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KALLELSE
Datum

2018-09-03

Mathias Brandt

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde 2018-09-18 kl. 13.00 i Folkets Hus,
Hällefors för att behandla följande ärenden.
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00
Efter mötets öppnande informerar kanslichef Mathias Brandt om valet,
beräkningar av mandatfördelning och de val som det tillträdande fullmäktige
har att förrätta.
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering. Föreslås Ann-Marie Lundin (V)
och Maria Jansson Andersson (GL) eller deras respektive ersättare,
måndag 24 september kl 9.00
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Allmänhetens frågestund
Ledamöternas frågestund
Beslutsärenden

5 Valärenden
6 Inkomna motioner, medborgarförslag och interpellationer
7 Förvärv av Gillershöjden 3:1, dnr KS 18/00172
8 Bostadsförsörjningsplan, dnr KS 16/00281
9 Reglemente för gruppledare i Hällefors kommun, dnr KS 18/00171
10 Reglemente för valnämnden, dnr KS 18/00130
Informationsärenden
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11 Återrapport från kommunfullmäktiges beredningar, ej bilaga
Delgivningsärenden, bilaga

12 Slutrapport Vision skola

Susanne Grundström
Ordförande

Per Karlsson
Vice ordförande

Stefan Backius
2:e vice ordförande
Mathias Brandt
Kanslichef
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Datum

2018-09-05
Kommunfullmäktige

Förvärv av Gillershöjden 3:1, dnr KS 18/00172
Beslutsunderlag
Skrivelse från Hällefors Bostads AB, inkommen 2018-05-03
Ärendet
Hällefors Bostads AB (BoAB) har inkommit med en skrivelse som anger att
de önskar förvärva fastigheten Gillershöjden 3:1 med adressen Sikforsvägen
31 (Alexanders hus).
Argumentet till att bolaget vill förvärva fastigheten är att bolaget äger
närliggande fastighet och att fastigheten Gillershöjden 3:1 har betydelse för
pågående centrumutveckling. Dessutom vill bolaget skapa rådighet över
angränsande fastighet som bolaget äger.
Enligt bolagets ägardirektiv ska samråd göras med kommunstyrelsen om det
råder delade meningar i bolagets styrelse om ärendet ska hanteras av
kommunfullmäktige eller inte. Kommunförvaltningen har stämt av med
bolagets VD och fått svaret att bolaget önskar få ett yttrande från kommunen
vilket gör att samråd inte blir aktuellt.
I bolagets ägardirektiv framgår att fullmäktige utövar ägaransvaret i bolaget.
Bolaget ska se till att fullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Yttrande ska inhämtas av
fullmäktige såvitt avser övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av
större vikt.
Förvaltning ser inte att ett förvärv av nämnda fastighet har betydelse för en
centrumutveckling enligt plan. Förvaltningen rekommenderar inte att bolaget
förvarar fastigheten Gillershöjden 3:1 utifrån gjord motivering. Däremot ser
förvaltningen att det i första hand finns ett behov av att bolaget söker ett
bygglov som omfattar ICA:s framtida lokalbehov, som kan ligga som grund
för en framtida centrumutveckling.
Ekonomi

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950

2(3)

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
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.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att inte rekommendera att Hällefors Bostads AB förvärvar fastigheten
Gillershöjden 3:1 utifrån gjord motivering.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Christina Johansson
(M) fråga gällande förvaltningens beslutsförslag vilken besvaras av
kommunchef Tommy Henningsson.
Kent Grängstedt (S) yrkar att kommunstyrelsen ska rekommendera
kommunfullmäktige att ställa sig bakom ett förvärv.
Christina Johansson (M) ansluter till Kent Grängstedts (S) yrkande.
Ritha Sörling (V) och Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer förvaltningens förslag mot Kent
Grängstedts (S) yrkande och finner att yrkandet vinner bifall.
Votering begärs och genomförs genom handuppräckning.
För förvaltningens förslag röstar Berit Qvarnström (V), Ritha Sörling (V),
Torbjörn Saxin (S) och Maria Jansson Andersson (GL).
För Kent Grängstedts (S) yrkande röstar Kent Grängstedt (S), Christina
Johansson (M), Thomas Lönn (S), Ulrika Jonsson (M) och Margeurite Wase
(C).
Fredrik Dahlberg (SD) och Annalena Järnberg (S) lägger ner sina röster.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Kent
Grängstedts (S) yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Att ställa sig bakom Hällefors Bostads AB:s förvärv av fastigheten 3:1.
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Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Berit Qvarnström och Ritha
Sörling, båda (V)
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Datum

2018-09-05
Kommunfullmäktige

Bostadsförsörjningsplan, dnr KS 16/00281
Beslutsunderlag
Förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Hällefors kommun 2018-2022
Ärendet
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) är
varje kommun skyldig att planera för bostadsförsörjning i kommunen.
Planeringen ska även omfatta riktlinjer för bostadsförsörjningen, vilka ska
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Riktlinjerna ska
innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen samt hur kommunen har
tagit hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program som är av
betydelse för bostadsförsörjningen.
Bostadsförsörjningsplanen är ett planeringsunderlag i syfte att möjliggöra
byggande i enlighet med kommunens målsättningar och intentioner. Den ska
ha en tydlig koppling till översiktsplanen och bland annat utgöra underlag för
prioritering av de detaljplaner som behöver upprättas för att klara
bostadsbyggandet
Ett av huvudsyftena är att få till s k flyttkedjor där andra lägenheter eller villor
frigörs för nya målgrupper.
Planen ska årligen behandlas och vid behov revideras av kommunstyrelsen.
För varje ny mandatperiod ska planen i sin helhet behandlas av
kommunfullmäktige.
Bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats av Hällefors Bostads AB
(BoAB) på uppdrag av kommunstyrelsen. För inventering och analyser svarar
Rickard Johansson, VD och Bertil G Johnson, styrelseordförande.
Parrarella pågående processer, som bör nämnas, är etablering av ett nytt vård
och omsorgsboende, som konsekvens frigörs 24 lägenheter i Björkhaga samt
antagen lokalförsörjningsplan för 2018-2028.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950

2(3)

Samråd har skett efter allmänna utskottets beslut 2018-05-03 § 32.
Möjligheten att yttra sig har skickades till Filipstad, Karlskoga, Ludvika,
Nora, Ljusnarsberg, Lindesberg (där samråd med närliggande kommuner
tolkat som de kommuner som geografiskt gränsar till kommunen), region
Örebro, samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen,
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och Länsstyrelsen. Svar har inte
kommit från Karlskoga eller Nora.
Angående yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen så är förvaltningens
förslag att ÖP och LIS planer och övriga planer samordnas med
bostadsförsörjningsplanen. Skrivningar i bostadsförsörjningsplanen
uppdateras utifrån att ÖP, med LIS plan, vunnit laga kraft.
I övrigt har förvaltningen inga kommentarer till inkomna svar. De svar som
inkommit levereras som bilagor tillsammans med tjänsteskrivelsen.
Ekonomi

Kommunförvaltningen bedömer att de förslag som framgår av
bostadsförsörjningsplanen när det gäller nyproduktion av lägenheter
finanserias i samband med kommunen samt BoABs budgetprocess
kommande år. I och med att kommunen som koncern har möjlighet att
uppta lån förmånligt via Kommuninvest är det viktigt att koncernen
tillsammans planerar för eventuell nyupplång.
Folkhälsa

Bra boendemöjligheter och anpassade bostäder för olika målgrupper är
gynnsamt för folkhälsan
Miljö

Miljöaspekterna är viktiga att ta hänsyn till vid den fortsatta planeringen av
bostadsbeståndet.
Medborgarperspektiv

Bostadsförsörjningsplanen skall bygga på ett medborgarperspektiv kopplat
till barn och unga, vuxna och äldre
Förvaltningens förslag till beslut
-

Anta bostadsförsörjningsplan för Hällefors kommun 2018-2022.

