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KALLELSE
Datum

2019-04-26

Mathias Brandt

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde 2019-05-22 kl. 10.00 i Kommunkontoret,
Sfären för att behandla följande ärenden:
Under beredningstid
10.00-11.30: Arbetsmiljöverket informerar kring förtroendevaldas
arbetsmiljöansvar.
11.30-12.00: Ordförande och kanslichef informerar kring tidplan för
revisorernas grundläggande granskning.
13.15-14.15: KPMG om genomlysning av omsorgsverksamhetens
organisation.
14.15-15.30: Näringslivsutvecklare Gabriela Kloth och kommunchef Tommy
Henningsson informerar. Ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef
Tommy Henningsson om det ekonomiska läget.
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 15.30
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering.
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Beslutsärenden

5 Yttrande över remiss på förslag till ny regional kulturplan 2020-2023, dnr
KS 19/00118, direktjusteras
6 Genomlysning av omsorgsverksamheten
7 Strategisk planering och budget för 2020
8 Utredning av förutsättningar för namnbyte, dnr KS 16/00257
9 Förslag till revidering av gemensam taxa för markåterställningsarbeten,
dnr KS 19/00131
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10 Ersättningsnivå för hemsändningsbidrag, dnr KS 19/00093
11 Årsredovisning 2018 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, dnr KS
19/00105
12 Årsredovisning 2018 för Bergslagens räddningstjänst, BRT, dnr KS
19/00096
13 Årsredovisning 2018 för stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond, dnr KS
19/00100
14 Årsredovisning 2018 för stiftelsen makarna Larssons donation, dnr KS
19/00101
15 Årsredovisning 2018 för stiftelsen Hanssonska donation, dnr KS 19/00102
16 Bidrag till naturvård 2019, dnr KS 19/00106
17 Vattenförsörjningsplan, dnr KS 19/00065
18 Ändring i reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen med
anledning av ny lag om tobak och liknande produkter, dnr KS 19/00085
19 Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel, dnr KS 19/00084
20 Yttrande Länstrafikens planering trafikstart 2022, dnr KS 19/00122
21 Trafikanalys Hällefors tätort 2019, dnr KS 19/00094
22 Säkerställande av gång- och cykeltrafik Finnbergsvägen, dnr KS 19/00098
23 Utegym Hurtigtorpet, dnr KS 18/00064
24 Utredning av skogsförvaltning, dnr KS 18/00219
25 IVO:s inspektion av systematiskt kvalitetsarbete
26 Utskottsinitiativ - ansöka om medlemskap i SmåKom från 2020, dnr KS
19/00136
27 Utskottsinitiativ för utveckling av Restaurang- och livsmedelsprogrammet,
KS 19/00139
28 Förtydligande av utskottsinitiativ: dokumentation och utvärdering av
flyktingmottagande, dnr KS 19/00017
29 Läsåret 2019/20, dnr KS 18/00255
30 Utredning Tolkkostnader, dnr KS 19/00120
31 Andel ekologiska inköp, dnr KS 19/00113
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32 Medborgarförslag om hjärtstartare på ICA Supermarket i Hällefors, dnr
KS 19/00078
33 Medborgarförslag om rengöring av gatuskyltar i Grythyttan, dnr KS
19/00077
34 Medborgarförslag om 55+-boende i Grythyttan, dnr KS 19/00076
35 Medborgarförslag om vägunderhåll och snöröjning, dnr KS 19/00054
36 Wilhelm Thams (GL) och Maria Jansson Anderssons (GL) motion
angående vård- och omsorgsboende i Grythyttan, dnr KS 19/00086
37 Valärenden. Ombud Inera, ombud Leader Bergslagen kända vid utskick, ej
bilaga
Informationsärenden

38 Månadsrapport för kommunstyrelsen samt åtgärdsplan för
kommunstyrelsen, dnr KS 19/00029, handlingar läggs på bordet
39 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag,
dnr KS 19/00033, ej bilaga.
40 Aktuella remisser, dnr KS 19/00034, ej bilaga.
41 Årsredovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018, dnr KS
19/00109
42 Uppföljning av Hällefors kommuns interna ekonomistyrning, dnr KS
19/00108
43 Information E-hälsa, dnr KS 19/00115
44 Feriearbete Hällefors kommun 2019, dnr KS 19/00121
45 Redovisning av YrkesVux 2018, dnr KS 17/00004
46 Öppna jämförelser i gymnasieskolan, dnr KS 19/00117

