Summa

Not 4 Avskrivningar
Allmän markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastighet för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastighet för annan verksamhet
Övriga fastigheter
Exploateringsfastigheter
Inventarier
Övriga maskiner och inventarier
Summa

57
4 513
2 833
2 573
92
7 405
41
2 711
20 225
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57
4 898
2 469
2 785
92
7 428
41
2 830
-20 600

12 809

Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2016

2017

2016

2017

Not 5 Skatteintäkter
Kommunalskatt
Slutavräkning 15 / 16
Slutavräkning 16 prog / 17 prog
Summa

277 480
292
-1 455
276 317

284 249
374
-1 447
283 176

277 480
292
-1 455
276 317

284 249
374
-1 447
283 176

Not 6 Generella statsbidrag
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Regleringsavgift /-bidrag
Bidrag för LSS-utjämning
Generella bidrag
Summa

89 477
19 022
3 368
12 318
-242
256
22 463
146 662

97 039
19 995
3 383
12 435
-69
-466
14 238
146 555

89 477
19 022
3 368
12 318
-242
256
22 463
146 662

97 039
19 995
3 383
12 435
-69
-466
14 238
146 555

Not 7 Finansiella intäkter
Utdelningar på aktier och andelar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa

537
3 950
123
12
4 622

322
105
13
440

537
3 950
123
335
4 945

322
105
336
763

Not 8 Finansiella kostnader
Räntekostnader
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader
Summa

6 439
281
32
6 752

5 702
731
38
6 471

3 324
281
32
3 637

2 920
731
38
3 689

40 112
-3 950
36 162

16 263
16 263

32 419
-3 950
28 469

15 662
15 662

Not 9 Kommunallagens balanskrav
Årets resultat enligt resultaträkningen
- reducering av samtliga realisationsvinster
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ justering för realisationsförluser enligt undantagsmöjlighet
+ orealiserade förluster i värdepapper
- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar/Balanskravsresultat

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

KASSAFLÖDESANALYS
Not 10 Just för av- och nedskrivningar
Årets avskrivningar
Nedskrivningar +/Återförda nedskrivningar Summa

20 225
-86
20 139

20 600
-3 416 17 184

12 809
12 809

13 002
506
13 508

Not 11 Justering för övr poster
Ökning av pensionsskuld
Ingående eget kapital Svartälvstorps Förvaltnings AB
Årets utbetalning Citybanan
Upplösning Citybanan 20 år
Skatt på årets resultat
Reavinst/förlust
Summa

786
-764
135
-2 306
-3 950
-6 099

1 094
-789
135
440

786
-764
135
-3 950
-3 793

1 094
-789
135
440
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Not 12 Förvärv av materiella anl tillgångar
Mark, byggnader, tekn anl
Maskiner och inventarier
Förbättringsutgifter annans fastighet
Pågående investeringsobjekt
Summa
Not 13 Försäljning, minskn/ökning finans anl tillgångar
Försäljning av aktier i Hällefors Värme AB
Kommuninvest Ekonomisk förening
Övrig minskning/ökning finans anl tillgångar
Summa

Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2016

2017

2016

2017

31 520
2 246
1 081
34 847

12 512
2 878
6 023
9 139
30 552

17 574
2 231
19 805

12 512
2 458
7 739
22 709

4 000
-4
3 996

7
7

4 000
4 000

0

753 076
-43 602
31 520
114
-

742 304
12 512
-

438 580
-43 602
17 574
114
-

412 666
12 512
-

-395 004
43 602
-17 514
86
372 278

-370 025
-17 770
3 416 370 437

-221 139
43 602
-10 155
224 974

-187 692
-10 388
-506
226 592

2 351
136 510
42 272
38 923
3 057
147 984
1 181
372 278

2 294
138 720
40 767
40 089
2 949
144 479
1 139
370 437

2 351
136 510
42 272
38 923
3 057
680
1 181
224 974

2 294
138 720
40 767
40 089
2 949
634
1 139
226 592

52 904
2 246
-

55 150
2 878
-

50 524
2 231
-

52 755
-680
2 458
-

-43 975
-2 711
8 464

-46 687
-2 755
8 586

-41 936
-2 654
8 165

-44 590
680
-2 614
8 009

BALANSRÄKNING
Not 14 Mark, byggnad och tekniska anläggningar
Ack anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar/utrangeringar
Årets inköp
Omfört från pågående
Omklassificering
Ack avskrivningar/nedskr
Vid årets början
Avyttringar/utrangeringar
Årets avskrivningar enl plan
Årets nedskrivningar - /återläggn av nedskrivningar +
Omklassificering
Summa
Bokfört värde fördelat per
fastighetskategori:
Allmän markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastighet för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastighet för annan verksamhet
Övriga fastigheter
Exploateringsfastigheter
Summa
Not 15 Maskiner och inventarier
Ack anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar/utrangeringar
Årets inköp
Omfört från pågående
Omklassificering
Ack avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar/utrangeringar
Årets avskrivningar enl plan
Årets nedskrivningar
Omklassificering
Summa
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Not 16 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ack anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar/utrangeringar
Årets inköp
Omfört från pågående
Omklassificering
Ack avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar/utrangeringar
Årets avskrivningar enl plan
Årets nedskrivningar
Omklassificering
Summa
Not 17 Pågående investeringsobjekt
Vid årets början
Årets inköp
Överföring från/till annan tillg
Nedskrivningar
Summa
Not 18 Värdepapper, andelar m m
Hällefors Bostads AB, 15300 aktier
Svartälvstorps Förvaltnings AB, 650 aktier
Hällefors Värme AB, 50 aktier
Andel Kommuninvest Ekonomisk förening
Andel Rinmanstiftelsen
Andel Bergslagens Räddningstjänst
Andel Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening
Bostadsrätter
Grundkapital Stiftelsen Måltidsmuseum i Grythyttan
Husbyggnadsvaror HBV Förening
Summa

Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2016

2017

2016

2017

-

6 023
-

-

-

0

-75
5 948

0

0

435
1 081
-114
1 402

1 402
9 139
10 541

241
0
-114
127

127
7 739
7 866

535
10
450
10
6
50
40
1 101

535
10
450
10
6
50
40
1 101

15 300
535
10
450
10
6
50
16 361

15 300
535
10
450
10
6
50
16 361

50
12 300
1 200
79
114
13 743

50
12 300
1 200
72
114
13 736

50
12 300
1 200
13 550

50
12 300
1 200
13 550

2 700
-540
2 160

2 700
-675
2 025

2 700
-540
2 160

2 700
-675
2 025

322
42 270
4 630
5 078
7 465
0
7 254
67 019

-4 417
17 939
10 563
5 553
7 565
0
7 084
44 287

1 178
42 270
7 455
5 078
6 821

1 245
17 939
4 271
5 553
6 606

8 256
71 058

8 004
43 618

-

Not 19 Långfristiga fordringar
Logen Forsblomman
Föreningen Folkets Hus i Hällefors
Kommuninvest Ekonomisk förening, förlagsfordran
Husbyggnadsvaror HBV Förening
Lämnade depositioner
Summa
Not 20 Bidrag till statlig infrastruktur
Statlig infrastruktur
Upplösning i 20 år
Summa
Not 21 Kortfristiga fordringar
Fakturafordringar
Statsbidragsfordringar
Andra kortfristiga fordringar
Momsfordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Upplupen skatteintäkt
Interimsfordringar
Summa
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Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2016

2017

2016

2017

119
10 728
34 062
39
16 844
61 792

44
27 440
46 416
54
10 651
84 605

119
10 728
33 795
39
16 844
61 525

44
27 440
46 145
54
10 651
84 334

0

0

0

0

Not 24 Eget kapital
Det egna kapitalet består av:
Rörelsekapital
Anläggningskapital
Summa

17 940
128 282
146 222

7 729
154 756
162 485

13 905
117 742
131 647

7 265
140 044
147 309

Ingående balans
Årets resultat
Avveckling av Svartälvstorps Förvaltnings AB
Övriga justeringar i koncernen utifrån obeskattade reserver
Utgående balans

106 109
40 112
1
146 222

146 222
16 263
162 485

99 228
32 419
131 647

131 647
15 662
147 309

26 920
6 530
33 450

27 800
6 744
34 544

26 920
6 530
33 450

27 800
6 744
34 544

151 356
36 719

148 471
36 019

151 356
36 719

148 471
36 019

188 075

184 490

188 075

184 490

1 553
-764
789

789
-789
0

1 553
-764
789

789
-789
0

Not 27 Långfristiga skulder
Ingående låneskuld
Nyupplåning under året
Inlösen av lån under året
Amorteringar nästkommande år
Bergslagens Räddningstjänst
VA-fond
Avfallsfond
Summa långfristiga skulder

237 586
-5 000
-9 000
4 728
5 994
9 034
243 342

232 586
-18 000
-3 000
4 724
4 985
8 506
229 801

107 600
-5 000
-9 000
4 728
5 994
9 034
113 356

102 600
-18 000
-3 000
4 724
4 985
8 506
99 815

Kreditgivare
Kommuninvest
Summa långfristiga skulder

223 586
223 586

211 586
211 586

93 600
93 600

81 600
81 600

Not 22 Likvida medel
Kassa
Postgiro
Bank
Skattekonto
Koncernkonto - avser Hällefors Bostads AB
Kortfristig placering
Summa
Not 23 Balansposter
Hällefors Bostads AB
Bostads-, underhålls- och reparationslåneposter enl särskild lag
Summa

Not 25 Avsättningar till pensioner
Avsättning till pensioner
Avsättning till löneskatt
Summa
Ansvarsförbindelser
- pensioner
- löneskatt
Pensionsmedlens användning:
Finansiella placeringar
medel använda i verksamheten, s k återlån
Not 26 Avsättningar till statlig infrastruktur
Vid årets början
Årets indexavsättning
Årets utbetalning till Länstrafiken
Summa
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Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2016

2017

2016

2017

Låneskuldens struktur
Andel lån med rörlig ränta

-

-

7,8%

9,5%

Låneskuldens struktur- förfallodatum
Andel lån 1-3 år
Andel lån på mellan 4-6 år
Andel lån på mellan 7 år eller längre
Summa

-

-

32,1%
63,0%
4,9%
100,0%

38,4%
55,7%
5,9%
100,0%

9 000
15 413
5 309
6 220
935
1 758
18 000
2 065
9 734
2 361
864
38 523
23
666
110 871

3 000
23 512
5 334
6 294
826
1 789
381
-114
20 104
1 677
10 539
2 557
2 528
42 103
19
614
121 163

9 000
12 757
5 309
6 220
935
16 844
18 000
2 065
9 734
2 361
864
33 900
23
666
118 678

3 000
20 905
5 334
6 294
826
1 789
10 651
-5
-114
20 104
1 677
10 539
2 557
2 528
33 969
19
614
120 687

355
355

345
345

129 986
355
130 341

129 986
345
130 331

Koncerninformation angående låneskuldens struktur hänvisas till bolagets egna årsredovisningar
Not 28 Kortfristiga skulder
Nästa års amorteringar
Leverantörsskulder
Personalens källskatt
Arbetsgivaravgifter
Bergslagens Räddningtjänst, placerade medel
Kortfristig skuld till Samhällsbyggnad förbundet Bergslagen
Kortfristig skuld till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Ej konterade int/kost IFO
Upplupna löner
Upplupna räntekostnader
Avgiftsbestämd Ålderspension
Löneskatt på avgiftbestämd Ålderspension
Förutbetald skatteintäkt och generella statsbidrag
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader
Interimsskulder
Återstående medel från avvecklade fonder
Summa
Not 29 Borgensåtaganden
Hällefors Bostads AB
Övriga borgensåtaganden
Summa

Hällefors kommun har i februari 1993, §21 KF, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar
i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun
lånat av i Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital
i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hällefors
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige
AB:s totala förpliktelser till 342 483,9 mkr och totala tillgångar till 349 243,7 mkr. Hällefors kommuns andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 257,6 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 262,3 mkr.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har
under året beslutat om ränta på insatskapital om 93 636 kronor och återbäring utifrån affärsvolym om 321 787 kronor
för Hällefors kommun. Hällefors kommuns har under år 2015 betalat in en särskild medlemsinsat om 283 889 kronor
Hällefors kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 2017-12-31 till 6 242 400 kronor.
I verksamhetens kostnader ingår tecknade leasingavtal inklusive service för 2017 och framåt.
2017
Bilar
1 450
Summa
1 450
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2018
1 042
1 042

2019
570
570

Rest
173
173

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt lagen (SFS 1997:614) om kommunal redovisning samt god
redovisningssed, och följer kommunens redovisningsreglemente. Redovisningen bygger även på
anvisningar och riktlinjer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning.

Redovisningsmodell
I redovisningsmodellen ingår:
• Resultaträkning som visar periodens intäkter och kostnader samt förändring av eget kapital.
• Balansräkning som visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen.
• Kassaflödesanalys som visar hur verksamheten har finansierats.
• Driftredovisning som, per nämn/styrelse, redovisar utfall mot budget.
• Investeringsredovisning som, per nämn/styrelse, redovisar årets nettoinvesteringar.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster tas upp som not 3 i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas
poster som är sällan förekommande.