-

Uppdatering av skrivningar i bostadsförsörjningsplanen om ÖP, och LIS plan, får ske av
förvaltningen utifrån att planerna vunnit laga kraft.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om innebörden av den andra
beslutssatsen i förvaltningens förslag till beslut, vilket besvaras av nämndoch utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att ”har” läggs till i
meningen, mellan ”att” och planerna”.
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Johan Stolpen (V) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut, med det egna tilläggsyrkandet, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta bostadsförsörjningsplan för Hällefors kommun 2018-2022.
Uppdatering av skrivningar i bostadsförsörjningsplanen om ÖP, och LIS plan, får ske av
förvaltningen utifrån att planerna har vunnit laga kraft.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars-Göran Zetterlund
(C) att punkt 3 under kapitel 6 ska strykas. Samtliga tjänstgörande ledamöter
ansluter till Lars-Göran Zetterlunds (C) yrkande.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag med Lars-Göran Zetterlunds (C) yrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta bostadsförsörjningsplan för Hällefors kommun 2018-2022, med
borttagande av punkt 3 i kapitel 6.
Uppdatering av skrivningar i bostadsförsörjningsplanen om ÖP, och LIS plan, får ske av
förvaltningen utifrån att planerna har vunnit laga kraft.

Förslag till

Bostadsförsörjningprogram
för Hällefors kommun
2018-2022
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1. Programmets syfte och status
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) är varje kommun skyldig
att planera för bostadsförsörjning i kommunen.
Planeringen ska även omfatta riktlinjer för bostadsförsörjningen, vilka ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen samt hur kommunen
har tagit hänsyn till nationella och regionala mål,
planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen
Från allmän synpunkt är bostadsförsörjningen en
viktig del av samhällsutvecklingen. Bra bostäder
behövs för att kommunen och dess företag skall
kunna behålla och nyrekrytera kompetent arbetskraft. Ett tillräckligt underlag av boende är en förutsättning för att affärer och annan service ska
kunna överleva. Bostäder med god funktion gör
funktionshinder mindre besvärande och det sociala
livet lättare. Det är inte en tillfällighet att också
socialtjänstlagen slår fast det allmännas ansvar för
den enskildes rätt till bostad.
Bostadsförsörjning är inte i första hand en fråga
om nyproduktion. Vid varje tidpunkt kommer alltid det befintliga bostadsbeståndet att dominera.

Underhåll och modernisering är därför grundläggande för att nå bostadspolitiska mål. Nyproduktion har främst uppgiften att skapa den rörlighet
som gör det möjligt för invånarna att uppfylla
önskemål som förändras över tiden. Men man
måste också vara medveten om att bostadshus är
en synnerligen varaktig investering som behöver
ge avkastning under lång tid.
Kommunens möjlighet att styra bostadsförsörjningen är begränsade. Det handlar ju ändå om en
bostadsmarknad med tillgång och efterfrågan,
värde och pris. Det finns dessutom klara kopplingar till arbetsmarknaden, liksom till offentlig
och kommersiell service. Kommunens uppgift är
likväl i många avseenden avgörande även om det
mer handlar om att möjliggöra än om att styra.
Bostadsförsörjningsplanen är ett planeringsunderlag i syfte att möjliggöra byggande i enlighet
med kommunens målsättningar och intentioner.
Den ska ha en tydlig koppling till översiktsplanen och bland annat utgöra underlag för prioritering av de detaljplaner som behöver upprättas för
att klara bostadsbyggandet.
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2. Visioner och mål
Nationella visioner och mål
Bostadspolitikens övergripande mål är fastlagt av
riksdagen.
"Målet för bostadspolitiken är att alla skall ges
förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga
kostnader och i en stimulerande och trygg miljö
inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga
levnadsförhållanden och särskilt främja en god
uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering,
byggande och förvaltning skall en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling vara grund
för verksamheten.”
De nationella miljömålen har flera beröringspunkter med bostadsförsörjningen. Främst gäller det
miljömålet "God bebyggd miljö", som riksdagen
preciserat så här:
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka
till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas."
Bland andra nationella mål av betydelse i sammanhanget kan nämnas:
 Jämställdhet, där exempelvis bostäders upplåtelseformer och tillgång till service är relevanta.
 Folkhälsa, som påverkas av både boendemiljön
och bostädernas funktion.
 Integration, där boendet är en viktig del av de
nyanländas förutsättningar.

Regionala visioner och mål
I den regionala översiktsplanen har Region Örebro
län lämnat ett antal rekommendationer för att de
övergripande utvecklingsmålen ska kunna nås:
 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.
I ett projekt "Bättre Bostadsförsörjning i Örebro
län" analyserades den regional bostadsmarknadens
problem. Projektet utmynnade i ett antal åtgärdsförslag och resulterade dessutom i ett specifikt samverkansråd, där frågor om utveckling och bostadsförsörjning behandlas. Samverkansrådet lägger särskild vikt vid behovet av bostäder för äldre.

Kommunala visioner och mål
Hällefors kommun har inte antagit något specifikt
mål för bostadsförsörjningen. I ägardirektivet till
det kommunala bostadsbolaget finns dock en tydlig
avsiktsförklaring:
 Bolaget ska sträva efter att utveckla Hällefors
kommun till en attraktiv kommun med goda
bostäder, trygga boendemiljöer och funktionella
lokaler.
 Bolagets verksamhet ska sträva efter att i alla
delar bygga på en miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars material
och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet.
 Bolaget ska bidra till ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen.
 Bolaget ska bygga och förvalta bostäder med
inriktningen att äldre och funktionshindrade
erbjuds goda möjligheter till ett attraktivt boende.
 Bolaget ska medverka till att hyresgäster ska ha
möjlighet att göra individuella val i sitt boende.
Inför arbetet med den nya översiktsplan som avses
bli antagen under 2018 angav kommunfullmäktige
en inriktning i följande fyra punkter:
 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

4

3. Bostadsbestånd och befolkning
Den givna utgångspunkten för bostadsförsörjningen är balansen mellan tillgång och efterfrågan.
Översiktligt kan den balansen ses som relationen
mellan bostadsbestånd och befolkning men problembilden är betydligt mer komplicerad än så.

Befolkningsutveckling
Kommunens befolkning har kontinuerligt minskat
från drygt 12000 vid mitten av 1980-talet till ca
7000 vid utgången av 2015.
Enligt SCB beräknas befolkningsminskningen
fortsätta de närmaste 20 åren i en takt som genomsnittligt mot-svarar ca 25 personer per år.

folkning. Dessa är nästan uteslutande småhus som
används som sommarbostäder.
Det kommunala bostadsbolaget dominerar hyresmarknaden med ca 75% av lägenhetsbeståndet. Din
Studentbostad och Grythyttans förvaltning AB förvaltar större delen av beståndet för studentboende,
särskilt i Grythyttan. På hyresmarknaden finns i
övrigt bara ett par fastighetsägare som förvaltar
mer än ett tiotal lägenheter.
Ett väsentligt faktum är att kommunens bostadsbestånd i sin helhet är ålderstiget.

Figur 2. Kommunens bostadsbestånd, fördelning på
byggår (SCB).

Figur 1. Progonos för befolkningsutveckling i Hällefors kommun 2017-2037 (SCB).

Befolkningsprognosen måste kompletteras med ett
påpekande.
SCB förutsätter en fortsatt inflyttning av utrikes
födda av samma omfattning som under åren 20152016. Det bör noteras att inflyttningen av invandrare då var större än den tillfälliga befolkningsökningen. Med tanke på att flyktinginvandringen
minskat är SCB-prognosen säkerligen för hög..

Bostadsbeståndet
Bostadsbeståndet i kommunen har i stort sett följt
befolkningsutvecklingen.