Delgivningsärenden, bilaga

47 A) Kommunfullmäktige: § 65, beslut om ansvarsfrihet.
B) Region Örebro län: Årsredovisning 2018
C) BRT: Protokoll 2019-04-03; protokoll 2019-04-17
D) Länsstyrelsen Örebro län: Tillstånd att sätta upp skyltar (obellisker)
utmed väg 244
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E) Länsstyrelsen Dalarnas län: Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet
F) BoAB: Styrelseprotokoll 2019-04-29
G) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: Protokoll 2019-03-13;
Protokoll 2019-04-09; Tillsynsplan PBL 2019
H) Polisen: Tillståndsbevis Skoj på Torget i Grythyttan för uteservering;
tillståndsbevis Vänsterpartiet för 1 maj-firande; tillståndsbevis
jordgubbsförsäljning Schillingvägen; tillståndsbevis för skyddsjakt inom
Ovakos område
I) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2019-04-17
J) Ljusnarsbergs kommun: KF 2019-04-11 § 25 Val av ledamot och
ersättare i direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen; KF
2019-04-11 § 23 Val av vice ordförande i Bergslagens
överförmyndarnämnd
K) Beslut med anledning av anmälan mot Klockarhagsskolan; uppföljning
av beslut gällande Klockarhagsskolan
L) Partnerskap Bergslagsbanan: Protokoll 2019-02-28
M) Telia: Information om modernisering av telenät.
N) Hällefors folkhögskola: Verksamhetsberättelse för 2018;
verksamhetsplan för 2019
O) Kommunförvaltningen: Bilaga till attestpolicy ansvar 190
P) Föreningen Finnstigen: Kallelse till fortsättning av avbrutet årsmöte
Delegeringsbeslut

A) Ekonomichef Jessica Jansson enligt bilagor med anmälningsdatum 201901-31, 2019-02-28
B) KSO Annalena Järnberg enligt bilaga med anmälningsdatum 2019-04-18
C) Rektor Greta Hidén enligt bilaga med anmälningsdatum 2019-01-21
D) Kommunchef Tommy Henningsson enligt bilaga med anmälningsdatum
2019-04-17
E) Socialchef Ingrid Holmgren: remissyttrande målbild för hälso- och
sjukvård i Örebro län 2030.
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Gruppmöte för (GL), (C) och (M) 21 maj kl 17.00 i Moderaternas
partilokal.
Gruppmöte för (S) och (V) 21 maj kl 17.00 i kommunkontoret.

Annalena Järnberg
Ordförande

Johan Stolpen
Vice ordförande

Vivianne Pettersson
2 vice ordförande

Mathias Brandt
Kanslichef
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Yttrande remiss förslag på ny regional kulturplan 20202023, dnr KS 19/00118
Beslutsunderlag
Remissversion Örebro läns kulturplan 2020-2023, daterad 2019-03-14.
Förslag till remissyttrande, daterat 2019-04-29
Ärendet
I mars inkom en remissversion av förslag till en regional kulturplan för
Örebro län 2020-2023.
Senast den 17 maj ska samtliga remissvar vara Region Örebro län tillhanda
dock har Hällefors fått förlängd svarstid till 22 maj. Det för att hinna behandla
förslag till remissvar i kommunstyrelsen. Då remissvaret ska in samma dag
som KS tar beslut bör det direktjusteras och mailas in till regionen. På grund
av den korta svarstiden, utskick till berörda internt i kommunen för
synpunkter, och att den ej heller ligger i fas med kommunens formella
tidsplan för beslut, så föredras förvaltningens förslag till remissvar på
allmänna utskottets möte 2 maj.
Förvaltningen lämnar ett förslag till yttrande från de interna synpunkter samt
diskussioner som framkommit om förslaget till Örebro läns kulturplan 20202023. Den regionala kulturplanen är ett politiskt styrdokument. Kulturplanen
är det verktyg de förtroendevalda i regionen har för att prioritera och styra
regionalt finansierad kultur.
De regionalpolitiska målsättningarna Solidarisk fördelad kultur och Kultur
och hälsa, tillsammans med den regionala strategins fokus på hållbarhet leder
till övergripande prioriteringar och sammanfattar utvecklingsmålen i
kulturplanen.
Förvaltningen har valt att främst fokusera synpunkter och svar på Solidarisk
fördelad kultur utifrån ett landsbygdsperspektiv och utifrån barn- och ungas
rätt till kultur.
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
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Ekonomin för kommunen kommer att vara kostnadsneutral utifrån tagen
budget. Däremot yttrar kommunen sig i frågor som kan medverka till en
lägre kostnad för kommunen. Exempelvis kostnadsutjämning,
samordningsvinster och effektivare nyttjande av regionens befintliga
resurser.
Folkhälsa

I förslag till kulturplan lyfter regionen fram samverkan mellan hälso- och
sjukvård och kulturområdet i länet. Det finns sedan tidigare en
överenskommelse med länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund/SISU
idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund om samverkan för god,
jämlik och jämställd hälsa i Örebro län.
Miljö

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

Allas rätt till kultur.
Samverkan

Förvaltningens förslag till beslut
Anta yttrandet som remissvar på förslag till Örebro läns kulturplan 20202023.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kultur- och
fritidschef Kicki Johansson utförligt och kommunchef Tommy Henningsson
tillför kortfattat.
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) och BellaMaria Kronman (V) utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta yttrandet som remissvar på förslag till Örebro läns kulturplan 20202023.
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Datum