Tillgångar/intäkter
Skatteintäkter har enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning hänförts till det
räkenskapsår då skatteintäkten fastställs och beloppet för slutavräkning är känd. Slutavräkningen för
år 2016 (korrigering) och 2017 har räknats fram med hjälp av Sveriges kommuner och landstings
beräkningsmodell ”skatter och bidrag”.
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall
fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning.
Statsbidrag för bl a social omsorg har periodiserats i så stor utsträckning som möjligt.
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag.
Avskrivningar sker således inte på tillgångarnas bidragsfinansierade del.
Omsättningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet om detta är lägre.
Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden, och kommunförbundets
rekommendationer tillämpas vad gäller avskrivningstider. Som anläggningstillgång räknas tillgång där
anskaffningsvärdet uppgår till minst ett prisbasbelopp (44 800 kronor år 2017) exklusive moms och
har en livslängd överstigande tre år. Avskrivningar beräknas ej för aktier, andelar, konstverk, mark
och pågående investeringsprojekt.
Huvudsakligen tillämpas följande livslängder:
Verksamhetsfastigheter

20, 33 och 50 år

Fastigheter för affärsverksamhet

20, 33 och 50 år

Publika fastigheter (gator, vägar och parker) 33 år
Maskiner och inventarier

3, 5 och 10 år

Nominell metod används vid beräkning av avskrivningar (linjär avskrivning på ursprungligt
anskaffningsvärde). Avskrivning sker från och med månaden efter anskaffningen tas i bruk.
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Komponentavskrivning på materiella anläggningstillgångar tillämpas ännu ej fullt ut i kommunens
årsredovisning. Kommunen har komponentuppdelat större delen av anläggningstillgångar som
anskaffats under år 2017 och även inkluderat de investeringar som kommunalförbund och bolag
hanterar för kommunens räkning. Från och med verksamhetsamhetsåret 2018 kommer kommunen att
tillämpa komponentredovisning fullt ut.

Skulder/kostnader
Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
Sociala avgifter har bokförts som procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak
skuldbokförts och belastat årets redovisning.
Semesterlöneskuld inklusive okompenserad övertid bokförs som en kortfristig skuld och finns i not 27
rad Upplupna löner. Ändrad redovisningsprincip har gjorts från och med 2013 års bokslut vad gäller
tidpunkten för avstämning av skulden. Den nya avstämningstidpunkten är efter lönekörning i
december månad innevarande år. Tidigare hade kommunen avstämningstidpunkt efter lönekörningen i
januari månad kommande år.
Kostnadsräntor hörande till redovisningsåret men där betalning skett efter årsskiftet har skuldbokförts.
Kapitalkostnaderna omfattas av internränta och avskrivning. I den interna redovisningen belastas
verksamheterna med intern ränta. Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värden. Räntesatsen
under 2017 var 1,75 procent. Intern ränta bokförs månadsvis. För nyinvesteringar beräknas intern
ränta från och med månaden som anskaffningen tas i bruk.
Pensionsskulden har upptagits till beräknat värde enligt KPAs beräkningar. Pensionsåtagande som
avser tid från och med år 1998 redovisas som avsättning. Åtagande som avser tid före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Årets nyintjänade pensioner inklusive särskild löneskatt redovisas som
en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning på balansräkningen. Ändrad redovisningsprincip
har gjorts från och med 2011 års bokslut vad gäller avsättning av löneskatt på innevarade års
ålderspension. Detta framgår av not 28. Enligt rekommendation från Rådet för kommunal
redovisning har särskild löneskatt på pensionsskulden redovisats som en avsättning på
balansräkningen. Räntedelen redovisas bland pensionsskuldsförändringen.

Avsättningar
Avsättning finns upptagen för statlig infrastrukturåtgärd inom Länstrafiken i Örebro län. Beslut togs
av kommunfullmäktige 2009-11-10. Avsättningen kommer att finnas fram till och med år 2017.

Pensionsåtaganden
Pensionsåtaganden skall enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så kallade
blandmodellen. Detta innebär att:
• Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
• Garanti- och visstidspensioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998 redovisas i
balansräkningen som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser.
• Större delen av pensionsförmåner intjänade från och med år 2000 får personalen placera individuellt.
Dessa redovisas som kortfristig skuld tills utbetalning sker i slutet av mars året efter intjänandet.
I samtliga belopp ingår löneskatt.
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Sammanställd redovisning
Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande bild av kommunens totala
ekonomiska ställning och åtaganden. Den omfattar all kommunal verksamhet i den mån kommunen
har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller företagsform.
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunens bokförda värden i aktier i dotterbolagen har eliminerats mot
dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den
ägda andelen av dotterbolagens tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter har
tagits med i sammanställningen. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse, avseende intäkter och
kostnader samt fodringar och skulder, har eliminerats.
I den sammanställda redovisningen ingår samtliga aktiebolag i vilka Hällefors kommun, direkt eller
indirekt, har ett röstetal på minst 20 procent. Detta följer årsredovisningslagens definition av
betydande inflytande (1 kap, 5 §).
Uppgifterna i den sammanställda redovisningen baseras i vissa fall på icke fastställda bokslut, dock
har de granskats av revisorerna i respektive bolag.

Donationer – Gåvor och stiftelser
Stiftelselagen gäller för donationsförvaltningen. Donationer klassificeras antingen som gåvor eller
stiftelser. Gåvorna ingår ej i kommunens redovisning. Stiftelserna är självständiga juridiska personer
med Hällefors kommun som förvaltare. Vid utgången av år 2017 förvaltar Hällefors kommun
tre sådana stiftelser. Större delen av tillgångarna i stiftelserna är avsedda att användas inom sociala
och kulturella ändamål. Under år 2017 har 38 tusen kronor delats ut enligt donationernas syften.
Stiftelsernas tillgångar är vid 2017 års utgång bokförda till 8,2 miljoner kronor.
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Driftredovisning

(belopp i tkr)

Nettokostnad Nettokostnad
2016
2017

Politisk verksamhet
Kommunrevision
Infrastruktur , skydd m m
plan och bygglovsverksamhet
näringslivsbefrämande åtgärder
turism
gator, vägar, parker, utemiljö
miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv.
räddningstjänst och krisberedskap

Fritid och kultur
kulturverksamhet
bibliotek
kulturskola
fritidsverksamhet

Pedagogisk verksamhet
förskola
skolbarnomsorg
förskoleklass
grundskola inkl grundsärskola
gymnasieskola inkl gymnasiesärskola
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI
gem adm pedagogisk verksamhet

Vård och omsorg
ordinärt boende inkl korttidsvård
särskilt boende
öppen verksamhet
insatser enligt LSS och LASS
färdtjänst
individ och familjeomsorg
missbruksvård och övrig vuxenvård
barn och ungdomsvård
ekonomisk bistånd och familjerätt
gem adm vård och omsorg

Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Affärsverksamhet
Gemensamma lokaler
Gemensam administration
Kostverksamhet
Intern ränta
Pensionskostnader
Infriad borgen
AFA Försäkring

Summa
Summa kommunstyrelse
Summa kommunfullmäktige
Summa myndighetsnämnd

Budget Avvikelse
2017
(inkl TB)

5 762
611
28 889
2 884
1 878
771
14 570
1 989
6 797
19 354
910
4 123
3 827
10 494
130 648
30 736
4 320
2 886
56 909
28 610
3 231
3 956
172 466
60 861
47 657
4 250
29 248
1 358
2 911
6 996
6 525
7 269
5 391
263
2 355
765
4 423
22 115
15
-5 009
9 211
0
0

5 943
647
28 413
2 428
1 739
894
14 546
1 909
6 897
18 420
953
4 300
3 655
9 512
144 002
33 230
4 493
3 845
63 091
32 314
3 328
3 701
178 412
65 117
48 302
4 035
28 901
1 695
3 081
9 808
4 619
7 523
5 331
-20
2 670
1 303
2 182
23 868
-415
-3 773
9 491
0
0

6 522
650
29 603
2 796
2 398
905
14 598
1 839
7 067
18 933
1 292
4 177
3 839
9 625
142 786
32 527
4 730
3 700
62 427
31 796
3 619
3 987
174 958
63 343
46 481
4 459
30 253
1 800
2 980
6 998
4 802
8 274
5 568
741
2 220
1 199
980
25 611
63
-3 494
10 931
0
0

579
3
1 190
368
659
11
52
-70
170
513
339
-123
184
113
-1 216
-703
237
-145
-664
-518
291
286
-3 454
-1 774
-1 821
424
1 352
105
-101
-2 810
183
751
237
761
-450
-104
-1 202
1 743
478
279
1 440
0
0

391 868
390 168
1 543
157

411 143
409 350
1 653
140

411 703
409 287
2 151
265

560
-63
498
125

-
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Förklaringar till driftredovisning
Politisk verksamhet
Verksamheten avser all politisk verksamhet i kommunen och stöd till politiska partier. Dessutom
administration som är direkt knuten till kommunens politiska ledningsfunktion, så som kommunsekreterare och utskottssekreterare. Här ingår även allmänna val, borgerliga förrättningar samt överförmyndarverksamhet. Verksamheten omfattas även av kommunens förtroendevalda kommunrevisorer
och för anlitande av revisionskonsult.

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och lyder direkt under kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar
även uppsikt över kommunens bolag.
Kommunfullmäktige har under året haft tre beredningar; demokratiberedningen, hållbarhetsberedningen och valberedningen. Kommunstyrelsen har under året berett ärenden som ska behandlas i
fullmäktige. Styrelsen fungerar som beredningsorgan för alla frågor som behandlas i kommunfullmäktige och verkställer uppdrag inom de områden kommunstyrelsen handhar genom sitt reglemente.
Inom kommunstyrelsen finns tre utskott som ansvarar för den löpande politiska styrningen och
uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag.
Totalt redovisar den politiska verksamheten ett överskott på 0,6 miljoner kronor och beror till stor del
på att antaganden som gjorts i budgeten vad gäller politiska arvoden blivit lägre än beräknat.

Infrastruktur, skydd m m
Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens plan- och bygglovsverksamhet, näringslivsfrämjande åtgärder, turism, gator, vägar, parker, utemiljö, miljö- & hälsoskydd, miljö och hälsa,
hållbar utveckling, räddningstjänst och krisberedskap.
Framarbetade förslagen till ny översiktsplan (ÖP) samt landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
har samråtts genom öppet hus på biblioteket i juni månad tillsammans med Samhällsbyggnad Bergslagen för att ge möjlighet för allmänheten att även komma med idéer för utveckling av Hällefors centrum.
Under året har uppdraget centrumutveckling slutförs med syftet att utarbeta förslag på hur Hällefors
centrum kan utvecklas på lång och kort sikt. Genomgripande består arbetet av att genomföra en medborgardialog och göra en s k planprocess där ett framtagande av en samlad detaljplan för Hällefors
centrum som allmän plats och parkplats samt hur hantera enskilda objekt som berörs av eventuell
förändring. I slutet av året etablerades vinterljus i tätorterna Hällefors och Grythyttan som ett led i
centrumutvecklingen. Påbörjade turistutredningen har slutförts under våren som innebär fortsatt
arbete för förvaltningen att konkritisera utredningen i praktiken.
Arbetet med förutsättningar för en etablering av Lake Resort Bergslagen har pågått under året. Ett
antal möten hitintills i år har genomförts om möjligheter till finansiering av infrastruktur/reningsverk.
Förstudie om vatten och avlopp har genomförts under hösten 2017. Kommunen har en samverkan med
BRO och Region Örebro län angående turistisk utvecklingspotential av Grythyttan ur ett lokalt och
regionalt perspektiv.
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Nya skyltplåtar och helt nya skyltar med turistinformations finns nu på plats runt om i kommunen.
Nya informationstavlor vid resecentrum i Hällefors, Lindholmstorpet, perrongen i Grythyttan, Grythyttans torg samt Björskogsnäs har upprättats under våren. Välkomstskylt för Hällefors tätort har
rustats upp och placerats på kommunens mark vid södra infarten. Dessutom har en ny välkomstskylt
byggts till södra infarten till Grythyttans tätort. Vägvisningsskyltar är beställda hos Trafikverket,
underlagen för beställningen togs fram av kommunens trafikingenjör i mars 2016.
Kommunen har i samverkan med Trafikverket slutfört en ny fullgod 110 meter lång perrong i Grythyttan som finansieras fullt ut av Trafikverket. Under våren har invigning av nytt resecentrum i Hällefors, ny gång- och cykelbro och ny tågplattform i Grythyttan skett.
Under året har kommunen tagit beslut på att riva två icke kommunala byggnader vid dels torget i
Hällefors tätort och dels kioskbyggnad vid RV63, för att skapa en attraktivare miljö, vilket verkställts
under slutet av året. Beslut har även tagits om att återställa efter rivningarna där en rastplats kommer
att ordningsställas vid RV63 samt skylting och offentlig toalett kommer att upprättas på torget i Hällefors.
Kommunen har under året genomfört ett 40-tal företagsbesök, fem företagsfrukostar med mellan 6070 deltagare. Nyföretagarcentrum i Bergslagen (NYC) har under våren haft ett informationsmöte i
Hällefors. Flera unga vuxna intresserade av att starta verksamhet deltog. Företagsrådgivaren har haft
individuella rådgivningar löpande under våren. NYC har haft en starta eget kurs i flera steg för nya
svenskar på Hällefors Folkhögskola.
Kommunen har under året jobbat med gemensamma LOTS funktion inom KNÖL kommunerna, som
har som syfte att förenkla för företagen i kontakten gällande myndighetsfrågor.
Region Örebro Län och BRO har varit resurser i många av de större startegiska frågor som kommunen
har jobbat med under året med fokus på turism och besöksnäring.
Under februari månad genomfördes en lunch till lunch övning/ workshop om hur förbättra företagsklimatet i kommunen. Företagare, politiker och tjänstemän deltog tillsammans med Business Region
Örebro och Svenskt Näringsliv. Den 22 maj 2017 publicerad Svenskt Näringsliv resultatet av attitydundersökningen om företagsklimatet. Hällefors har i årets undersökning förbättrat det sammanfattande
omdömet mest i hela landet. Den 26 september publicerades årets ranking som resulterade i en 209
plats och innebär en historisk placering och en bekräftelse på att kommunens arbete att tillsammans
med näringslivet bygga ett bättre företagsklimat gett resultat.
Flera företag i kommunen har under året förvärvat kommunal mark och skrivit avtal om att hyra mark
för att utveckla sin verksamhet.
Utfallet för infrastruktur, skydd m m uppgår till 28,4 miljoner kronor och visar sammantaget ett överskott på 1,2 miljoner kronor i jämförelse med budget. Detta beror främst på att kommunen erhållit en
ersättning för markreglering av Naturvårdsverket på 0,6 miljoner kronor och att kommunstyrelsen inte
förbrukat budgeterade strategimedel samt medfinansiering med totalt 0,6 miljoner kronor.