Tabell 1. Bostadslägenheter i kommunen 19922015 (SCB).
1992

2002

2012

2015

(9000)

7794

6988

7032

Flerbostadshus
- varav Boab

2320
1885

2043

1623
775

1641
776

Småhus

2540

2570

2300

2270

Totalt

4860

4613

3923

3911

Befolkning

Att 70% av småhusen är byggda före 1961 och 90%
av flerbostadshusen är byggda före 1980 innebär att
dagens krav och önskemål beträffande planlösningar, funktion och tillgänglighet inte kan mötas
utan stora moderniseringar.
Under åren 2001-2015 har 18 småhusbostäder nybyggts. Ingen ny lägenhet i flerbostadshus har tillkommit under samma period.
I bostadsbeståndet råder en påtaglig selektering
beträffande lägenhetsstorlekar mellan småhus och
flerbostadshus. De senare innehåller nästan uteslutande av små och medelstora lägenheter (figur 4,
sid 7). Detta har stundtals utgjort ett problem vid
rekryteringar, eftersom barnfamiljer som inte vill
binda sig vid ett husköp inte kunnat flytta till
kommunen.

Kommunen hade 2015 totalt ca 3400 hushåll, vilket
betyder att ca 500 lägenheter inte bebos av fast be-
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4. Bostadsmarknadens mekanismer
Bostadsmarknadens är inte en "ren" marknad, där
det enbart handlar om en balans mellan tillgång
och efterfrågan. Den styrs också av politiska och
sociala ambitioner, liksom av finansiella restriktioner där investeringarnas långsiktighet begränsar
handlingsutrymmet. Hus är långsiktiga, trender är
ofta kortsiktiga.

Offentlig styrning
Byggande innebär alltid ett ingrepp i den fysiska
miljön och ofta även i närområdets villkor. Det regleras därför i plan- och bygglagen, som inom vissa
ramar ger kommunen ansvar för mark- och vattenanvändningen. I princip ska byggande styras av
en detaljplan, där en avvägning mellan olika intressen görs. Det är bara kommunen som kan anta en
detaljplan.
Detaljplanearbetet ska bygga på en kommunövergripande översiktsplan, där kommunen anger vilka
områden som är önskvärda att bebygga och i vilken
utsträckning miljö- och kulturintressen ska tillgodoses.
Detaljplaneprocessen kan sällan genomföras på
kortare tid än ett par år. För att möta uppkommande behov av byggande är det därför önskvärt att
det finns en planlagd markreserv.
Kommunens gällande översiktsplan är mer än 20 år
gammal och därmed både tidsmässigt och innehållsligt föråldrad. Som en följd av detta saknas
detaljplaner för ny bebyggelse. Arbetet med en ny
översiktsplan pågår.
Detaljplanen kan styra bebyggelsens utformning
men det är markägaren som avgör om och när
någonting byggs och hur byggnaderna sedan upplåts
och till vilka kostnader. För att kommunen ska
kunna styra detta fordras att den också äger marken. En aktiv markpolitik ökar alltså möjligheterna att påverka bostadsutvecklingen. Inte ovanligt är
det att en privat exploatör tilldelas kommunal mark
och att kommunen då genom ett exploateringsavtal
styr sådant som ligger utanför detaljplanens reglering.

Kostnader för byggande och boende
En stor begränsning för god bostadsförsörjning är
kostnadsproblematiken. Dagens nybyggnadskostnader innebär hyresnivåer som kan ligga 50% eller mer
över det befintliga beståndets. Även större moderniseringar i äldre hus fordrar ofta en sådan uppräkning för att gå ihop.
I förhållande till den svaga småhusmarknaden blir
effekten dels att billiga småhus är en konkurrent
till hyresboendet, dels att särskilt de äldre förblir
obenägna att sälja sina hus och flytta till en hyreslägenhet.

Ett speciellt kostnadsproblem råder vid nybyggnad
på orter med svag efterfrågan. Byggkostnaden anses enligt revisionspraxis inte vara ett realistiskt
marknadsvärde. Därför fordras en direkt nedskrivning av det bokförda värdet, ofta i storleksordningen 20-50%. Nedskrivningen blir en kostnad som det
sällan finns utrymme för i resultaträkningen.
På en lokal, svag bostadsmarknad saknas ofta hågade exploatörer. Risken för framtida vakanser är
stor och lönsamheten är i bästa fall marginell.
I Hällefors kommun är kommunens bostadsbolag
dominerande på bostadsmarknaden och i praktiken den enda tänkbara exploatören för flerbostadshus.

Livsstil och boende
Boendet är centralt i de flesta människors liv.
Från bostaden utgår vårt vardagsliv -- från att den
är våra barns uppväxtmiljö till att den utgör en
symbol för den personliga livsstilen.
Hur man vill bo är högst individuellt. För somliga
är bostaden som sådan av begränsat intresse. Det
viktiga är att den ligger bra till i förhållande till
arbete, kommersiell och offentlig service, nöjesliv
etc. För andra är bostaden ett uttryck för den egna
identiteten och en förutsättning för det liv man
vill leva, t.ex. genom att bo naturnära och pendla
till jobbet.
Många undersökningar har gjorts om vilka faktorer som har betydelse för valet av bostad. Den
genomgående viktigaste faktorn är att bostaden
ligger i en attraktiv miljö. Man väljer hellre att
pendla längre för att bo bra än tvärtom.
De allra flesta värderar också god tillgång till
kommersiell och offentlig service som livsmedelsbutiker, skola, daghem, kommunikationer och kollektivtrafik.
Bland barnfamiljer tillmäts säkra skolvägar och
utbudet av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar stor betydelse.

Omsättning inom bostadsbeståndet
En rörlighet inom bostadsbeståndet är önskvärd
för att skiftande behov ska kunna tillgodoses. I och
med att bostaden utgör en så betydelsefull del av
vardagslivet finns här en naturlig tröghet. Omsättningen försvåras emellertid också av andra faktorer.
Utbudet av villor och bostadsrätter har en stark
påverkan på omsättningen. Man brukar tala om
flyttkedjor, där ett byte av bostad öppnar för nya
byten, ofta i flera led. När ett småhus säljs, kommer den nya ägaren att lämna ett annat boende,
som i sin tur blir ledigt etc.
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Särskilt i centralorten Hällefors är priserna på
småhus mycket låga. Detta hämmar viljan att sälja
och blir på så sätt ett hinder för rörligheten. På
köparsidan verkar i samma riktning finansieringsvillkoren, förväntningarna på framtiden och det
ekonomiska klimatet i största allmänhet.
En påfallande hög andel småhus i kommunen är
små och otidsenliga. De är därför inte attraktiva
för de barnfamiljer som annars skulle kunna driva
på flyttkedjorna.
Liksom i hela Sverige består kommunens vanligaste hushåll av en person. och därefter två personer (figur 3).
En jämförelse mellan hushåll och befintliga bostadslägenheter (figur 4) säger att flerbostadshusen
tillgodoser knappt hälften av de minsta hushållen.
Den övervägande delen av dessa bor således i småhus. För hushåll med tre eller fler personer motsvarar utbudet i flerbostadshus mindre än 25%.
Att många småhus med god ytstandard bebos av
små hushåll är en illustration till den låga rörligheten.

Figur 3. Hushållsstorlekar i kommunen 2011-16.

Figur 4. Lägenhetsstorlekar (m2) i kommunens
bostadsbestånd 2016 (SCB).
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5. Utmaningar att möta
Det kan tyckas att bostadsförsörjningen är relativt
ointressant i en kommun med krympande befolkning, men detta är långt ifrån sant. Dels är en
minskad total efterfrågan ett problem med avveckling som tänkbart resultat, dels finns det strukturella förändringar i efterfrågan som måste mötas.
Trots den negativa utvecklingen råder dessutom för
närvarande en bostadsbrist. Det finns därför skäl
att särskilt diskutera fyra problem:
*
Konsekvenser av en minskande befolkning
*
Boende för äldre och funktionshindrade
*
Boende för invandrare
*
Boende för studenter och unga vuxna

Konsekvenser av en minskande befolkning
SCB:s prognos (figur 1, sid 5) ger en entydig bild av
vikande befolkning i kommunen även om migrationsvågen 2015-2016 inneburit ett uppsving.
Bakom den negativa befolkningsutvecklingen i
SCB-prognosen ligger främst ett negativt födelseöverskott, något som följer av att nästan 30% av befolkningen är äldre än 65 år. För att vända trenden
krävs en inflyttning av yngre personer, t.ex. i samband med arbetsrekrytering, och att dessa då kan
finna bostäder som svarar mot deras önskemål. En
ökad omsättning av småhus kan i det avseendet
vara positiv.
Prognosens bedömda ökningar 2017-2019 förutsätter en stor nettoinvandring, se figur 5.

Figur 5. SCB:s prognos för årliga befolkningsförändringar 2017-2030 (mörka staplar) och den del
som utgörs av nettomigration (ljusa staplar.

Den faktiska utvecklingen under 2017 visar tydligt
att nettoinvandringen är överskattad med mer än
50%.
En halverad nettoinvandring betyder årliga befolkningsminskningar i storleksordningen 40-70 personer under de följande åren. Detta motsvarar ett
bostadsöverskott om 15-25 lägenheter per år.
Även en lägre invandring orsakar troligen en viss
bostadsbrist de närmaste 2-4 åren. Tillskottet av
anhöriga invandrare har större effekt på bostadsefterfrågan än födelseunderskottet.

I det regionala perspektivet diskuteras ofta möjligheterna för arbetspendling till de expansiva delarna av Örebroregionen. För detta finns dock uppenbara hinder. De allmänna kommunikationerna är
inte tillräckligt snabba, frekventa och bekväma för
att vara attraktiva. Bilpendling kostar netto lika
mycket som skillnaden mellan småhusboende i
Hällefors och Örebrotrakten.

Boende för äldre och funktionshindrade
Kommunen har en mycket stor andel äldre befolkning. Som framgår av figur 6 beräknas åldersgrupperna över 80 år öka med ca 25% under den kommande 20-årsperioden och de allra äldsta med ännu
mer.

Figur 6 Äldre befolkning i femårsgrupper, prognos
2017-2035 (SCB).

Även om vi räknar med ett allt bättre hälsotillstånd
hos de gamla måste vi utgå från att vård- och omsorgsbehoven ökar. Erfarenheten visar att boendet
väger tungt i det avseendet. Ett boende utan fysiska
hinder minskar omsorgsbehoven och förbättrar
hemtjänstpersonalens arbetsmiljö. God tillgänglighet är därmed en strategisk fråga för äldreomsorgen. Önskvärt är ju att enbart omsorgsbehoven avgör placeringen i särskilda boendeformer.
Kommunens bostadsbestånd är emellertid ålderstiget (se figur 2, sid 5) med otidsenliga planlösningar
och ofta otillräcklig framkomlighet med rullstol
eller rullator. I hyresbeståndet finns vid sidan av
speciella vård- och omsorgs- eller serviceboenden
bara ett 30-tal normalstora lägenheter med god tillgänglighet. Därmed försvåras också byten från
småhusboende till hyresboende.
Önskvärda förändringar inom hyresbeståndet är
svårgenomförbara av två huvudsakliga skäl. Det
ena är att byggkostnaderna är så höga att moderniseringar leder till hyror som det inte finns någon
marknad för. Det andra skälet är den s.k. allbolagens krav att varje investeringsprojekt ska gå att
”räkna hem”. Det är alldeles uppenbart att detta
inte är möjligt vid installation av hiss och genomgripande förändringar av gamla badrum.
Ökad tillgänglighet kan i praktiken bara åstadkommas genom nybyggnad.
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Planeringen för de äldres bostadsförsörjning måste
under alla förhållanden vara en kommunal huvudfråga. Den behöver omfatta alla de olika boendeformerna för äldre: det vanliga bostadsbeståndet,
vård- och omsorgsboende samt mellanformer som
serviceboende och trygghetsboende.

Boende för invandrare
Kommunen har idag ca 450 nyligen invandrade
medborgare och därtill ett antal asylsökande. För
båda dessa grupper är det åtminstone inledningsvis
hyresbeståndet som står till buds som bosättning.
Väsentligt att notera är också att de nyinflyttade
har en helt annan åldersstruktur än kommunens
genomsnittliga (figur 7). De senaste årens ökning
från knappt 900 till ca 1400 utrikes födda består till
nästan två tredjedelar av personer under 45 år.

Figur 7. Utrikes födda kommuninvånare, förändring 2002-2017 i vissa ålderssgrupper (SCB).

En genomgående erfarenhet är att flera invandrargrupper har en annan bild av familj och hushåll än
den numera ”typiskt svenska”. Därmed kommer allt
fler önskemål om större lägenheter. Hyresbeståndet
har ett betydande underskott i det avseendet.
De asylsökande behöver en bostad för att inlemmas
i systemet av SFI och arbetsmarknadsåtgärder.
Möjligheten att själv kunna välja sitt boende anses
vara en viktig förutsättning för integration i samhället.
De statliga organen har ännu inte utvecklat någon
strategi för hur flyktingmottagningen ska hanteras
efter de första två-tre åren. Därmed vet vi just
ingenting om hur de mer långsiktiga lösningarna
är tänkta att se ut.
Naturligtvis är det inte ekonomiskt möjligt att
bygga bostäder för asylsökande som fått uppehållstillstånd. Det finns inga garantier för att de blir
kvar mer än två-tre år, eftersom den lokala arbetsmarknaden är svag. Med den oroande befolkningsutvecklingen skulle nybyggnad snabbt därefter innebära ett motsvarande bostadsöverskott.

Boende för studenter och unga vuxna
En särskild bostadsmarknad gäller de studerande
vid högskola, folkhögskola och gymnasieskola.
Även för andra ungdomsgrupper råder en liknande
situation.
Studentboende kännetecknas av låg lönsamhet, som
beror på låg betalningsförmåga/vilja, att sommarledighet och praktikperioder betyder ett stort hyresbortfall samt att hög omsättning leder till administrativ belastning och tätt förekommande underhållsåtgärder.
Merparten av studentboendet i Grythyttan är i privat ägo. Lönsamhetsproblemen innebär en betydande risk för konvertering till vanligt hyresboende eller andra förändringar. Det kan i sin tur
leda till brist på studentbostäder och ett ökat utbud
för en vikande befolkning.
Nyproduktion av lägenheter för unga, även med
lägre standard än vanliga bostäder, är i praktiken
inte genomförbar. Hyrorna blir ändå högre än vad
ungdomar i de flesta fall har råd med eller är beredda att betala. Vid ett bostadsöverskott kan däremot äldre smålägenheter avsättas för denna grupp.
Ändrade direktiv till Akademiska Hus innebär att
företaget fortsättningsvis får engagera sig i studentboende. Vilka effekter det kan ge i vår kommun är
fortfarande oklart.
God tillgång till studentbostäder har visat sig vara
en konkurrensfaktor mellan utbildningslinjer. För
att inte förlora denna fördel är det angeläget med
en god samplanering mellan utbildningsorgan och
fastighetsägare.

Förnyelse på en vikande marknad
I dagens Sverige råder en alarmerande bostadsbrist.
Boverket har bedömt att landet totalt behöver ca
700 000 tillkommande lägenheter under den närmaste tioårsperioden. Behovet bedöms först och
främst uppstå i de expansiva regionerna. Det är
också deras problem att motsvara kravet som dominerat debatten.
I kommuner med en svagare eller negativ utveckling finns emellertid också betydande behov – om
än av en annan karaktär. Där är det först och
främst två huvudproblem som måste hanteras:

Behovet av goda bostäder för den äldre befolkningen för att inte i onödan belasta och försvåra för äldreomsorgen.