Fritid och kultur
Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens kulturverksamhet, bibliotek, kulturskola
och fritidsverksamhet.
Inom kulturverksamheten finns främst biblioteket, bidrag till studieförbund och amatörkultur samt
konst och reparationer. Kulturskolan består av den frivilliga undervisningen. Fritidsverksamheten
avser fritidsklubbarna Valhalla och Lilla Kvarn samt föreningsbidrag och kommunens idrotts- och
fritidsanläggningar såsom idrottsplatser och sporthallar.
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Kommunen har med bidrag från kulturrådet genomfört något som förvaltningen kallar familjeverkstad, ett integrationsprojekt där kommunen bjuder in barnfamiljer till sång, bildverkstad och fika.
Detta har varit mycket uppskattat, och är en aktivitet som pågått hela året. Under året har kommunen
haft fortsatt öppet tre dagar i veckan på fritidsklubben Valhalla, då behovet bland barnen är stort och
snitt varit 108 elever i veckan.
Träblås (blockflöjt, klarinett, saxofon och tvärflöjt) har tagits bort ur kulturskolans utbud och ersatts
av kurser i keramik och arrangörskap.
Kommunen har ett fortsatt gott samarbete med Länsteatern kring teater och läsförståelseprojektet i åk
4, som är både utvecklande och berikande för både elever och lärare. Samarbetet ger ringar på vattnet.
I samband med årets skolavslutning valde kulturskolan att själva arrangera en skolavslutningsfest för
högstadiet och gymnasiet. Istället för att åka till Leksand, hyrde kommunen ett tält och mötte upp
ungdomarna utanför Kulturskolan. Cirka 100 ungdomar närvarade under kvällen och alla fick blåsa i
alkomätare.
Under året har beslut tagits om att ha kommunens bowlinghall i egen regi och med en personalbemanning som innebär oförändrade öppettider. Under våren har personal rekryterats som numera möjliggör
den service som kommunen beslutat.
Från och med årsskiftet 2016/2017 har kommunen övertagit förvaltningen av kommunens idrotts- och
motionsanläggningar från Hällefors Bostads AB. Under året har förvaltningen genomfört ett antal
avstämningsmöten med berörda föreningar som utmynnat i nya föreningsavtal med de föreningar som
förvaltar kommunens idrotts- och motionsanläggningar som är fyra till antalet.
Under året har upprustningen av Krokbornsparken fortsatt tillsammans med Krokborns vänner, som
har ett förvaltningsavtal med kommunen. Tänkta projektarbetet avseende en större utveckling av
Lindholmstorpet har skjutits upp till nästkommande år utifrån kommunstyrelsens beslutade interna
åtgärdsplan med anledning av bristande ekonomiska resurser för hela styrelsens ansvarsområde.
Nettokostnaden för fritid och kultur redovisas till 18,4 miljoner kronor och visar ett överskott på
0,5 miljoner kronor i jämförelse med budget. Orsaken till överskottet är att förstudien av Lindholmstorpet inte genomförts samt att kultur och fritidschefstjänsten varit vakant större delen av året.

Pedagogisk verksamhet
För verksamhetsåret 2017 har kommunen erhållit riktade statsbidrag från Skolverket på sammantaget
13,4 miljoner kronor. I detta ingår ersättningen för reformen karriärtjänster på totalt 0,8 miljoner
kronor. Dessutom har pedagogiska verksamheten erhållit totalt 20,8 miljoner kronor i bidrag för asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar under perioden.
Förskola
Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och
för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till
föräldrarnas arbetstider/studietider. Förskolan avser barn i åldern 1-5 år. I kommunen finns förutom
de kommunala förskolorna en privat förskola och pedagogisk omsorg som drivs i privat regi.
Förskolan har under 2017 gått från 243 barn och vid årets slut 284 barn inskrivna. Under året har
antalet barn med annat modersmål än svenska ökat till 60 procent, vilket kan jämföras med 2015 års
siffra som uppgår till 38 procent. Förskolan har inte lyckats erbjuda förskoleplats inom fyra månader
och beror på att det varit ett hårt söktryck samt kommunens vilja att hålla nere barnantalet i barngrupperna. Bland annat har kommunens planerade nedläggning av förskolan Bananen inte kunnat verkställas som planerat. Förskolan Bananen har gått från tre avdelningar till två.
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Verksamheten har under året flyttat in i de omgjorda ändamålsenliga lokalerna på Bergslagsvägen
som projektet Lärkan möjliggjort. Förskolan Lärkan har utökat med två avdelningar, vilket gjort att
kön till barnomsorgen minskas. Detta kommer att få betydelse för verksamhetens ekonomi genom
bättre resurs- och personalplanering. Kvaliteten kan öka genom bättre pedagogiska möjligheter med
fler kompetenser på samma förskola. Under hösten har ytterligare ett skepp i Grythyttan rustats upp
för förskolan som innebär att kommunen numera har två ändamålsenliga och nyrustade huskroppar för
verksamheten.
Under året har vakanta tjänsten avseende specialpedagog tillsätts. Specialpedagogens arbete ute på
förskolorna är ett arbete som blir kostsamt i förskolan men som gynnar barnen i framtiden. Att kommunen har ett mycket väl fungerande barnhälsoteam är även det något som gynnar förskolan och på
sikt även skolan.
Föreläsning och arbete med Från start till mål som är ett pedagogiskt verktyg för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan har påbörjats under året. Det innebär bland annat att verksamheten erbjuder två
utvecklingssamtal till vårdnadshavare som ökar vårdnadshavarnas inflytande. Förskolan kommer att
lägga stort fokus på detta arbete under kommande år, med mål att höja verksamhetskvaliteten, genom
att hålla fokus på barnet/barngruppen. Sju pedagoger har påbörjat en RUC utbildning, Från
vintergatan till små barns stigar- naturvetenskap och teknik i förskolan. Utbildningens syfte är att
utveckla och fördjupa pedagogens kunskap och förståelse för olika pedagogiska verktyg som kan
användas för att stimulera barns lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik.
Nettokostnaden för förskolan uppgår till 33,2 miljoner kronor och innebär att verksamheten redovisar
ett underskott med 0,7 miljoner kronor i förhållande till budgetrat. Den största anledningen är att förskolan Bananen inte avvecklats under hösten som planerat utan förskolan kvarstår utifrån det fortsatt
höga elevantalet som råder i kommunen. Kommunen har under året erhållit riktade statsbidrag inom
förskolan på 2,1 miljoner kronor för 2017 avseende minskade barngrupper i förskolan och kvalitetssäkrande åtgärder i förskolan.
Skolbarnomsorg/förskoleklasss/grundskola/grundsärskola
Skolbarnomsorg är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som vänder sig till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av
verksamheten. Förskoleklass är den pedagogiska verksamhet till vilken kommunen är skyldig att
anvisa plats för alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten ska omfatta
minst 525 timmar per läsår. I kommunen är verksamheten integrerad med grundskola och fritidshem
vad gäller både lokal och verksamhet. I kommunen finns två grundskolor år 1 till 9: Grythyttans skola
(F-5) och Klockarhagsskolan (F-9) i Hällefors tätort. Grundsärskolan är integrerad i grundskolan.
I Grythyttans skola är det drygt 100 elever och på Klockarhagsskolan uppgår elevunderlaget till drygt
600 elever. Inom fritidshemsverksamheten har det varit ett genomsnitt på 42 elever per avdelning i
Hällefors samt 50 elever per avdelning i Grythyttan.
Under det gångna läsåret har samverkan skett mellan kommunens två grundskolor Klockarhagsskolan
och Grythyttans skola. Personalen på skolorna har träffats två timmar varannan vecka och diskuterat
bland annat förhållningssätt, bedömning och omdömen. En samverkan som varit mycket uppskattad
av personalen och fortsätter under nuvarande läsår, då i form av läslyftet.
Samverkan med förskolan har skett bland annat genom att nya Riktlinjer för överlämnande från förskola till förskoleklass har tagits fram. Förvaltningen har också haft ett gemensamt dialogcafé där de
olika förskolorna i kommunen har presenterat sin verksamhet och kommunens förskoleklasser har
presenterat sin. Därefter har pedagogerna, i blandade grupper, diskuterat angelägna frågor med fokus
på högre måluppfyllelse. Den lärare som har utfört matematikdiagnoserna från förskoleklass tom åk 6
har föreläst såväl för skolans och förskoleklassens personal som för förskolans, om de utmaningar och
svårigheter förvaltningen har att jobba med samt tipsat, utifrån forskningen, om adekvata metoder för
högre måluppfyllelse.
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Fritidspersonalen har avslutat en kurs i fritidshemspedagogik mot Karlstad universitet. Förvaltningen
har erbjudit flertalet planeringsdagar för kommunens pedagoger i förskoleklass och på fritids. Personalen har fått utbildning i IT och har kommit igång med att skriva pedagogiska planeringar efter en
framtagen mall. Under läsåret har personalen fått olika uppgifter relaterade till de nya avsnitten i läroplanen samt tillhörande kommentarsmaterial, bland annat har de sett filmer, diskuterat och utfört aktiviteter i elevgrupperna. Kompetensen gällande läroplanen har ökat, liksom medvetenheten om hur det
centrala innehållet hänger samman med de aktiviteter vi erbjuder och de förmågor och kunskaper
eleverna ska utveckla.
All personal har under året fått utbildning i lågeffektivt bemötande, utifrån Bo Hjelskovs teorier. En
utbildningsinsats som varit mycket uppskattad. Även kommunens visstidsanställda, vikarier och assistenter har deltagit. All personal var på Lärarkonvent i Lindesberg, i augusti, och fick föreläsning om
formativ bedömning och IKT i skolarbete. All skolpersonal fick i augusti föreläsning om ”Våld i nära
relationer” samt föreläsning om lågaffektivt bemötande. Under läsåret 2017/2018 läser alla undervisande pedagoger förutom matematiklärarna Skolverkets Läslyft för att övergripande höja kvaliteten i
alla skolans ämnen.
Under höstterminen 2017 har årskurs 4 utökats med ytterligare en parallell. Årskullen är för stor för
att rymmas i två klasser. Detta har medfört ytterligare 100 procent klasslärare, samt cirka 60 procent
mer tjänster för praktisk- estetiska ämnen samt special.
Alla elever i årskurs 7 och 8 har en Chromebook. Matematiklärarna vidareutvecklar digitalisering i
ämnet inför digitaliserat läromedel. Elever årskurs 6-9 erbjuds lovskola och elever i årskurs 4-9
erbjuds läxläsning under båda terminerna.
Under året har kommunen tackat ja till Skolverkets riktade insatser för att höja kvaliteten i skolan för
nyanlända, vilket innebär att kommunen deltar i projektet Utveckla utbildningen med målsättningen
att höja måluppfyllelsen i grundskolan. Förslag och kostnadsplan för utökad undervisning i simning är
sammanställd som en del i att öka måluppfyllelsen i grundskolan, där hela grundskolan inkluderas och
även förskoleklass.
Nettokostnaden för verksamheterna uppgår till 71,4 miljoner kronor och visar ett underskott på
0,6 miljoner kronor i jämförelse med budget. Det innebär en ökning av nettokostnaderna med
11,4 procent i förhållande till föregående år. Underskottet kan härledas till minskade riktade statsbidrag från Migrationsverket samt enskilda ärenden i form av särskilt stöd.
Under året har kommunen fått avslag på ansökta bidrag hos Migrationsverket på 1,0 miljoner kronor
för verksamhetsåret 2016 som innebär att 2017 års resultat försämras med motsvarande belopp. Kostnader för avgångsvederlag ingår i nettokostnaderna med 0,7 miljoner kronor och betraktas som jämförelsestörande kostnader. Kommunen har under året erhållit riktade statsbidrag inom grundskolans
område för 2017 på 5,4 miljoner kronor. Kommunen har dessutom fått ett beslut om ett extra anslag
från Skolverket på 1,8 miljoner kronor för läsåret 2017/2018.
Gymnasieskola/gymnasiesärskola
Kommunen har två högskoleförberedande utbildningar Samhällsvetenskapliga programmet och
Naturvetenskapliga programmet samt med tre yrkesutbildningar: Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och Restaurang och livsmedelsprogrammet. Dessutom finns Introduktionsprogrammet. Gymnasiesärskola köps av annan kommun.
Under året har det varit cirka 150 elever inskrivna på gymnasieskolan. I samband med läsårsstart
2017/2018 startade teknikprogrammet, vilket gör att kommunen från och med läsåret 2017/2018 har
tre yrkesutbildningar. Arbetet med digitalisering och ökad fysisk aktivitet har påbörjats.
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Samarbete med Skolverket har inletts genom att kommunen tackat ja till Skolverkets erbjudande om
”Riktade insatser för att höja kvalitén i skolan för nyanlända”. Detta för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever med annat modersmål än svenska.
Ombyggnad av befintlig lektionssal till laborationssal ”NO-sal” i Pihlskolans B-hus pågår. I ombyggnaden ingår även skapande av en handikappanpassad toalett då det i dagsläget saknas. Ombyggnationen är nödvändig för gymnasieskolans del, men även för grundskolans del. Gymnasieskolans Naturvetenskapsprogram samt Teknikprogram behöver en laborationssal för att undervisningen i de naturorienterade ämnena ska kunna genomföras. I anslutning till ombyggnationen genomförs också en renovering av tre lektionssalar samt ett arbetsrum, vilket är ett lyft för skolan.
Nettokostnaden för gymnasieskola och gymnasiesärskola uppgår till 32,3 miljoner kronor och innebär
ett underskott med 0,5 miljoner kronor. Anledningen till underskottet är att kostnaderna för internkommunaleleversättning blivit högre än vad som är budgeterad då fler elever än beräknat valt att läsa
gymnasiet i annan kommun. Kommunen har erhållit riktade statsbidrag inom gymnasieskolan på
sammantaget 0,5 miljoner kronor för 2017.
Kommunal vuxenutbildning
Kommunen ansvarar för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning (Komvux), särskilt utbildning för vuxna (särvux), svenska för invandrare (SFI) samt yrkesvux. Under året har det varit inskrivet
cirka 200 elever på vuxenutbildningen.
Under vårterminen 2017 genomfördes orienteringskurser inom restaurang och livsmedel samt industriteknik. Orienteringskurser inom vård och omsorg startas löpande vid behov. Yrkesutbildningar
inom restaurang och livsmedel, industriteknik samt vård och omsorg har startats höstterminen 2017
som finansieras med både kommunala medel och statliga riktade bidrag. Totalt har 40 elever studerat
på yrkesvux under året där omvårdnad står för 26 elever. Det innebär att Pihlskolan totalt sedan