Möjligheten att erbjuda yrkesverksamma familjer ett tidsenligt boende som en förutsättning för rekrytering till näringsliv och offentlig sektor.
Att genom ombyggnad åstadkomma ökad tillgänglighet eller lägenheter med fler rum har sina uppenbara begränsningar – såväl tekniskt som ekono-
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miskt. En strukturell förändring i beståndet kräver
helt enkelt nybyggnad, vilket emellertid skapar ett
bostadsöverskott och dessutom med dagens regelverk
är ekonomiskt svårgenomförbart. Kravet på direktavskrivning till ett kalkylerat marknadsvärde kan
på orter med en svag marknad handla om att halva
byggnadskostnaden belastar årsresultatet och därtill särbeskattas.
Ytterligare en komplikation är att landsbygdskommunerna är de som härbärgerar en mycket stor andel av dagens immigranter. När de nyanlända fått
uppehållstillstånd förutsätts de skaffa sig ett eget
boende — som den mottagande kommunen inte kan
erbjuda.
Kan man då inte bygga nya bostäder för de nyanlända i den lilla kommunen? Så som arbetsmarknaden ser ut innebär detta ett stort ekonomiskt
risktagande. Förr eller senare tvingas de nya familjerna söka sig till de områden där en varaktig försörjning finns och de nya bostäderna blir då övertaliga. Därtill kommer att kommunens investeringar för att lösa behovet av förskola och skola går
förlorade.
Sammanfattningsvis innebär dessa flerfaldiga moment 22 att en landsbygdskommun knappast kan
uppfylla de bostadspolitiska målen och därmed i
praktiken inte heller kan vända den nedåtgående
trenden.
Samtidigt är det lätt att inse att nybyggnad av bostäder är nödvändig även i landsbygdskommuner
med en svag eller negativ utveckling. Det gamla
beståndet måste förnyas om inte äldreomsorgen ska
bli ett olösligt problem. Bra bostäder för yngre yr-

kesverksamma är en förutsättning för att befintliga
näringar och den offentliga sektorn ska få den arbetskraft de behöver. Goda boendeförhållanden är
också en grundsten för framgångsrik integration.
Det är påfallande i hur hög grad statliga regler och
åtgärder försvårar för kommunerna att ta sin del av
ansvaret för bostadsförsörjningen. Utan genomgripande förändringar i regelverken för bostadsbyggande, i framförhållningen i integrationspolitiken
och i förutsättningarna för lokal utveckling är bostadspolitiska insatser i landsbygdskommunerna
närmast omöjliga.
Inom rådande regelverk finns möjligheten att kommunen ger ett direkt uppdrag om nyproduktion,
baserat på en social och bostadspolitisk bedömning.
Detta måste i så fall åtföljas av erforderliga finansiella åtaganden i form av exempelvis förhöjt aktiekapital, ägartillskott eller hyresgarantier. En påtaglig nackdel är de restriktioner beträffande
”social housing” som då inträder.
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6. Riktlinjer och åtgärder
Följande riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning 2018-2022 föreslås:






Det är önskvärt att hyresbeståndet förnyas
med genomsnittligt 4-6 lägenheter årligen.
Vilka kommunala insatser detta kräver i form
av planläggning och finansiering ska skyndsamt utredas.

Därtill föreslås att kommunen förstärker sin beredskap inom bostadsförsörjningen med följande
åtgärder:



En bostadspolitisk målformulering infogas
bland kommunens övergripande mål.



Inom de ekonomiska förutsättningarna ska
förbättrad tillgänglighet i bostadsbeståndet eftersträvas.

För kommunens båda huvudorter upprättas
översiktliga markanvändningsplaner för att
klarlägga bevarandeintressen och byggbarhet.



Ny bostadsbebyggelse ska i första hand förläggas till de båda huvudorterna för att understödja kommersiell och samhällelig service.

En särskild plan för äldres boende upprättas
som bilaga till kommunens äldreplan och revideras årligen.



Aktiva insatser för att förtydliga för regionala och statliga organ hur nuvarande regelverk försvårar kommunens bostadsförsörjning.



LIS-plan, grönplan och centrumutveckling
sammanfogas i ett gemensamt bostadspolitiskt
perspektiv.



För en bättre balans mellan behov och bestånd stimuleras framväxten av s.k. flyttkedjor.

Riktlinjerna ska årligen behandlas och vid behov
revideras av kommunstyrelsen. För varje ny mandatperiod ska dokumentet i sin helhet behandlas
av kommunfullmäktige.

Bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats av
på uppdrag av kommunstyrelsen. För probleminventering och analyser svarar Rickard Johansson,
VD och Bertil G Johnson, styrelseordförande.

11

1(3)
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Dnr: 405-3094-2018

Hällefors kommun
kommun@hellefors.se

Bostadsförsörjningsprogram för Hällefors
kommun 2018-2022
Länsstyrelsen i Örebro län har för samråd mottagit riktlinjer för
bostadsförsörjning för Hällefors kommun enligt lag (2000:1383) om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Hällefors kommuns arbete med
bostadsförsörjningen
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att Hällefors kommun arbetat fram
riktlinjer för bostadsförsörjningen. Kommunens riktlinjer är överlag bra och
ger en bra beskrivning av hur kommunen ska nå målen för
bostadsförsörjningsarbetet. Det är särskilt positivt att riktlinjerna arbetats
fram förvaltningsövergripande och att Länsstyrelsen och Region Örebro län
varit involverade i inledningsskedet.

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska
varje kommun anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet är att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra
underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller
det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
bland annat i översiktsplaneringen.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen granskar kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning
utifrån hur de förhåller sig till nationella och regionala mål, kommunens
verktyg för att nå nationella och regionala mål, särskilda grupper samt hur
riktlinjerna är tänkta att följas upp. Länsstyrelsen tittar också på om
riktlinjerna grundas på en analys av den demografiska utvecklingen och
bostadsbeståndet.

Nationella och regionala mål
Länsstyrelsen kan utöver de nationella mål som nämns i riktlinjerna även
uppmärksamma det nationella arbetet med Agenda 2030 där mål nummer
11 handlar om inkluderande och säkra samhällen och bosättningar.
Länsstyrelsen vill även uppmärksamma att Region Örebro län antagit en
regional utvecklingsstrategi 2018-2030 ”Tillväxt och hållbar utveckling i
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Gatuadress
Stortorget 22

Telefon
010–224 80 00
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orebro@lansstyrelsen.se

Internet
www.lansstyrelsen.se/orebro

Organisationsnummer
202100-2403
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Örebro län” där bland annat ett övergripande mål 2030 är en
bostadsmarknad i balans.

Kommunens mål för byggande och utveckling av
bostadsbeståndet
Hällefors kommun har inget specifikt övergripande mål för
bostadsförsörjningen utan hänvisar till ägardirektivet för det kommunala
bostadsbolaget. I ägardirektivet finns en tydlig avsiktsförklaring som väl
överensstämmer med såväl nationella som regionala mål. I riktlinjerna
föreslås att hyresbeståndet förnyas med i genomsnitt 4-6 lägenheter årligen,
vilka insatser detta kräver ska däremot utredas vidare.

Kommunens verktyg för att nå uppsatta mål
I riktlinjerna redovisas olika verktyg som kommunen har för att påverka
bostadsmarknaden och bostadsbyggandet. Verktyg som också kan beskrivas
är hur kommunen ser på regional- och mellankommunal samverkan samt
dialog och samarbeten med fastighetsägare, byggherrar och andra aktörer på
bostadsmarknaden.

Analys av bostadsbeståndet och den demografiska
utvecklingen
Länsstyrelsen vill framhålla att riktlinjerna innehåller en utförlig
beskrivning av det befintliga bostadsbeståndet och den demografiska
utvecklingen samt vilka utmaningar som kommunen har att möta i sitt
arbete med bostadsförsörjningen.

Särskilda grupper
Länsstyrelsen ser gärna att riktlinjerna kompletteras med beskrivning av
hemlöshet i kommunen, kring situationen idag och kommunens arbete för
att motverka hemlöshet. Det är även viktigt med ett tydligt fokus på utsatta
grupper för att motverka segregation och utanförskap.

Uppföljning
Riktlinjerna ska årligen behandlas och vid behov revideras av
kommunstyrelsen. Länsstyrelsen anser att det är viktigt med uppföljning av
kommunens insatser. För att underlätta uppföljning av insatser och mål kan
tydligare ansvarsfördelning, tidsramar för genomförande och indikatorer
vara aktuellt att precisera i det kommande arbetet. Ett hjälpmedel vid
uppföljning av bostadsmarknadsläget kan även vara kommunens svar på
Boverkets bostadsmarknadsenkät.
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länsarkitekt Lena Lundkvist som föredragande.

Dnr: 405-3094-2018
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Tjänsteställe, handläggare

Datum

Beteckning

Infrastruktur och samhällsplanering, Patrik Ståhl

2018-05-31

Dnr: 18RS3667

Hällefors kommun
712 83 Hällefors

Yttrande över förslag till Bostadsförsörjningsprogram
för Hällefors kommun 2018-2022
Region Örebro län har för yttrande tagit del av förslaget till
Bostadsförsörjningsprogram för Hällefors kommun 2018-2022. Remisstiden
har inte medgivit en politisk hantering varför Region Örebro län överlämnar
ett tjänstemannayttrande vilket kommer att utgöra ett informationsärende i
berörda nämnder.
Statistiska utgångspunkter
Kommunen utgår i sitt program från SCBs befolkningsprognoser som för år
2020 beräknar befolkningsstorleken till knappt 7200. Långtidsprognosen talar
om drygt 6800 personer år 2040. Enligt kommunen innebär det en
överskattning eftersom invandringen enligt SCB antas fortsätta att ligga på
2015-2016 års nivå, vilket inte längre är fallet. Kommunen delar alltså SCBs
bild av en gradvis befolkningsminskning men inte föreställningen om takten.
Region Örebro län har tillsammans med länen i östra Mellansverige (ÖMS),
det vill säga Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands
län, Västmanlands län och Gävleborgs län, samt Mälardalsrådet, tagit fram
rapporten Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra
Mellansverige som sträcker sig till år 2050. SCBs statistik stämmer i grova
drag överens med ÖMS- prognosen för 2040 liksom i det kortare perspektivet
mot år 2022. SCB förutspår något hundratal fler personer år 2040 än ÖMS
men skillnaden sedd mot den långa tidshorisonten får betraktas som marginell.

www.regionorebrolan.se

Postadress
Regionkansliet
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Kommunens bild av den sannolika befolkningsutvecklingen på såväl kort som
längre sikt överensstämmer med Region Örebro läns bedömning. Skillnader
mellan prognos och utfall kommer sannolikt att kunna härledas till
fluktuerande invandring vars orsak är allt för komplex för att med någon större
säkerhet kunna förutsägas.
Programmets föreslagna åtgärder
Bostadsförsörjningsprogrammet tar sikte på att förnya det äldre
hyresbostadsbeståndet med fokus på ökad tillgänglighet liksom viss
nybyggnation, i sådan omfattning som finansieringen medger. Uppgradering,
och i viss mån nybyggnation syftar till att stimulera s.k. flyttkedjor som kan
frigöra villor för barnfamiljer vilket stärker befolkningsstrukturen genom att
andelen personer i arbetsför ålder kan öka. Programmet uttrycker att
bebyggelse i första hand bör förläggas till de båda huvudorterna för att
understödja kommersiell och samhällelig service. Fysisk planering utgör också
en viktig åtgärd.
Programmet beskriver de strukturella hinder som en kommun med en relativt
svag arbetsmarknad har att hantera för att kunna erbjuda ett attraktivt
bostadsbestånd för olika grupper, t.ex. potentiella inflyttare som kan stödja en
lokal arbetsmarknad i balans. Insatser för att kommunicera dessa hinder med
regionala och statliga organ ingår också i programmet.
Region Örebro läns synpunkter
Förslaget till Bostadsförsörjningsprogram är tydligt formulerat med avseende
på utgångspunkter och statistiska underlag. Region Örebro län delar
kommunens beskrivning av de strukturellt ogynnsamma förutsättningarna för
att uppnå en bostadsmarknad i balans, varför de föreslagna insatserna som
syftar till att förtydliga dessa för regionala och statliga organ också framstår
som högst relevanta.
Riktlinjerna och åtgärderna framstår genomgående som väl motiverade och
definierade, utifrån marknadens beskaffenhet samt med beaktan av
kommunens rådighet och resurser. Region Örebro län bedömer att materialets
tydliga redovisning av prognosernas osäkerhet, parat med beskrivningen av de
långsammare demografiska processerna, skänker det en hög grad av
trovärdighet. Det bidrar till att göra Bostadsförsörjningsprogrammet till en
värdefull källa till förståelse av kommunens generella
utvecklingsförutsättningar, även för externa parter.

www.regionorebrolan.se
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Den regionala utvecklingsstrategins (RUS) prioriterade mål
Bostadsförsörjning och attraktiva miljöer beskriver ett önskvärt läge år 2030
med en bostadsmarknad i balans, attraktiva boendemiljöer som skapar social
hållbarhet, bra samordning mellan byggande och hållbara
pendlingsmöjligheter samt minskad segregation tack vare god
samhällsplanering. Region Örebro län bedömer att åtgärderna i förslaget till
Riktlinjer för bostadsförsörjning för Hällefors kommun har goda
förutsättningar att bidra till uppfyllelse av detta mål.

För Region Örebro län

Patrik Ståhl
Utvecklingsledare- Regional fysisk planering

www.regionorebrolan.se

From: Marie Bergsten <Marie.Bergsten@sbbergslagen.se>
Sent:
28 May 2018 13:14:30
To:
Malin Bergkvist; Hällefors kommun
Cc:
Subject: Yttrande, Samråd Hällefors kommmuns bostadsförsörjningsplan

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inga synpunkter på planen

Mvh
c
i

Marie Bergsten
Förbundssekreterare
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Box 144, 713 23 Nora
0587-55 00 05

Från: Malin Bergkvist [mailto:Malin.Bergkvist@hellefors.se]
Skickat: den 9 maj 2018 09:01
Till: 'orebro@lansstyrelsen.se'; 'regionen@regionorebrolan.se'; FB-BKT-Förbund BKT; FB-SBB-Förvaltning-Info; 'kommun@ljusnarsberg.se'; FB-ADMNora kommun; 'kommun@lindesberg.se'; 'kommun@filipstad.se'; 'info@ludvika.se'; 'kommun@karlskoga.se'
Kopia: Tommy Henningsson
Ämne: Samråd Hällefors kommmuns bostadsförsörjningsplan

Hej!
Skickar här över förslag på bostadsförsörjningsplan för Hällefors kommun på samråd.
Samrådstiden pågår till och med 2018-05-31.
Om ni inte har några synpunkter eller kommer att avstå från att lämna synpunkter är vi tacksamma om ni meddelar det så snart som möjligt,
då det underlättar vår fortsatta planering av ärendet.
Synpunkter eller övriga svar skickas med fördel till kommun@hellefors.se

Med vänlig hälsning

Malin Bergkvist
Nämnd- och utredningssekreterare
Kanslienheten
Hällefors kommun
0591-641 32
malin.bergkvist@hellefors.se
www.hellefors.se
HFS logotyp till epostsignatur