starten höstterminen 2013 utbildat cirka 100 stycken vård och omsorgselever.
Fler elever än förväntat står i kö till SFI, vilket innebär att ytterligare en A-grupp startats upp. Från
och med höstterminen effektiviserades lokalanvändningen då all kommunens SFI verksamhet numera
finns i Folkets hus, vilket medfört lägre hyreskostnader.
Nettokostnaden för kommunal vuxenutbildning slutar på totalt 3,3 miljoner kronor, vilket innebär ett
överskott med 0,3 miljoner kronor. Den största anledningen är att kommunen erhållit mer riktade
statsbidrag inom vuxenutbildningen än vad som budgeterats. Sammantaget har kommunen erhållit
1,5 miljoner kronor i riktade statsbidrag avseende extra platser i Komvux samt yrkesvux.
Gemensam administration pedagogisk verksamhet
Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för pedagogisk verksamhet och verksamhetsområdets datakostnader och vaktmästeri.
Helårsutfallet för gemensam administration uppgår till 3,7 miljoner kronor och innebär ett överskott
med 0,3 miljoner kronor.

Vård och omsorg
Vård och omsorg om äldre och insatser till personer med funktionsnedsättning
Verksamheten utgör insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av SoL
och HSL, men även andra verksamheter för äldre där inget individuellt biståndsbeslut behövs. Insatserna omfattar vård och omsorg i särskilt boende, korttidsboende, hemtjänst samt öppen verksamhet i
form av individuellt behovsprövad dagverksamhet.
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Hemtjänstinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt 18 § HSL. Hemtjänst avser biståndsbeslutad
personlig omvårdnad och service enligt SoL som ges i ordinärt boende. Personlig omvårdnad avser
insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, så som hjälp med att äta och dricka, klä
sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och skapa trygghet och säkerhet. Service avser praktisk
hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, tillredning av måltider.
Kortidsboende/-vård avser bistånd i form av tillfälligt boende för bland annat avlösning av anhörigvårdare och växelvård. Här redovisas även kostnader som förvaltningen haft för utskrivningsklara
enligt kommunens betalningsansvar. Korttidsvård kan vara integrerad som enskilda platser i ett särskilt boende. Dagverksamhet som förvaltningen ger med stöd av socialtjänstlagen, SoL. Insatsen kan
innefatta bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid
utanför den egna bostaden.
Med särskilt boende avses samtliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad som kommunen ska inrätta enligt 5 kapitlet 5 § SoL samt bostäder med särskild service enligt 5 kapitlet 7 § SoL.
Generellt riktade verksamheter som i första hand är avsedda för personer som är 65 år och äldre och
där ett deltagande inte förutsätter individuell behovsprövning/biståndbeslut. Exempel på verksamhet
som förvaltningen har är föreningsbidrag och bidrag till frivilliga organisationer. Öppen verksamhet
som kommunen bedriver i s k trygghetsboende utan biståndsbeslut ingår.
Allt fler brukare på kommunens vård och omsorgsboende (VoB) med svår demensproblematik, ökar
den psykiska belastningen och påverkar så väl boendemiljö som arbetsmiljön. Dessutom ökar kraven
på både kompetens som tillsynsbehov. Många brukare kräver dubbelbemanning vid omvårdnad, vilket
påverkar både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Personalen upplever stress vid vårdsituationer
då behovet av omvårdnad ökat.
Under våren 2017 genomfördes två utvecklingsdagar för personalen på VoB Nya Björkhaga med
fokus på arbetsmiljö. Ett resultat av dessa dagar blev att från juli månad 2017 omfördelas personalresurserna så att personalen blir lika många som arbetar dag och kväll på samtliga enheter. Under hösten
har en uppföljning gjorts och resultatet visar på att personalen upplever att arbetsmiljön blivit bättre.
Inrättandet av en trygghetsplats har medfört en utökning av platser på VoB Fyrklöverns enhet Hagen
som är ett korttidsboende. Denna plats är en frivillig insats enligt HSL beslut. Behovet av plats prövas
på begäran av den enskilde eller dennes närstående och beslutas av tjänstgörande sjuksköterska, dygnet runt. Under året har korttidsboendet Hagen haft en hög beläggning.
Sedan mars månad 2017 används två lägenheter på VoB Nya Björkhaga till korttidsvård/växelvård.
Varje lägenhet rymmer två platser. I dagsläget innebär detta att en utökning av brukare har skett med
två platser. Beslut har tagits att det ska finnas totalt sex platser för korttidsvård/växelvård på VoB Nya
Björkhaga. Under del av juli månad har kommunen även använt en 1:a till kortboplats.
Rehab-undersköterskorna har att på uppdrag av arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut bedriva
specifika rehabiliteringsinsatser gentemot de vårdtagare som under en tidsbestämd period vistas på
kortbo- eller växelvårdsvistelse. Målet med tidiga rehabinsatser är att så snabbt som möjligt återfå
funktion samt att vid vistelse på växelvårdplatserna ska vårdtagaren behålla kontinuiteten och gå på
Dagrehab och Linden de dagar de i ”normala” fall vistas där.
Under året har projektet med att sälja ut delar av hemtjänstvätten på entreprenad pågått. Efter höstens
utvärdering har kommunen beslutat att låta all kommunens hemtjänsttvätt hanteras genom entreprenad
utifrån att det möjliggör en förbättrad service till omsorgstagarna samt förbättrad arbetsmiljö för
kommunens medarbetare. Antal tvättinsatser som under försöksperioden skötes av entreprenören är
112 insatser per månad, vilket motsvarar 1,0 helårsarbetare inom hemtjänsten.
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Under året har nya rutiner för mottagande av nya brukare/hyregäster på trygghetsboendena införts. En
gång per månad har kvällsaktiviteter bjudits de boende på trygghetsboendet Björkhaga samt Sörgården. Teman för kvällsaktiviteterna har bland annat varit sällskapspel och våffelfest, grillkväll i parken,
musikunderhållning med smörgåstårta.
För att hitta nya möjligheter för ökad kvalitet för de äldre har det under hösten genomförts ”solresor”
på Galaxen för äldre på kommunens VoB Fyrklövern. På Galaxen, som innehåller daglig verksamhet
för funktionsnedsatta, har 27 brukare funnits i verksamheten. På Galaxen finns det ett solrum som ska
motsvara en upplevd en dag i solen och omfattningen har varit en dag i veckan.
Nettokostnaden för äldreomsorgen redovisas till 117,4 miljoner kronor och visar ett underskott på
3,2 miljoner kronor, vilket innebär en utökad nettokostnad på 4,1 procent i förhållande till föregående
år. Detta har direkt samband med den ökade dubbelbemanningen inom hemtjänsten samt ökade vårdtyngden på vård och omsorgsboenden och problem med en effektiv bemanning p g a ont om utbildad
arbetskraft. De beviljade hemtjänstinsatserna har minskat med 6 549 timmar i jämförelse med 2016,
vilket motsvarar en minskning med 6,6 procent beviljade hemtjänsttimmar och i relation till budget
motsvarar 6,6 procent 3,3 årsarbetare, vilket motsvarar 1,6 miljoner kronor. Dock finns det inom
hemtjänsten brukare med stora omvårdnadsbehov vilket gör att dubbelbemanning i vissa fall är nödvändig. Behovet av dubbelbemanning följs upp regelbundet. Under 2017 har 16 732 timmar varit
dubbelbemanning, vilket motsvarar 8,6 årsarbetare och 4,2 miljoner kronor. Mer- och övertidsersättning har ökat med 1,1 miljoner kronor till 2,7 miljoner kronor i förhållande till 2016. Kommunen har
under året erhållit riktade statsbidrag på totalt 2,2 miljoner kronor för att stärka bemanningen inom
äldreomsorgen.
Insatser enligt LSS och LASS
Verksamheten utgör insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken (SFB) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Verksamheten utgörs av bostad med särskild service eller särskild anpassad bostad för vuxna enligt 9
§ punkt 9 LSS. Dessutom ingår boende för barn och unga i form av familjehem.

Verksamheten utgör personlig assistens enligt 9 § punkt 2 LSS eller enligt 51 kapitlet SFB. Förvaltningen erhåller här ersättning från försäkringskassan för personlig assistens enligt SFB. Verksamheten
utgör daglig verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS. Inom detta område ingår också övriga insatser enligt
LSS och exempel på detta är råd och stöd, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet,
korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (9 § punkterna 1, 3,
4, 5, 6 och 7).
Kommunen har totalt 22 gruppbostäder för brukare med funktionsnedsättning. Under året har en
ytterligare gruppbostad inom kommunens verksamhetsansvar börjat laga mat gemensamt, vilket lett
till att kommunen idag har tre gruppbostäder som lagar mat tillsammans, vilket har varit mycket positivt för brukare, anhöriga och har det lett till ökad arbetsglädje för personalen.
Inom verksamheten är det sex tillsvidareanställda som läser till stödassistent, vilket medför ökad
kompetens på kommunens medarbete. Under perioden har fem stycken av personalen gått på Visa
utbildning, Visuellt Strukturerat Arbetssätt, som handlar om vad kognitiv funktionsnedsättning innebär och hur personalen kan arbeta tydliggörande med kognitionsstöd.
Under året har ytterliga en brukare i kommunens regi fått ett LSS-beslut som innebär att kommunens
personalbemanning har ökat. Det innebär att kommunen nu har tolv stycken brukare i egen regi samt
fem externt brukare med extern bemanning.
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Nettokostnaden för denna verksamhet uppgår till 28,9 miljoner kronor och visar ett överskott på
1,4 miljoner kronor och innebär en minskning av nettokostnaderna med 1,0 procent i förhållande till
föregående år. Detta beror främst på att en extern vårdplacering har avslutats och att två LSS-ärenden
har kunnat avslutas i och med utflyttning till annan kommun.
Individ och familjeomsorg
Inom detta område redovisas verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, vård och service
inom individ och familjeomsorgens ram exklusive insatser som ges till personer med psykiska problem utan eget missbruk.
Avser vård och stöd som förvaltningen ger till vuxna personer, 21 år eller äldre, som har missbruksproblem sker i form av institutionsvård, familjehem, bistånd avseende boende och olika öppna insatser. Vård och stöd som förvaltningen ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på hem för
vård eller boende, vård i familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser.
Här ingår även insatser som förvaltningen ger till vuxna, 21 år eller äldre, med problem som inte är
relaterade till eget missbruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller
kombination av dessa.
Verksamheten utgör också kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt enligt SoL. Avser även kostnader för arbete som socialtjänsten
utför med stöd av föräldrabalken och socialtjänstlagen i form av familjerådgivning och övrig verksamhet som fastställande av faderskap, adoptionsärenden, samarbetsavtal, utredning och avtal om
vårdnad, boende och umgänge.
Kommunen har under året haft 583 pågående ärenden för bistånd där fördelningen var 502 ärenden
utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och 81 utifrån lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). När det gäller biståndsärenden utifrån SoL betyder utfallet en minskning och en nivå som är
lägst i jämförelse med de senaste fem åren. LSS-ärenden har däremot fortsatt att öka.
Inom området barn/unga har antalet anmälningsärenden ökat mot föregående år och avser då främst
placeringsärenden. När det gäller anmälningsärenden inom missbruk och andra vuxenärenden föreligger en samma nivå som föregående år. Traditionella försörjningsstödsärenden har ökat och uppvisar
samma nivå som år 2015. Sett totalt till anmälningar innebär det en ökning med 27 procent i förhållande till föregående år och beror till större del på den höga inflyttningen av asylsökande och nyanlända som lämnat etableringsperioden i kommunen.
Tre anställda vid vuxenenheten har genomfört ASI-utbildning (Addiction Severity Index) genom
Värmlands vårdförbund. ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser. Försörjningsstödshandläggare har vid tre tillfällen genomfört utbildning och handledning under
året med Kommunlex. Hela IFO har även haft en heldag med Kommunlex angående handledning och
dokumentation.
Verksamheten genomför löpande interngranskning genom självgranskning/kollegiegranskning av
ärenden utifrån de granskningsmallar som IVOs inspektörer delgivit förvaltningen efter inspektionen
hösten 2016. Gällande missbruk för vuxna har under året avsatts tid där slumpvis utvalda dokument
för förhandsbedömningar, utredningar, och akter kvalitetsgranskats av kollegor och därefter genomförs samtal för att identifiera förbättringsområden.
Kommunen har haft svårigheter att rekrytera socionomer i kombination med låg frisknärvaro har lett
till att fokus på arbetet har varit att hantera myndighetsutövning, vilket innebär att förebyggande socialt arbete och viss kompetensutveckling fått stå tillbaka. Konkret innebär det att kvalitetskraven
sänkts och handläggningstiderna blivit längre i verksamheten samt att icke tvingande verksamhet som
utvecklingsarbete och förebyggande arbete fått stå tillbaka och prioriterats bort.
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Från 1 januari 2018 gäller ny lag för betalningsansvar för utskrivning från slutenvård. Regionen har
som ett led i detta upprättat en så kallad resultatportal som ger kommunerna och Region Örebro län
tillgång till samma statistiska underlag för planering och samverkan runt utskrivningsklara patienter.
Datakällan kommer att användas som ett transparent underlag för beräkning av utskrivningsklara
dagar. Ansvaret för att bevaka utskrivningsklara är från årsskiftet 2016/2017 överflyttat från biståndshandläggare till samordnare för kortboplatser.
Kommunen har under de senaste verksamhetsåren haft markant ökade kostnader för behandlingsvård
av missbruk. Detta beror på att behovet av missbruksvård i kommunen är högt och flera individer som
annars hade behövt beredas vård enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) har behövts erbjudas
heldygnsvård.
Nettokostnaden för denna verksamhet redovisas till 25,0 miljoner kronor och visar ett underskott på
2,0 miljoner kronor. I förhållande till föregående år är det en utökning av nettokostnaderna med 5,5
procent. Anledningen till underskottet är ökade kostnader inom missbruksvården avseende placeringar
med totalt 1,4 miljoner kronor samt planerad reducering inom social psykiatrin som inte kunna
genomförts med 0,6 miljoner kronor. Däremot har kostnaderna för ekonomiskt bistånd resulterat i ett
överskott med 0,7 miljoner kronor i förhållande till budgeterat och beror på kommunens fortsatta
satsning inom arbetsmarknadsenheten som innebär att medborgare får möjlighet till egen försörjning
istället för ekonomiskt bistånd. I nettokostnaderna ingår avgångsvederlag med 0,4 miljoner kronor
som betraktas som en jämförelsestörande kostnad.
Färdtjänst
Verksamheten utgör färdtjänst som Länstrafiken i Örebro tillhandahåller för kommunens medborgare
som har en funktionsnedsättning som är bestående och som innebär svårigheter att förflytta sig själv
eller att åka med allmänna kommunikationer. Nettokostnaden för färdtjänst uppgår 1,7 miljoner
kronor och innebär ett överskott med 0,1 miljoner kronor.
Gemensam administration vård och omsorg
Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för vård och omsorgs verksamheter och verksamhetsområdets datakostnader och vaktmästeri. Nettokostnaden för gemensam administration redovisas till 5,3 miljoner kronor och innebär ett överskott på 0,2 miljoner kronor.