From: Kommun <kommun@filipstad.se>
Sent:
16 May 2018 11:19:11
To:
Malin Bergkvist
Cc:
Subject: SV: Samråd Hällefors kommmuns bostadsförsörjningsplan

Hej, jag har fått beskedet att tala om för er att Filipstads kommun väljer att avstå från att yttra sig över planen.
Vänliga hälsningar
Annika Jansson
Kommunkansliet

_____________________________________________
Fstad_org_liggande
Tel växel: +46 (0)590 611 00 Postadress: Box 303, 682 27 Filipstad
Tel direkt: +46 (0)590 612 01 Besök: Hantverksgatan 22, 682 31 Filipstad
www.filipstad.se

Från: Malin Bergkvist [mailto:Malin.Bergkvist@hellefors.se]
Skickat: den 9 maj 2018 09:01
Till: 'orebro@lansstyrelsen.se' ; 'regionen@regionorebrolan.se' ; forbund@sbbergslagen.se; 'FB-SBB-Förvaltning-Info' ;
'kommun@ljusnarsberg.se' ; 'nora.kommun@nora.se' ; 'kommun@lindesberg.se' ; Kommun ; 'info@ludvika.se' ; 'kommun@karlskoga.se'
Kopia: Tommy Henningsson
Ämne: Samråd Hällefors kommmuns bostadsförsörjningsplan
Hej!
Skickar här över förslag på bostadsförsörjningsplan för Hällefors kommun på samråd.
Samrådstiden pågår till och med 2018-05-31.
Om ni inte har några synpunkter eller kommer att avstå från att lämna synpunkter är vi tacksamma om ni meddelar det så snart som möjligt,
då det underlättar vår fortsatta planering av ärendet.
Synpunkter eller övriga svar skickas med fördel till kommun@hellefors.se

Med vänlig hälsning

Malin Bergkvist
Nämnd- och utredningssekreterare
Kanslienheten
Hällefors kommun
0591-641 32
malin.bergkvist@hellefors.se
www.hellefors.se
HFS logotyp till epostsignatur
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Datum

2018-09-05
Kommunfullmäktige

Reglemente för gruppledare i Hällefors kommun, dnr KS
18/00171
Beslutsunderlag
Reglemente för gruppledare i Hällfors kommun
KF 2018-04-24 § 49
Ärendet
I samband med att kommunfullmäktige 2018-04-24 § 49 antog en ny politisk
organisation för Hällefors kommun, fick den styrgrupp som lett arbetet i
uppdrag att lämna förslag på ett reglemente för gruppledare i Hällefors
kommun, vilket ska ersätta dagens system med partiföreträdare. Som
administrativt stöd i gruppen har kanslichef Mathias Brandt fungerat.
Det idag gällande systemet innebär att partiföreträdarna har uppdrag gentemot
både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Då den nya politiska
organisationen innehåller medel för ett oppositionsråd med koppling till
kommunstyrelsens presidium, har styrgruppen valt att förtydliga
gruppledarnas uppdrag gentemot fullmäktige.
Gruppledare ska kunna utses av varje parti som har två eller fler mandat i
kommunfullmäktige. Gruppledaren ska fungera som samordnare för
fullmäktigegruppen och vara kontaktyta gentemot fullmäktiges presidium.
Val av gruppledare görs för ett år i taget och förrättas vid fullmäktiges
decembersammanträde.
Ekonomi

En pott för fast arvodering av gruppledare finns i kommunens antagna
arvodesbestämmelser. Potten omfattar 50 % av nivån för
kommunstyrelsens ordförandes arvode och ska fördelas lika mellan de
gruppledare som fullmäktige valt.
Folkhälsa

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

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950
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Miljö

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

Avsikten med gruppledarfunktionen är att stärka kommunfullmäktiges roll
och partiernas arbete i fullmäktige. Som kommunens enda folkvalda organ,
är det av vikt för medborgarna att både fullmäktiges och partiernas arbete
blir synligt, begripligt och konkret. Styrgruppens avsikt är att gruppledarna
ska verka för detta.
Förvaltningens förslag till beslut
Reglemente för gruppledare i Hällefors kommun antas att gälla från och med
2019-01-01.
Reglemente för partiföreträdare i Hällefors kommun upphör att gälla efter
2018-12-31.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Allan Myrtenkvist (S)
fråga om medverkande i styrgruppen, vilket besvaras av nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Johan Stolpen (V) ställer fråga om gruppledarna har närvarorätt på
kommunstyrelsen likt dagens partiföreträdare, vilket delvis besvaras av
nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist samt leder till yttranden
från ordförande Christina Johansson (M) och Annalena Järnberg (S).
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Reglemente för gruppledare i Hällefors kommun antas att gälla från och med
2019-01-01.
Reglemente för partiföreträdare i Hällefors kommun upphör att gälla efter
2018-12-31.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Reglemente för gruppledare i Hällefors kommun antas att gälla från och med
2019-01-01.
Reglemente för partiföreträdare i Hällefors kommun upphör att gälla efter
2018-12-31.
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1

Målsättning

Gruppledarorganisationen är en viktig del i kommunens politiska struktur.
Målet är att möjliggöra ett ökat politiskt engagemang och att utveckla det
politiska samtalet som det förs i kommunfullmäktige.

2 Syfte
Syftet med gruppledarna är att de ska ha en samordnande funktion i
förhållande till partiets fullmäktigegrupp och på så sätt fungera som en
ambassadör för sin partigrupp.

3 Tillämpning
Partier med två eller flera mandat i kommunfullmäktige har rätt att ur sin
fullmäktigegrupp utse gruppledare samt ersättare för gruppledare.
Reglementet gäller för såväl gruppledare som deras ersättare.
Kommunfullmäktiges presidium avgör frågor om tillämpning av dessa
bestämmelser.
3.1 Val av gruppledare
Val av gruppledare och ersättare för gruppledare förrättas av
kommunfullmäktige för ett år i taget. Valet förrättas vid fullmäktiges
decembersammanträde och gäller från 1/1 efterföljande år.
Varje parti ansvarar för att till valberedningen årligen anmäla namn och
personuppgifter för gruppledare och ersättare.
3.2 Gruppledarnas uppdrag
Grunden för uppdraget är att gruppledaren ska ha en ledande roll för partiets
fullmäktigegrupp. Gruppledaren ansvarar för att information som är av vikt
för fullmäktigegruppen förmedlas och vidarebefordras dit.
Gruppledaren ska vara kontaktyta gentemot kommunfullmäktiges presidium.
Fullmäktiges ordförande eller dennes ersättare fungerar vid behov som
sammankallande till gruppledarträffar. Närvaro på gruppledarträffar ingår i
gruppledarens arvode.
Gruppledaren ska också vara kontaktyta gentemot kommunfullmäktiges
valberedning och säkerställa att nomineringar och andra ärenden förs fram
inför valberedningens sammanträden.
Gruppledaren ansvarar för att vid behov kalla ersättare inför sammanträde
med kommunfullmäktige.
3.3 Förhinder
Om såväl gruppledaren som dennes ersättare är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag, kan partiet istället utse annan representant i deras ställe.

4 Arvode

4(5)

Gruppledare har rätt till fast arvode. Det fasta arvodets storlek beräknas på det
sätt som beskrivs i Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda i Hällefors
kommun. Gruppledares ersättare är inte fast arvoderad, men har rätt till
sammanträdesarvode då denne ersätter gruppledaren.
Arvodet fördelas lika mellan de gruppledare som har valts i enlighet med
bestämmelserna i detta reglemente och utgår från en gemensam pott
motsvarande 50 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode.
I det fasta arvodet ingår att närvara på de gruppledarträffar som fullmäktiges
ordförande kallar till.
Gruppledare har i övrigt rätt till sammanträdesarvode och i förekommande
fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med
kommunfullmäktiges sammanträden.
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Datum

2018-09-05
Kommunförvaltningen

Reglemente för valnämnden, dnr KS 18/00130
Beslutsunderlag
Reglemente för valnämnden
Ärendet
Tidigare gällande reglemente gäller val- och demokratinämnd, vilket inte
längre är aktuellt i de delar som omfattar det demokratibreddande uppdraget.
Valnämnden har idag ett renodlat uppdrag som just valnämnd, och med
anledning av det föreslås ett reglemente där de demokratibreddande
uppdragen tagits bort.
I de delar som berör uppdrag i förhållande till RKL-val, Europaval och
folkomröstningar har smärre justeringar skett i förhållande till förändrad
lagstiftning
Ekonomi

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

Valnämnden har en nyckelroll i att säkerställa att valen sker på ett i alla
avseenden rättssäkert sätt. Ett aktuellt och funktionellt reglemente är en
viktig del i att kunna fullgöra uppdraget på ett sätt som gör att medborgarna
kan känna tilltro till allmänna val, folkomröstningar och de resultat som
följer av dessa. Det är också viktigt att medborgarna kan följa valnämndens
verksamhet i samband med val för att självständigt kunna bilda en
uppfattning om de processer som omger val och folkomröstningar.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950
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Förvaltningens förslag till beslut
Förslaget till reglemente för valnämnden antas.
--Under valnämndens behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias
Brandt.
Ordförande Torbjörn Saxin (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige
Förslaget till reglemente för valnämnden antas.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet redogör kanslichef Mathias
Brandt för att kommunstyrelsen ges möjlighet att lämna ett yttrande eller
förslag till kommunfullmäktige.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att kommunstyrelsen inte ska avge
något yttrande vilket bifalls.
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1

Valnämndens uppgifter

§ 1 Allmänt
Valnämnden ansvarar för uppgifter som enligt vallagen och annan tillämplig
lagstiftning ska fullgöras av valnämnd. Valnämnden är lokal valmyndighet i
kommunen i samband med val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige,
val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid eventuellt
förekommande folkomröstning, omval eller extra val.
Valnämnden ska informera allmänheten om förestående val och
folkomröstningar samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten.
Valnämnden får väcka ärende hos kommunfullmäktige.
Valnämnden ska inom sitt förvaltningsområde avge de yttranden och lämna
de upplysningar som kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och revisionen. Detta omfattar inte uppgift som är sekretessbelagd.
Valnämnden får begära yttranden och upplysningar från andra nämnder för att
kunna fullgöra sina uppgifter.
I den mån det är lämpligt i förhållande till valnämndens uppgifter, bör samråd
ske med föreningar och organisationer som är berörda av ärenden som
behandlas i nämnden.
Valnämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt
förvaltningsområde samt ta de initiativ och lämna de förslag som är
nödvändiga.
Valnämnden ska uppmärksamma behovet av och i lokaler som berör
nämndens förvaltningsområde.
Valnämndens verksamhet ska bedrivas i enlighet med intentionerna i Förenta
Nationernas barnkonvention.
§ 2 Processbehörighet
Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller
ärenden inom sitt förvaltningsområde och som ingen annan ska fullgöra på
grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige.
Valnämnden ansvarar också för att inom sitt förvaltningsområde träffa
överenskommelse om betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning eller sluta annat avtal.
§ 3 Krisledning och höjd beredskap
Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens
verksamhet regleras i särskilt reglemente. Detta innebär att
krisledningsnämnden under extraordinära händelser i fredstid eller höjd
beredskap kan komma att överta valnämndens uppgifter.
§ 4 Personuppgifter
Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
av personuppgifter som sker inom nämndens förvaltningsområde.
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Valnämnden ska utse dataskyddsombud för sin verksamhet.
§ 5 Ekonomisk förvaltning
Valnämnden ska inom sitt förvaltningsområde underhålla och förvalta
kommunens lösa egendom.
Valnämnden ansvarar för att verksamheten drivs inom den av
kommunfullmäktige fastställda budgeten. Nämnden ska via kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är. Rapporteringens omfattning styrs av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller
riktlinjer.
Valnämnden ska som underlag tillkommunens samlade årsredovisning till
kommunstyrelsen lämna verksamhetsberättelse och budgetuppföljningar
enligt kommunstyrelsens anvisningar.
Valnämnden ska också som underlag till kommunens samlade budgetprocess
till kommunstyrelsen lämna budgetunderlag och verksamhetsplan enligt
kommunstyrelsens anvisningar.

2 Valnämndens arbetsformer
§ 6 Sammansättning
Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.
Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande och en vice
ordförande.
§ 7 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ersättarens
tjänstgöring upphör vid den tidpunkt som ledamoten inställer sig till
tjänstgöring.
Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
kommunfullmäktige bestämda ordningen. Har kommunfullmäktige inte
bestämt en ordning för ersättarnas tjänstgöring, ska ersättarna tjänstgöra i den
ordning de valts av kommunfullmäktige. En ersättare som har börjat
tjänstgöra har dock alltid företräde, oavsett turordning.
§ 8 Närvaro och yttranderätt
Ersättare som inte tjänstgör i ledamots ställe, får närvara vid nämndens
sammanträden och delta i dess överläggningar, men inte i besluten.
§ 9 Jäv
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
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§ 10 Inkallande av ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde ska snarast anmäla detta i den ordning som valnämnden
bestämmer. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan kallats in.
§ 11 Ersättare för ordförande
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller
del av sammanträde, ska valnämnden utse en annan ledamot att tillfälligt fylla
ordförandes uppgifter. Till dess att valnämnden förrättat detta val, tjänstgör
den till åldern äldste ledamoten som ordförande.
Om ordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.
§ 12 Sammanträdestider
Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av valnämndens
ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. En begäran om
extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordförande och innehålla uppgift
om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.
Ordförande ska, om det inte finns hinder, samråda med vice ordförande om
tiden för extra sammanträde.
Ordförande får ställa in sammanträde eller ändra dag eller tid för
sammanträde. Ordförande ska, om det inte finns hinder, samråda med vice
ordförande om tiden för extra sammanträde.
§ 13 Offentligt sammanträde
Valnämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.
§ 14 Kallelse
Ordförande ansvarar för att kallelse till valnämndens sammanträden utfärdas.
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Ordförande bestämmer formen för kallelsen.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före sammanträdesdagen.
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska
bifogas kallelsen.
§ 15 Ordförandes särskilda uppgifter
Valnämndens ordförande ansvarar för att närmast under valnämnden ha
uppsikt över den egna nämndförvaltningen, liksom att uppmärksamt följa
frågor av betydelse för nämndens förvaltningsområde och att ta initiativ i
sådana frågor. Ordförande ska vidare främja samverkan mellan valnämnden
och andra organ samt representera valnämnden vid uppvaktningar,
konferenser och sammanträden om inte valnämnden bestämt annat.
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§ 16 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande får närvara och delta i överläggningar men inte
beslut vid valnämndens sammanträden. Revisorerna har rätt att närvara vid
valnämndens sammanträden liksom att yttra sig i ärenden som rör deras
uppdrag.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.
§ 17 Justering
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Justerare, tid och plats för
justering beslutas av valnämnden.
Valnämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen
bör då redovisas skriftligt för nämnden innan justering sker.
§ 18 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska detta göras skriftligt. Motivering ska inlämnas före
tidpunkten för justering.
§ 19 Delgivning
Delgivning med valnämnden sker i samband med sammanträden
§ 20 Undertecknande av handlingar
Avtal och andra handlingar som beslutats av nämnden, ska undertecknas av
ordförande eller vid dennes förfall vice ordförande.
Valnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller anställd att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
§ 21 Förvaltningsledning
Förvaltningsorganisationen för valnämnden tillhandahålls inom ramen för
kommunförvaltningens kanslienhet.
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