Flyktingmottagande
Verksamheten avser flyktingmottagande för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala
flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning. Kostnader som kommunen
har är kostnader för flyktingen under det år flyktingen första gången tas emot i kommunen och tre år
därefter. Exempel på kostnader är kostnader för mottagning och introduktion, administration, kostnader för tolk, ekonomiskt bistånd, introduktionsersättning för flyktingars försörjning.
Nya ersättningsregler infördes från 1 juli 2017 vilket resulterade i 1350 kr per dygn för ensamkommande flyktingbarn samt 750 kr per dygn i ersättning för de som fyllt 18 år. De nya ersättningsnivåerna innebär en sänkning av ersättningarna till kommunerna för ensamkommande barn och unga med
29 procent för ungdomar under 18 år och 60 procent för ungdomar över 18 år. Detta har bidragit till
att kommunen som tidigare placerat barn utanför kommunen p g a platsbrist, nu återplacerar ungdomar på boendet i egna kommunen i den mån det är möjligt.
Under våren 2017 har HVB Solrosen utökats med fem stödboendelägenheter för att får plats med
omplaceringarna, de så kallade hemtagningarna som kommunen gjort. Dessa lägenheter blev inredda
och inflyttningsklara under juni månad 2017.

- 63 -

Ett omfattande arbete för att anpassa verksamheten till de nya ersättningssystemen har påbörjats tidigt
och detta arbete pågår fortfarande. Bland annat har samarbetet med Hero Sverige AB och boendet för
ensamkommande i Bredsjö avslutats samt flera vårdavtal har förhandlats om och anpassats till de nya
ersättningsnivåerna. Detta innebär ett omfattande arbete i samverkan mellan handläggare på IFO och
HVB Solrosen för att omplacera och ta hem ensamkommande barn och unga till kommunen.
Lagändring infördes 1 juni 2017 gällande tillfälliga uppehållstillstånd. Detta uppehållstillstånd är
kopplade till gymnasiestudier, vilket innebär att kommunen måste arbeta ännu mer effektivt för en
fungerande skolgång. Det är möjligt att få uppehållstillstånd som är giltigt i fyra år eller i tretton
månader. Man kan också få ett uppehållstillstånd som är giltigt i sex månader efter att utbildningen är
avslutad. De tillfälliga uppehållstillstånden kopplande till gymnasiestudier gör det extra viktigt att
motivera och stödja ungdomar att klara och fullfölja skolgången.
Inom kommunens ansvar var det totalt 24,6 ensamkommande barn och ungdomar i genomsnitt per
dygn år 2016. 2017 är motsvarande siffra 21 ungdomar i snitt per dygn. December månad 2017 har
kommunen 13 stycken ungdomar inskrivna på HVB samt sju stycken i stödboende.
Under året har kommunen genomfört en utredning gällande nya ändamålsenliga lokaler för HVB
Solrosen som lett till att kommunen beslutat att hyra nya ombyggda ändamålsenliga lokaler för verksamheten av Hällefors Bostads AB under nästkommande år till en lägre kostnad än idag. Dessutom
har kommunen flyttat ihop HVB:s nuvarande två avdelningar till en avdelning, vilket effektiviserat
verksamheten men även underlättat för boendestödjare och ungdomar att ha närheten till varandra i
den dagliga omsorgen.
Flyktingspecifika kostnader för olika verksamheter, t ex föreberedelseklasser inom barnomsorg och
utbildning finns redovisade under respektive verksamhet. Totalt har verksamheten finansierats med
riktade statsbidrag under verksamhetsåret 2017 och innebär att budgeterade medlen på 0,7 miljoner
kronor inte förbrukats utan innebär ett överskott för verksamheten. De minskade bidragen som kommunen erhållit p g a de nya ersättningsreglerna från halvårsskiftet hanteras av de förutbetalda intäkter
som kommunen erhållit tidigare år.

Arbetsmarknadsåtgärder
Verksamheten avser sysselsättningsfrämjande åtgärder så som offentligt skyddade anställningar
(OSA) och extra tjänster som finansieras helt eller delvis av kommunen.
Genom att kommunen har återtagit ansvaret för idrotts- och motionsanläggningar, som tidigare ansvarades av Hällefors Bostads AB och sköts av arbetsmarknadsenheten har en tydligare kommunikation
skapats och bättre förutsättningar avseende skötsel och inköp av utrustning. I arbetsmarknadsenheten
har även en materialansvarig utsetts för att minimera riskerna med att utrustning försvinner.
Under året har arbetsmarknadsåtgärden extratjänster införts av staten som innebär att en anvisning till
särskilt anställningsstöd i form av extratjänst får göras för vissa deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och för vissa nyanlända invandrare. En anvisning får göras för högst 12 månader i taget men
kan förlängas med ytterligare ett år. Extratjänst är inte A-kasseberättigande eller leder anställning
efter extratjänsten, men brukarna blir självförsörjande och betalar skatt i kommunen under tiden
anställningen pågår. Tillsammans med Arbetsförmedlingen har Individ- och familjeomsorgen lyft
fram de personer som dels står långt ifrån arbetsmarknaden men även uppbär i högre grad försörjningsstöd. Vid årsskiftet 2017/2018 hade kommunen 45 tillsatta extratjänster.
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I syfte att underlätta för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden har kommunerna Askersund,
Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Karlskoga, Kumla och Nora gjort en ESFansökan för ett gemensamt projekt som under året godkänts av ESF-rådet. Målet för projektet är att
kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller komma
närmare arbetsmarknaden. Projektet stöds av Region Örebro län och Arbetsförmedlingen och Hällefors kommun är utsedd projektägare.
Projektets grundidé är att genom ökad samverkan och på alternativa sätt lotsa in individer som av
olika skäl inte deltar fullt ut i etableringsinsatser eller jobb- och utvecklingsgarantin till reguljärt
arbete så snabbt som möjligt; alternativt grundligt utreda varför detta inte är aktuellt, att möjliggöra
stegförflyttningar närmare ett reguljärt arbete genom utvecklande aktiviteter och/eller att slussa vidare
till olika utbildningsinsatser, yrkesutbildningar, alternativt vidare till vården för utredning och rehabilitering. Kommunernas ansökan är sammanlagt 26 miljoner kronor. Medfinansieringen utgörs i
huvudsak av deltagarnas försörjningsstöd.
Totalt har nettokostnaderna för kommunens arbetsmarknadsåtgärder kostat 2,7 miljoner kronor och
innebär ett underskott med 0,4 miljoner kronor i förhållande till budgeterat. Orsaken beror på ett högt
intag av anställda inom arbetsmarknadsenheten, som i nästa led inneburit minskade kostnader för
kommunens ekonomiska bistånd.

Affärsverksamhet
Här samlas verksamheterna arrendeverksamhet, kollektivtrafik, vattenförsörjning och avloppshantering samt avfallshantering. Nettokostnaden för verksamheten kollektivtrafik redovisas till 1,3 miljoner
kronor och innebär ett underskott med 0,1 miljoner kronor i förhållande till budgeterat.

Gemensam fastighetsförvaltning
Kommunens gemensamma fastighetsförvaltning består av kommunalägda fastigheter. Hällefors
Bostads AB har uppdraget att sköta den löpande förvaltningen av dessa fastigheter med en total lokalyta om ca 27 000 m².
Under året har kommunen beslutat att återta fastighetsförvaltningen och inrätta en egen fastighetsenhet från årsskiftet 2017/2018. Fastighetsförvaltningen har under året fortsatt processen att bygga klart
Formens hus för att iordningställa nya kontorslokaler för de centrala funktionerna i nuvarande kommunhus. Bland annat har lokalerna fått en ny entrélösning för att få en bra säkerhet.
Fastighetsförvaltningen har slutfört ombyggnaden av Terrassens lokaler till kontorslokaler för Hällefors Bostads AB samt kommunalt mellanarkiv. Dessutom har det utförts en hel del yttre underhåll i
form av målningsarbeten på kommunens brandstation. Pihlskolans lokaler har delvis byggts om för att
möjliggöra bättre tillgänglighet. Ombyggnad har påbörjats i Pihlskolans lokaler för att inrymma en
kemi- och fysiksal för att tillgodose verksamhetens behov av tekniksal inom gymnasieskolan.
Kommunen har under året genomfört ett projekt med syfte att finna lösningar på ytterligare lokaler för
grundskolan intill Klockarhagsskolan utifrån det behov som grundskolan ser finns nu och framåt.
Projektet har lett till att kommunen beslutat att upprätta ytterligare lokalyta för att tillgodose skolans
ökade behov. Kommunen har dessutom fått lagt ner mycket arbete på de fastigheter som kommunen
hyr av Statens Bostadsomvandling (SBO) för att verksamheten ska fungera.
Under året har kommunen rivit gamla busstationen till förmån för ytterligare parkeringsplatser och
gång- och cykelväg som en del i ombyggnaden av Stationsvägen etapp 1.
Nettokostnaden för fastighetsförvaltningen uppgår till 2,2 miljoner kronor och är 1,2 miljoner sämre
än budgeterat. Största anledningen till underskott är att kommunen haft lokalytor i beståndet som stått
tomma samt att obudgeterade underhållsåtgärder genomförts på Pihlskolan samt verksamhetslokalerna
Formens hus och Terrassen.
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Gemensamma verksamheter
Under gemensamma verksamheter redovisas verksamheter som har en övergripande kommunnytta.
Det som avses är dels overheadkostnader för sådan gemensam verksamhet som inte kan väljas bort;
t ex kommunledning och central administration, arkiv, telefonväxel etc, dels kostnader för sådana
verksamheter i kommunen som alla kan, men inte måste, använda sig av (fri nyttjande och internköp).
Den 27 maj 2017 skapade kommunen en kanslienhet med tillhörande kanslichef som ett led att
anpassa tjänstemannaorganisationen till den politiska organisationen. Det har också inneburit ett
beslut om att ha en mer centralstyrd ekonomiprocess inom förvaltningen för att få en bättre ekonomistyrning. Det handlar om det interna uppföljnings- samt budgetarbetet. Dessutom har rekrytering av
ny kommunchef genomförts.
Under året har kommunen genomfört en upphandlad grundläggande chefsutbildning om sex dagar
som en del i chefsprogrammet. Dessutom har chefsforum påbörjats under hösten 2017 som ytterligare
en del. Fokus har varit att kommunen ska arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare.
Kommunen har genomfört utbildning i Time-Care Pool vid 23 tillfällen för cirka 130 vikarier. Under
året har beslut tagits om nya riktlinjer och mall för medarbetarsamtal samt lönesamtal som innebär en
tydligare frågeställning som är kopplad till kommunens beslutade lönekriterier. Dessutom har nya
riktlinjer för rekrytering och rehabilitering beslutats och implementerats.
Under hösten har kommunen slutfört utredningen om införandet av komponentredovisning i kommunen från årsskiftet 2017/2018 och de ekonomiska konsekvenser det medför för kommunen.
MSB har beviljat kommunens ansökan om medel för att förstärka brandstationen som alternativ ledningsplats som innebär att ansluta brandstationen med fiber och uppgradera reservkraften och under
året är projektet uppstartat. AD-bytet inom hela kommunen som pågått under en tid är nu klart och
fungerar fullt ut.
En avsiktsförklaring för att bygga ut fibernätet i kommunens glesbyggd vart undertecknades 2015 av
KS-ordförande, Landshövdingen och Telias VD, vilket innebär att kommunen uppnår EU’s mål 2020
med att 90 procent av alla hushåll ska ha möjlighet att ansluta sig till en bredbandsstruktur med hög
hastighet (>100 Mb/s).
Den centrala kommunförvaltningen har under slutet av året flyttat till nytt kommunhus som bland
annat medför en bättre arbetsmiljö samt ny entré med uppdaterad säkerhetslösning.
Nettokostnaden för gemensamma administrationen redovisas till 23,9 miljoner kronor och är
1,7 miljoner bättre än budgeterat. I förhållande till föregående år innebär det att nettokostnaderna ökat
med 8,1 procent. Största anledningen till redovisade överskottet är att hela den centrala planeringsreserv på 2,1 miljoner kronor kvarstår som budgeterats för oförutsedda händelser.

Kostverksamhet
Kommunens kostverksamhet är centraliserad sedan tre år tillbaka och ansvarar för all kosthållning
inom både skola och äldreomsorg. Kostverksamheten består av gemensamma kostnader för centralköket i Hällefors och Sörgårdens kök i Grythyttan som inte kan hänföras till resterande verksamheter
inom kommunen.
Under året har en kock anställts på 100 procent sysselsättning för att klara av den vikariebrist som
råder inom kockyrket, vilket innebär att måltidsverksamheten numera har en bemanningspool.
Upphandling är en pågående process som hela tiden löper på och går i omlott med varandra. Livsmedelsupphandlingen grossist för 2018 och framåt är under arbete där ambitionen fortfarande är att ha
kvar livsmedel inom KNÖL-kommunerna med kvalitet, närproducerat och rena produkter.
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Under året har projektering och ombyggnad av Björkhaga kök pågått där målet är att tillagning av mat
till äldre ska hanteras inom Björkhaga kök och att maten inom den pedagogiska verksamheten ska
tillagas i centralköket. Grythyttans kök har påbörjat planeringen att överta matlådehanteringen för
utskick till brukare som har matlådor i Grythyttan, vilket handlar om 4-7 personer och innebär att
kommunen minskar antalet körda mil.
Totalt redovisar kostverksamheten ett överskott på drygt 0,5 miljoner kronor i förhållande till fastställd budget och beror att antalet serverade portioner blivit högre än budgeterat och att övertalighet
har hanterats på ett effektivt sätt inom kommunen som helhet.

Intern ränta
Sveriges Kommuner och Landsting presenterar årligen en intern räntesats för kommuner och landstings beräkning av kapitalkostnader. Internräntan enligt den nominella metoden syftar till att visa den
genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livslängd. Den räntesats som rekommenderas ska främst användas vid kapitalkostnadsberäkningar för
aktiverade investeringar. Totalt har kommunens internränteintäkt utfallit med ett överskott på
0,3 miljoner kronor.

Pensionskostnader
Totalt har kommunens pensionskostnader, som inte finansieras via generella PO-påslaget enligt SKL:s
rekommendationer, blivit 1,4 miljoner kronor lägre än budgeterat.

- 67 -

Investeringsredovisning

(belopp i tkr)

Nettokostnad Nettokostnad
2016
2017

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse
IT-investeringar
Reservkraft
Inventarier
Omvårdnadshjälpmedel
Time Care pool
Pihlskolan NO-sal
Terrassen
Formens hus
Resecentrum
Ombyggnad kök Björkhaga
Hällevi kylanläggning
Övriga fastighetsinvesteringar
Gata, park, belysning och badplats
Gång och cykelväg Saxhyttevägen
Gång och cykelbro Klockarvägen

1 268
479
484
7 252
145
2 655
-516
3 664

1 277
130
802
379
2 589
3 573
684
5 020
3 340
4 063
-112

15 431

4 374

Budget
2017
(inkl tilläggsbudget)

Avvikelse

1 285
490
800
400
400
2 500
2 550
-

8
360
-2
21
400
-89
-1 023
-684

-

-

4 400
3 900
2 250
7 030

-620
560
2 250
2 967

-

-

-

112

21 745

26 005

4 260

-

964
-

5 500
150

4 536
150

Summa avgiftsfinansierad

4 374

964

5 650

4 686

Totala investeringar

19 805

22 709

31 655

8 946

Summa skattefinansierad
Avgiftsfinansiserad verksamhet
Kommunstyrelse
VA-investeringar
Avfall och återvinning

Under året har kommunen slultfört en ombyggnation i Terrasen för att möjliggöra mellanarkiv
för centrala funktioner som idag finns i f d kommunhuset. Dessutom har investeringar i Formens hus
pågått under året för att slutföra allt inför inflyttningen under 2017. Kommunen har projekterat och
påbörjat investeringen av ombyggnad av Björkhaga kök som innebär ökade investeringskostnader än
vad som är budgeterat och kan härledas till de marknadspriser som råder. Under året har ny
kylanläggning på Hällevi idrottsplats slutförts i ishallen som innebär energieffektivisering. Kommunen
har genomfört investeringen om att ordna reservkraft på kommunens brandstation för att få
en alternativ krisledningsplats. Inom gata och park har inte budgeterade medel förbukas och beror på
att Stationsvägens första etapp inte slutförts samt att projektering av Stationsvägens andra etapp inte
påbörjats. Slutligen har planerade VA-investeringar inte utförts utan blivit förskjutna till kommande
verksamhetsår.
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Kommunala äganden
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett kommunalförbund inom norra Örebro län. Förbundet
bildades 2003 och har sitt säte i Nora. I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ingår kommunerna
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Förbundet ansvarar för dels kommunens tekniska verksamheter såsom gator och vägar, VA och avfallshantering, dels för kommunens verksamheter inom
städ, bad- och parkanläggningar. Dessutom ingår numera från årsskiftet 2016/2017 även ansvaret för
kommunernas naturvård, trafiksäkerhet och strategiska frågor för infrastruktur.
Kommunens andel i förbundet:

15,3 %

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens vision är att verka för utökat samarbete mellan kommunerna
och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och effektivitet
utför tekniska uppdrag inom vårt geografiska område med fokus på medborgarnytta och god miljö.
Förbundet ska tillgodose behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens genom att
verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator och lokaler, bra
fritidsanläggningar och avfall på rätt ställe. I förbundets uppdrag i Hällefors inom gata och park ingår
att förvalta 81 704 meter vägar, 67 ha grönytor, 2 329 belysningspunkter, 4 lekparker, 2 badplatser,
5 broar och 536 ha skogsförvaltning. All lokalvård utförs på uppdrag av förbundet i egen regi från
halvårsskiftet 2014.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för de
fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2004 och
Lindesbergs kommun är värdkommun.
Kommunens andel i nämnden:

15,3 %

Nämnden hanterar kommunala myndighetsuppgifter inom främst miljö- och byggområdena för kommunerna. Arbetet styrs framför allt av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och plan- och bygglagen.
Förutom miljö- och byggfrågor arbetar förvaltningen med fysisk planering, energirådgivning samt
kart- och mätningsverksamhet för de fyra kommunerna.

Bergslagens Räddningstjänst
Ansvaret för kommunens räddningstjänst ligger hos kommunalförbundet Bergslagens
Räddningstjänst. Förbundet bildades 1997. I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna Degerfors,
Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Förbundet ansvarar för ett område som
inbegriper 86 000 människor. Den geografiska utsträckningen är ca 140 km x 70 km.
Räddningstjänstområdet omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska
fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt
stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen.
Kommunens andel i förbundet:

8,20 %
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Syftet med räddningstjänstförbundet är att medlemskommunerna ska erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka
till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så
små som möjligt.
Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra i förhållandet till
risker och olyckor som de kan utsättas för samt känna förtroende för BRT som organisation. För att
BRT ska kunna medverka till att skapa ett samhälle där olyckor som påverkar människor, egendom
och miljö minskas, måste olycksriskerna identifieras och kommuninnevånarna medvetandegöras om
dessa risker.

Bergslagens Överförmyndarnämnd
Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämnden är en myndighet vars verksamhet, med huvuduppgiften att utöva tillsyn över
förvaltare och gode män, regleras av föräldrabalken. Överförmyndarnämnden är tillsammans med
kommunstyrelse, valnämnd och revisorerna en obligatorisk verksamhet.
Kommunens andel i förbundet:

15,3 %

Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för de fyra
kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2011 och
Ljusnarsbergs kommun är värdkommun. Nämnden och dess förvaltning ska vara en kvalificerad
resurs i norra länsdelens kommuner för att ge huvudmännen trygghet.
Enhetens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över gode män och förvaltare. Enheten bygger på
principen att alla åtgärder ska vara till gagn för den enskilde huvudmannen, det vill säga den person
som har god man eller förvaltare. Enheten har även som uppdrag att rekrytera, utbilda och stödja ställföreträdare såsom gode män och förvaltare. Enheten informerar allmänheten och övriga myndigheter
om verksamheten.

Hällefors Bostads AB
Hällefors Bostads AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag. Bolagets verksamhet ska vara att som
allmännyttigt bostadsföretag äga, förvalta, förvärva, uppföra och tillhandahålla bostäder och lokaler
för olika ändamål i Hällefors kommun.
Kommunens ägarandel:
Totalt aktiekapital:

100,0 %
15 300 tkr

Totalt har bostadsbolaget ett bostadsbestånd på 652 lägenheter som har total yta på 39 523 kvm och
117 lägenheter på 4 796 kvm som är kategoribostäder i form av vård- och omsorgsboende och boende
för funktionsnedsatta. Dessutom har bolaget lokalytor på totalt 16 000 kvm. Bolaget har även ett
kommunalt förvaltningsuppdrag att förvalta skolor, förskolor och andra förvaltningsbyggnader till en
yta av 26 400 kvm.

Rinmansstiftelsen
Rinmansstiftelsens övergripande mål är att kommunen och näringslivet gemensamt inom stiftelsen ska
verka för spridning av och kunskap om teknik och ingenjörskonst. Stiftelsens huvuduppgift är att
främja forskning och utveckling inom främst området material och produktionsteknik. Hällefors
kommun äger 46,00 procent av stiftelsekapital. Stiftelsen förvaltar egendom i form av maskiner och
undervisningsmaterial som hyrs ut till Rinaman Education AB som är ett helägt dotterbolag till stiftelsen. Rinmansstiftelsens verksamhet bedrivs i Hällefors i lokaler som ägs av Ovako Hellefors AB.
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Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan
Hällefors kommun äger 9,09 procent av stiftelsekapitalet. Stiftelsen bildades 2002 på initiativ av Hällefors kommun, Lantbrukarnas riksförbund LRF, Sveriges hotell- och restaurangföretagare SHR och
Restaurangfacket HRF samt Måltidsakademien. Syftet med stiftelsen är att vara med i arbetet att
skapa ett europeiskt center för måltid i Grythyttan

Kommuninvest ekonomisk förening
År 1992 bildades Kommuninvest ekonomisk förening och dess vision är att vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning. Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk
borgen, såsom för egen skuld, från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. Kommuninvest har inget
vinstsyfte, utan ändamålet är att bereda medlemmarna ekonomisk nytta. Efter nödvändig konsolidering tillförs medlemmarna resultatet. Medlemskap i Kommuninvest bygger på frivillighet och affärsmässighet. Vid årsskiftet 2017/2018 var totalt 288 kommuner och landsting medlemmar i föreningen
av totalt 310.
Kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB är ett helägt dotterbolag till föreningen och ägs
av Kommuninvests medlemskommuner. Bolaget erbjuder ägarna effektiv finansförvaltning med fokus
på utlåning och rådgivning. Finansiering sker på den svenska och internationella kreditmarknaden.
Som kommunägt bolag regleras verksamheten av Kommunallagen. Huvudkontoret har sitt säte i Örebro.

Region Örebro län
Örebro läns organisation förändrades från och med den 1 januari 2015. Landstinget och Regionförbundet gick efter regeringens godkännande samman i Region Örebro län, vilket innebär att båda organisationernas tidigare ansvar nu organisatoriskt har samlats. I samband med denna förändring genomfördes också en skatteväxling med tre öre från kommunen till Region Örebro län vilket beslutades av
fullmäktige under 2014. Regionen har ett flertal samverkansråd, där kommunen är tillförsäkrad representation. Uppdraget att utveckla länets 12 kommuner ligger nu hos Region Örebro län.
Genom regionbildningen har den regionala politiska nivån en roll som innebär att vara företrädare för
Örebro län, bland annat gentemot staten. Regionorganisationens uppdrag är att driva och samordna
arbetet med en hållbar regional utveckling inom hälso- och sjukvård, tandvård, klinisk forskning, utveckling och utbildning, regional tillväxt, samhällsbyggnad och digitalisering. Det regionala uppdraget omfattar också verksamhet inom kollektivtrafik, företagshälsovård, tolkförmedling, att vara huvudman för folkhögskolor och att främja kommunal samverkan och intressebevakning.
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Ord- och begreppsförklaringar
DRIFTREDOVISNING

INVESTERINGSREDOVISNING
Nettoinvesteringar =
årets investeringar minus
investeringsbidrag

Budgeterade och redovisade
kostnader/intäkter för den
löpande verksamheten

RESULTATRÄKNING

KASSAFLÖDESANALYS

Intäkter
Kostnader

Inbetalningar
Utbetalningar

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

ÅRETS KASSAFLÖDE

BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
__________________________________________________________

Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Driftredovisningen visar de olika verksamheternas budgeterade respektive redovisade intäkter
och kostnader. Ett sammandrag av verksamheternas intäkter och kostnader tar vi med oss till
resultaträkningen.
Resultaträkningen visar hur förändringen av
det egna kapitalet under året har uppkommit.
Det egna kapitalets förändring kan även avläsas
av balansräkningen, genom att jämföra eget
kapital i de två senaste årens balansräkningar.
Investeringsredovisningen visar hur
kommunens investeringar fördelat sig på olika
ansvar under året. Den ger också uppgift om årets
nettoinvesteringar som förs in i kassaflödesanalysen.
Kassaflödesanalysen visar hur kommunen
fått in pengar och hur dessa använts under
året. Skillnaden mellan likvida medel vid årets
början och likvida medel vid årets slut är årets
kassaflöde.
Balansräkningen visar den ekonomiska
ställningen vid en viss tidpunkt och hur den har
förändrats under året. Tillgångarna visar hur
kommunen har använt sitt kapital (i omsättningsanläggningstillgångar) respektive hur

kapitalet har anskaffats (eget kapital, avsättningar, samt lång- och kortfristiga skulder).
Anläggningstillgångar: fast och lös egendom
avsedda att stadigvarande innehas.
Omsättningstillgångar: lös egendom som inte
är anläggningstillgångar.
Eget kapital: består av anläggningskapital
(bundet kapital i anläggningar m m) rörelsekapital
(fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål). Anläggningskapitalet utgör skillnaden
mellan anläggningstillgångar och långfristiga
skulder. Rörelsekapitalet däremot utgör
skillnaden mellan omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder (det avspeglar kommunens
finansiella styrka).
Avsättningar: motsvarar förpliktelsen av
pensioner intjänade från och med år 1998.
Långfristiga skulder: skulder som förfaller mer
än ett år efter räkenskapsårets utgång.
Kortfristiga skulder: kortfristiga lån och skulder
som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.
Likviditet: betalningsberedskap på kort sikt.
Soliditet: andelen eget kapital av de totala
tillgångarna, d v s graden av egen finansierade och
tillgångar. Måttet visar den finansiella styrkan
på lång sikt.
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Datum

2018-04-09
Kommunförvaltningen

Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska
verksamheten 2018, dnr KS 17/00284
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 212
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 214
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28 § 269
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-24 § 235
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-13 § 98
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) har till kommunförvaltningen
inkommit med önskemål om tilläggsbudgetering för 2018 för investeringar
inom gator och vägar.
Ekonomi

Totalt har förbundet erhållit en investeringsbudget på 20 970 000 kronor
för verksamhetsåret 2018. Eftersom alla investeringsprojekt som
planaterats för år 2017 ännu inte är slutförda önskar förbundet en
tilläggsbudgetering med totalt 1 570 000 kronor för verksamhetsåret 2018.
Begäran avser genomförandet av Stationsvägens första etapp som
påbörjades under december 2017 och har inte slutförts samt projektering av
Stationsvägens andra etapp som inte påbörjats. Detaljprojekteringskostnaden för etapp II uppgår till cirka 70 000 kronor.
Kommunförvaltningen föreslår att begäran inom gata på totalt 1 520 000
kronor från förbundet godkänns, efter avdrag för vissa initiala kostnader år
2017, och att det finansieras med kommunens egna medel, d v s ingen
nyupplåning behöver ske.
Folkhälsa

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Miljö
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Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering
av investering för slutförande av etapp I av Stationsvägen på 1 450 000
kronor för år 2018 godkänns.

-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering
av investering för projektering av etapp II Stationsvägen på 70 000 kronor
för år 2018 godkänns.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1 520 000 tkr avseende
investeringar för år 2018.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för slutförande av etapp I av Stationsvägen på 1 450 000 kronor
för år 2018 godkänns.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för projektering av etapp II Stationsvägen på 70 000 kronor för år
2018 godkänns.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1 520 000 tkr avseende
investeringar för år 2018.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för slutförande av etapp I av Stationsvägen på 1 450 000 kronor
för år 2018 godkänns.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för projektering av etapp II Stationsvägen på 70 000 kronor för år
2018 godkänns.
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Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1 520 000 tkr avseende
investeringar för år 2018.
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Taxa för torghandel i Hällefors kommun, dnr KS
18/00033
Beslutsunderlag
Bilaga 1 till Riktlinjer för torghandel i Hällefors kommun
Ärendet
I samband med att kommunförvaltningen reviderat riktlinjerna för torghandel
i Hällefors kommun, föreslås att taxan för påbörjat utnyttjande av saluplats
om 3 x 3,3 meter förändras.
Förvaltningen föreslår vidare att skolklasser ska undantas från avgift vid
försäljning på samma sätt som sedan tidigare gäller för ideella föreningar.
Anledningen är huvudsakligen att förenkla administrationen av torghandeln,
men förslaget kan också leda till ett ökat intresse för att utnyttja torgdagarna
för försäljning. Vidare handlar det om att skapa förutsättningar för att torget i
Hällefors tätort ska fungera som en arena för möten som engagerar och
stimulerar i enlighet med antagna inriktningsmål för mandatperioden.
Ekonomi

Förvaltningens förslag innebär en sänkning av taxan för varje påbörjad
saluplats omfattande 3 x 3,3 meter från dagens 120 kronor till 100 kronor.
Dessutom föreslås att skolklasser, liksom ideella föreningar inte ska
omfattas av taxan.
Sammantaget kan förändringen innebära en något minskad intäkt från
torghandeln, men detta kan eventuellt kompenseras av ett ökat utnyttjande
av torgdagarna.
Folkhälsa

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö
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Förslaget är en del i att skapa en attraktiv centrummiljö i Hällefors tätort
och att i enlighet med fullmäktiges antagna inriktningsmål bidra till att
skapa ett torg som inbjuder till engagerande och stimulerande möten.
Förvaltningens förslag till beslut
Bilaga 1 till Riktlinjer för torghandel antas.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Heningsson.
Ordförande Christina Johansson (M), Annalena Järnberg (S) och Allan
Myrtenkvist (S), Vivianne Pettersson (M) och Ritha Sörling (V) yttrar sig
utan att yrka.
Kommunchef Tommy Henningsson och nämnd- och utredningssekreterare
Malin Bergkvist förtydligar vad beslutet avser.
Allan Myrtenkvist (S) yrkar att kommunstyrelsen får en sammanställning av
2017 års utfall av torgavgifterna.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer först bifall mot avslag på Allan
Myrtenkvists (S) yrkande vilket bifalls.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer därefter bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottets beslut
Kommunstyrelsen får en sammanställning av 2017 års utfall av
torgavgifterna.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Bilaga 1 till Riktlinjer för torghandel antas.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet tilläggsyrkar Christina
Johansson (M) att det ska förtydligas att tidigare taxor upphävs.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande riktlinjernas övriga utformning
vilken besvaras av kanslichef Mathias Brandt.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag med Christina Johanssons (M) tilläggsyrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Bilaga 1 till Riktlinjer för torghandel antas.
Med detta upphävs tidigare bilaga 1
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2018-01-11
Kanslienheten
Mathias Brandt, 0591-641 25
mathias.brandt@hellefors.se

Bilaga 1 till Riktlinjer för torghandel i Hällefors kommun.
Taxa för torghandel i Hällefors kommun.
1. Taxa för torghandel i Hällefors tätort, tisdagar och fredagar:
Tillfällig saluplats 3,0 x 3,3 meter
100 kr/dag inkl. el
2. I inget fall ska avgift utgå från ideella föreningar eller skolklasser.
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Medborgarlöften för Hällefors kommun 2018-2019, dnr
KS 18/00078
Beslutsunderlag
Ärendet
Medborgarlöften innebär en utveckling och förstärkning av arbete med
samverkansöverenskommelser, kommun – polis 2016-2019, med fokus på det
som invånare i kommunen upplever som viktigast för att känna sig trygga och
säkra. Löftena är därmed en beskrivning av vad som polisen och kommunen
lovar att åstadkomma tillsammans.
Under hösten 2017 har polisen och Hällefors kommun analyserat den aktuella
brottssituationen och kommuninvånarnas upplevda trygghet. Underlag för
detta har varit brottsstatistik, trygghetsundersökningar, medborgardialoger,
polisens händelserapporter och utdrag ur Hobit (händelse och
brottsinformationstjänst, polisens webbaserade kartsystem).
Vid Brottsförebyggande rådets möte 12 december 2017 redovisade
arbetsgruppen de förslag som arbetats fram utifrån medborgarnas synpunkter
och tillgänglig statistik.
1. Trygghetsdialoger i samverkan med boende, föreningar och näringsidkare
i kommunens olika områden där invånarna känner sig mindre trygga.
Särskilt fokus ska riktas på kvinnors otrygghet i offentliga miljöer.
Dialogerna ska ligga till grund för framtida trygghetsskapande åtgärder.
2. Polisen och Hällefors kommun i samverkan med andra parter ska
vidareutveckla arbetet med att förebygga och beivra narkotikabrott samt
trafikbrott inom Hällefors kommun.
3. Förbättra dialogen mellan polis och människor som drabbas av brott. När
förundersökning inletts, kommer kontakt att tas inom en vecka efter att en
utredare tilldelats ärendet.

E-post

Organisationsnr

HÄLLEFORS KOMMUN

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7

0591-641 00 vx

193-8950

2(3)

I syfte att utveckla medborgalöften över tiden kommer fortsatta
undersökningar och uppföljningar av genomförda insatser att genomföras.
Arbetet redovisas inom ramen för det lokala Brottsförebyggandet rådet (BRÅ)
Ekonomi

BRÅ har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Folkhälsa

BRÅ har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljö

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

Information och samverkan har skett mellan Polisen och Hällefors
kommun
Brottsförebyggande rådets förslag till beslut
Förslagen på medborgarlöften för 2018-2019 överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
1. Trygghetsdialoger i samverkan med boende, föreningar och näringsidkare
i kommunens olika områden där invånarna känner sig mindre trygga.
Särskilt fokus ska riktas på kvinnors otrygghet i offentliga miljöer.
Dialogerna ska ligga till grund för framtida trygghetsskapande åtgärder.
2. Polisen och Hällefors kommun i samverkan med andra parter ska
vidareutveckla arbetet med att förebygga och beivra narkotikabrott samt
trafikbrott inom Hällefors kommun.
3. Förbättra dialogen mellan polis och människor som drabbas av brott. När
förundersökning inletts, kommer kontakt att tas inom en vecka efter att en
utredare tilldelats ärendet.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Ritha Sörling (V)
fråga gällande kommunstyrelsens kontakter med polisen vilken lämnas
obesvarad.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande uppföljning av
medborgarlöftena vilken besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S).
Christina Johansson (M) utvecklar kring Lars-Göran Zetterlunds (C) fråga.
Barbro Stein (GL) yrkar att Christina Johanssons (M) yttrande ska läggas till
beslutet.
Tina Pirttijärvi (SD) tilläggsyrkar att skolvägarna ska vara säkra vilket
föranleder replikskifte med Christina Johansson (M) och Allan Myrtenkvist
(S).
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
brottsförebyggande rådets förslag med Barbro Steins (GL) tilläggsyrkande
vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Trygghetsdialoger i samverkan med boende, föreningar och näringsidkare
i kommunens olika områden där invånarna känner sig mindre trygga.
Särskilt fokus ska riktas på kvinnors otrygghet i offentliga miljöer.
Dialogerna ska ligga till grund för framtida trygghetsskapande åtgärder.
2. Polisen och Hällefors kommun i samverkan med andra parter ska
vidareutveckla arbetet med att förebygga och beivra narkotikabrott samt
trafikbrott inom Hällefors kommun.
3. Förbättra dialogen mellan polis och människor som drabbas av brott. När
förundersökning inletts, kommer kontakt att tas inom en vecka efter att en
utredare tilldelats ärendet.
4. Kommunstyrelsen genomför en uppföljning av 2017 års medborgarlöften.
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Tillsyn e-cigaretter, tillägg i reglemente för
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden 2017-08-23 § 121
Ärendet
Då kommunen sedan 1 juli 2017 utövar tillsyn över delar av lag (2017:425)
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, föreslås att
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ska utöva denna tillsyn för Hällefors
kommun. Nämnden handhar redan i dagsläget tillsyn enligt tobakslagen vilket
innebär att tillämplig kompetens finns.
Ekonomi

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att tillsynen kan utföras med befintlig
personal.
Folkhälsa

En effektiv tillsyn av hälsofarliga produkter är central för att upprätthålla
en god folkhälsa. Kommunförvaltningen bedömer att tillsynen effektivast
sker genom Samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Ett tillägg görs i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen där
det framgår att nämnden utövar tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Ett tillägg görs i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen där
det framgår att nämnden utövar tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare.
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Investeringar maskiner Grythyttans idrottsplats, dnr KS
18/00023
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 212
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 214
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28 § 269
Tidigare tjänsteskrivelse investeringar maskiner Grythyttans idrottsplats
daterad 2018-01-16
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2018-02-06 §13
Ärendet
Kommunstyrelsens allmänna utskott återremitterat ärendet 6 februari 2018 för
ytterligare utredning om det fanns möjlighet till samordning med den inköpta
gräsklipparen som finns på Hällevi idrottsplats idag.
Kommunförvaltningen har genomfört en utredning som resulterat i följande:
Gräsklippartiden på Hällevi med omkringliggande ytor samt Prästvallen
ligger på ett snitt en normalsommar på ca 4-5 klippdagar. Som det är idag så
är klipptiden det samma i Grythyttan då det är en mera avancerad klippning
(fler hinder i vägen). Tidsekvationen tillåter inte en samordning ur det
hänseendet. I dagsläget finns det en person på förvaltningens
arbetsmarknadsenhet med körkort godkänt för den storleken av fordon.
Utredningen fastslår att det inte är möjligt med givna parametrar att samordna
utrustningen.
En renovering av föreningens egna gräsklippare är inte försvarbar ur ett
ekonomiskt hänseende då den har passerat renoveringsbart skick.
Ekonomi

I utredningen har det även framkommit att transporten av gräsklipparen
kräver en investering på ca 60 000 kronor avseende inköp av en kärra som
klarar gräsklipparen. Kostnad för aktuell maskin ligger på upp till 100 000
kronor. Förvaltningen föreslår att ett inköp av en gräsklippare genomförs
och att det finansieras genom en tilläggsbudgetering till kommunstyrelsen
med sammanlagt
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100 tkr för verksamhetsåret 2018 och att det finansieras med kommunens
egna medel, d v s ingen nyupplåning behöver ske.
Folkhälsa

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Samverkan
Samverkan har skett med Grythyttans idrottsförening.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att uppdra Kommunförvaltningen att inköpa en gräsklippare för maximalt
100 000 kronor under år 2018.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 100 tkr avseende investeringar
för år 2018.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen utförligt och kommunchef Tommy Henningsson
kompletterar.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om ägarförhållande och ansvar för
reperation av gräsklipparen vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael
Pulkkinen.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga kring användning av
strategimedel och andra finansieringsmöjligheter vilket delvis besvaras av
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Ritha Sörling (V) ställer fråga kring föreningens ansvar vilket besvaras av
ordförande Christina Johansson (M).
Annalena Järnberg (S), Ritha Sörling (V), Allan Myrtenkvist (S) och Per
Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att uppdra Kommunförvaltningen att inköpa en gräsklippare för maximalt
100 000 kronor under år 2018.
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Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 100 tkr avseende investeringar för
år 2018.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Att uppdra Kommunförvaltningen att inköpa en gräsklippare för maximalt
100 000 kronor under år 2018.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 100 tkr avseende investeringar för
år 2018.
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Rapport om ej verkställda beslut kvartal 4,
dnr KS 17/00045
Beslutsunderlag
Rapporterade beslutade insatser som ej verkställda inom 3 månader.
Information från IVO 20171109 - Nya rapporteringsperioder för ej verkställda
beslut
Ärendet
Förvaltningen skall inrapportera ej verkställda beslut till Socialstyrelsen.
Rapporterna sker per kvartal. Finns ingen brukare att rapportera som under
fjärde kvartalet 2017, inte har fått sina beviljade insatser verkställda inom 3
månader efter beslut.
Rapportering av kvartalsrapporter upphör
Från och med rapporteringsperioden för det fjärde kvartalet 2017 upphör
rapporteringen av kvartalsrapporter. Det innebär att kommunen inte längre
ska skicka in kvartalsrapporter till IVO om ni har, eller inte har, några ej
verkställda beslut för den aktuella perioden.
Ekonomi

Ej verkställda beslut inom 3 månader kan påverka förvaltningens utfall, vid
utdömande av sanktionsavgift. Inga ärende finns att rapportera under
20170101 – 20171231.
Folkhälsa

I enlighet med lagstiftningen fattas beslut av brukarens behov. Behovet ska
tillgodoses med rätt insats. Det är därför av stor vikt att beslut verkställs
inom rimlig tid, så att brukare ges stöd för att upprätthålla god hälsa.
Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
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-

Omsorgsutskottet godkänner rapporten och delger Kommunstyrelsen.

--Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.

Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen
Omsorgsutskottet godkänner rapporten och vidarebefordrar informationen till
Kommunstyrelsen.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.
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2018-04-09

Information - Utfall efter ändring av Äldreomsorg och
funktionshindrade avgifter 2018, dnr KS 17/00228
Informationsunderlag
• Bilaga avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade 2017
• Bilaga avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade 2018
• Taxor och avgifter, ersättningar 2018
Ärendet
Taxan baseras på regeringens proposition 2000/01:149 tagen av riksdagen den
14 november 2001. Lagrummen som taxan baseras på är Socialtjänstlagen
(2001:453) och Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763).
Efter kommunfullmäktige 2017-11-14 bestämdes det att när förvaltningen
hade gjort de justeringar som behövdes för avgifterna, skulle förvaltningen
återkomma med en information om hur utfallet blev.
Ekonomi

I bilagorna som medföljer syns det att det blev en höjning för år 2018.
Prisbasbeloppet för år 2017 var 44 800 kr
Prisbasbeloppet för år 2018 är 45 500 kr
Folkhälsa

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

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.
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Ekonomisk rapport mars 2018, dnr KS 18/00034
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 212
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 214
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28 § 269
Ekonomisk rapport, daterad 2018-04-03
Ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 och har
kommunförvaltningen sammanställt en ekonomisk rapport vad gäller
avstämning av kommunens prognostiserade årsresultat.
Ekonomi

Helårsprognosen för kommunen visar på ett överskott på 2,3 miljoner
kronor. Det är 13,0 miljoner kronor sämre än budgeterat. Största
anledningen är att förvaltningen har stora svårigheter att ställa om
verksamheten utifrån rådande ekonomiska förutsättningar. Skatteunderlaget
har stärkts de senaste två åren som innebär en högre skattebas. Däremot har
både generella och riktade statsbidrag fortsätt att minska. Minskningen av
riktade statsbidrag från Migrationsverket motsvarar inte det generella
statsbidraget i form av ”välfärdsmedel” som verksamheten har behov av.
Enligt nuvarande prognos kommer kommunen att uppnå fyra av sju
finansiella mål som antagits för verksamhetsåret 2018. Finansiella målet
soliditet inklusive pensionsansvarsförbindelsen ska uppgå till lägst
-6,1 procent enligt budgetbeslut och enligt nuvarande prognoser beräknas
måttet försämras utifrån utfallet 2017 och uppvisa -9,8 procent.
Målet med år 2018 är att göra ett överskott på 15,4 miljoner kronor för att
stärka kommunens ekonomi på lång sikt. Enligt nuvarande prognos
kommer kommunen inte att klara budgeten men kommunen beräknas klara
det lagstadgade balanskravet.
Kommunens mål att förbättra soliditeten har gjort att kommunen haft en
positiv utveckling av ekonomin sedan år 2009. Vid årsskiftet 2009/2010
hade kommunen en soliditet enligt blandmodellen på 18,6 procent och i
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2017 års årsredovisning uppgår soliditeten till 36,6 procent. Det är en
förbättring med 18,0 procentenheter, vilket motsvarar en förbättring med
96,8 procent. Förbättringen beror dels på att kommunen amorterat på
långfristiga låneskulden men också att kommunen redovisat höga positiva
resultat.
Sett över tid innebär ett sämre resultat år 2018 inte att det långsiktiga
soliditetsmålen inte uppnås utan 2018 kan ses som ett mellanår då det tar
tid för kommunens verksamheter att ställa om till rådande ekonomiska
förutsättningar.
Folkhälsa

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Miljö

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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Ekonomisk rapport
Mars 2018

Avstämning finansiella mål
Enligt nuvarande prognos kommer kommunen att uppnå fyra av sju finansiella mål som antagits för
verksamhetsåret 2018.
Resultatandel

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst
motsvarar 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period och
beräknas inte uppnås. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2018 är att resultatandel ska
uppgå till minst 3,5 procent vilket inte beräknas uppnås enligt nuvarande prognoser.

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

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALT

1,9
377,1
0,5%

13,5
383,2
3,5%

32,4
423,0
7,7%

15,7
429,7
3,7%

2,3
440,0
0,5%

65,8
2 053,0
3,2%

Nettokostnadsandel

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2018 är att nettokostnadsandel ska uppgå till högst
95,4 procent vilket inte beräknas uppgås enligt nuvarande prognoser.

Nettokostnader (mkr)
Skatteintäkter och utjämning (mkr)
Nettokostnadsandel

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALT

371,2
377,1
98,4%

366,7
383,2
95,7%

391,9
423,0
92,6%

411,1
429,7
95,7%

433,2
440,0
98,5%

1 974,1
2 053,0
96,2%

Självfinansieringsgrad

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2018 är att självfinansieringsgraden ska vara
100 procent och det har uppnåtts. Det innebär att 2018 års investeringar beräknas finansieras med
97,2 procent av årets egna medel och resterande del finansieras med medel som fanns vid ingången av
år 2018.

Medel från verksamhet (mkr)
Nettoinvesteringar (mkr)
Självfinanseringsgrad

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALT

21,2
21,8
97,2%

28,7
12,6
100,0%

44,4
19,8
100,0%

30,3
22,7
100,0%

14,1
34,7
97,2%

138,7
111,6
100,0%

Investeringsandel

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa investeringar som över en femårsperiod högst
motsvarar 4 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period. Finansiella
målet för det enskilda verksamhetsåret 2018 är att investeringsandelen ska uppgå till minst
5,2 procent och det kommer att uppnås enligt nuvarande prognoser.

Nettoinvesteringar (mkr)
Skatteintäkter och utjämning (mkr)
Investeringsandel

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALT

21,8
377,1
5,8%

12,6
383,2
3,3%

19,8
423,0
4,7%

22,7
429,7
5,3%

34,7
440,0
7,9%

111,6
2 053,0
5,4%
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Amorteringstakt av låneskuld

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att amortera på den långsiktiga låneskulden som över en
femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor, vilket kommer att uppnås. Under år 2018 beräknar
kommunen att amortera 15 miljoner kronor och innebär att målsättningen att amortera lägst
2,9 miljoner kronor beräknas att uppnås.
(mkr)

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALT

Låneskuld
Amortering (+) Upplåning (-)

107,6
12,0

107,6
0,0

102,6
5,0

84,6
18,0

69,6
15,0

50,0

Försäkra bort pensionsskuld

Hällefors kommuns långsiktiga mål från och med år 2016 är att försäkra bort den långsiktiga
pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar 10 miljoner kronor. Under år 2018 är
kommunen målsättningen att bortförsäkra pensionsskulden med lägst 1,0 miljoner, vilket beräknas att
uppnås.
(mkr)

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALT

Totalt pensionssåtagande
Försäkring

231,8
0,0

225,4
0,0

221,5
0,9

219,0
0,0

217,0
1,0

1,9

Soliditet 2

Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2018 är att soliditeten inklusive
pensionsansvarsförbindelsen ska uppgå till lägst -6,1 procent och det innebär att målet inte beräknas
uppnås.
Soliditet inkl pensionsåtagandet
Eget kapital (mkr)
Totala tillgångar (mkr)
Soliditet

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALT

-113,2
319,9
-35,4%

-93,5
364,2
-25,7%

-56,4
397,9
-14,2%

-37,2
402,4
-9,2%

-39,0
396,0
-9,8%

-339,3
1 880,4
-18,0%

Avstämning årsresultat/balanskrav
Kommunens prognostiserade årsresultat

Helårsprognosen för kommunen visar på ett överskott på 2,3 miljoner kronor. Det är 13,0 miljoner
kronor sämre än budgeterat. Största anledningen är att förvaltningen har stora svårigheter att ställa om
verksamheten utifrån rådande ekonomiska förutsättningar. Däremot har kommunstyrelsens
helårsprognos förbättrats med 3,9 miljoner kronor i förhållande till prognosen i januari månad.
Skatteunderlaget har stärkts de senaste två åren som innebär en högre skattebas. Däremot har både
generella och riktade statsbidrag fortsätt att minska. Minskningen av riktade statsbidrag från
Migrationsverket motsvarar inte det generella statsbidraget i form av ”välfärdsmedel” som
verksamheten har behov av. Bland annat kan kommunförvaltningen konstatera att riktade statsbidrag
till kommunen inom den pedagogiska verksamheten minskat med drygt 7 miljoner kronor i
förhållande till föregående år. Slutligen har kommunen fortfarande ett stort antal enskilda ärenden.
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Resultaträkning
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Prognos
-433,2
288,9
151,1
0,4
-4,9
2,3

Budget
-425,7
294,1
151,9
0,4
-5,4
15,4

-7,5
-5,2
-0,8
0,5
-13,0

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 6,0 miljoner kronor sämre än den antagna
budgeten och utgår från SKL:s senaste cirkulär 18:15.
Kommunens mål att förbättra soliditeten har gjort att kommunen haft en positiv utveckling av
ekonomin sedan år 2009. Vid årsskiftet 2009/2010 hade kommunen en soliditet enligt blandmodellen
på 18,6 procent och i 2017 års årsredovisning uppgår soliditeten till 36,6 procent. Det är en förbättring
med 18,0 procentenheter, vilket motsvarar en förbättring med 96,8 procent. Förbättringen beror dels
på att kommunen amorterat på långfristiga låneskulden men också att kommunen redovisat höga
positiva resultat. Sett över tid innebär ett sämre resultat år 2018 inte att det långsiktiga soliditetsmålen
inte uppnås utan 2018 kan ses som ett mellanår då det tar tid för kommunens verksamheter att ställa
om till rådande ekonomiska förutsättningar.
Kommunens balanskravsutredning

Målet med år 2018 är att göra ett överskott på 15,4 miljoner kronor för att stärka kommunens ekonomi
på lång sikt. Enligt nuvarande prognos kommer kommunen inte att klara budgeten men kommunen
beräknas klara det lagstadgade balanskravet.
Koncernens helårsprognos

Nedan följer prognoser utifrån de budgethandlingar och prognoser som inkommit till kommunen.
Ägarandel
Hällefors kommun
Hällefors Bostads AB
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Bergslagens Räddningstjänst
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Bergslagens Överförmyndarnämnd

100,0 %
15,5 %
8,3 %
15,5 %
15,5 %

Jessica Jansson
Ekonomichef
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Prog årsresultat
2,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