2019-04-16
Kultur och fritid
Kicki Johansson
kicki.johansson@hellefors.se

Örebro Läns kulturplan 2020-2023
Remiss dnr 19RS792
Förslag till remissyttrande Örebro läns kulturplan 2020-2023 från Hällefors
kommun.
Hällefors kommun har tagit del av remissversionen, daterad 2019-03-14
”Örebro läns kulturplan 2020-2023” och har följande synpunkter på
kulturplanen.
Bakgrund
Den regionala kulturplanen har utarbetats utifrån ett stort antal dialoger inom
många olika kulturformer samt med professionella kulturskapare,
civilsamhället och folkbildningen. Bland annat genomfördes samtal med
kommunchefer och relevanta tjänstepersoner under våren 2018 och så även
med Hällefors kommun. Det har funnits många olika dialoger utspritt i länet
där tjänstepersoner, kulturskapare och kulturföreningar, bjudits in från länets
kommuner, och fått chansen att medverka till regionens framtagande av
förslag till kulturplan.
Synpunkter:
Mycket positivt med besök hos kommunen. Kommunerna i länet är olika
organiserade och har olika förutsättningar. Lika för alla är att den regionala
kulturplanen ska fungera och möta länets alla kommuner, liten som stor.
Genom att dels besöka kommunerna men också att bjuda in till dialoger i de
olika kulturformerna ökar chanserna att fler känner sig engagerade bidrar till
att Kulturplanen 2020-2023 blir bra förankrad.
Hällefors kommun vill föreslå Region Örebro län att även i framtiden erbjuda
fler gemensamma forum för dialog där olika representanter utifrån respektive
konstformer, intressen, kunskaper och inte minst utifrån var man bor kan
bidra till länets utveckling. En viktig förutsättning om vi ska få till en ökad
samverkan mellan olika aktörer och delar av länet och dra nytta av varandra.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kultur och fritid
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950
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Region Örebro län har initierat modellen KulturKraft som ger möjlighet till
KulturPengen där det ingår att kommunerna skriver en barnkulturplan. Detta
nämns inte alls i Kulturplanen 2020-2023. Det är idag två parallella
dokument som bör länkas samman.
Folkbildningen spelar en stor roll i kommunen, och är oerhört viktiga i
samarbetet och för utvecklingen av kulturen. Då kommunen ser en nedgång i
studieförbundens omfattning av verksamhet under de senaste åren, bör det
regionala stödet ställa krav på att studieförbunden är verksamma i alla länets
kommuner och med en viss omfattning.
Den regionala kulturplanen kan bli ett viktigt stöd för kulturens utveckling i
hela länet om regionen verkligen menar hela länet!

4. Kultur som mänsklig rättighet
Hällefors kommun har framförallt fokuserat synpunkterna på den solidariskt
fördelade kulturen, där landsbygdsperspektivet och en tillgänglig kultur för
alla, med barn och ungas rätt till kultur, är centrala.
Det finns många hinder för ett jämställt och ett jämlikt kulturliv. Att
exempelvis kulturen är en högst frivillig verksamhet, ej lagstadgad (undantag
folkbiblioteket), gör att den blir extra sårbar i mindre gynnsamma tider då
kulturen kanske som bäst behövs.
Kulturen är i mångt och mycket en klassfråga och på grund av stora
socioekonomiska skillnader så är ej kulturen tillgänglig för alla.
Tittar vi på hela länet och de regionala kulturinstitutioner som finns så har inte
alla tillgång till detta.
Dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv då såväl vandringsutställningar som
teatrar och musik i flera fall kostar. Och oftast blir det dyrare ute på
landsbygden än i exempelvis Örebro.
Hällefors kommun har under senaste året samverkat med exempelvis
länsmuseet i två vandringsutställningar. Ett fantastiskt fint samarbete med
utställningar som på olika sätt haft kopplingar till bygden.
Det har också erbjudits en lärarhandledning kopplat till båda utställningarna.
Tyvärr så har dessa lärarhandledda tillfällen kostat en del och det har i sin tur
gjort att få skolklasser bokar in sig. Det har också visat sig vara dubbelt så
dyrt för en skolklass i Hällefors än för en skolklass i Örebro.
Synpunkter:
Hällefors kommun vill föreslå Region Örebro län att se över en
kostnadsutjämningsmodell så det kostar lika mycket oavsett vart du bor för att
ta del av exempelvis framtida lärarhandledningar kopplade till utställningar.
Samverkan med och mellan flera kommuner kan göra att flera kommuner
vill- och kan ha råd att vara värd för ett evenemang från ovan nämnda
institutioner.
Att kulturpengen ses över så att syftet med pengen verkligen bidrar till en mer
jämlik och jämställd kultur.
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Villkora att en viss del av det regionala bidraget från Örebro län ska läggas
på återkommande aktiviteter som kan ”varvas” mellan kommuner och mellan
olika år, med en viss regelbundenhet.
Att ”sänka trösklar” kan vara att utlokalisera, att exempelvis lägga en
premiär/vernissage i Hällefors.
Evenemang kan vara nog så lockande även med enklare rekvisita och färre
aktörer, mindre uppsättningar helt enkelt. En mindre kommun har då större
chans att vara värd och det i sin tur kan medföra att fler målgrupper känner
sig trygga och ”vågar” närma sig kulturen på ”hemmaplan”.

5. Den kulturella infrastrukturen i Örebro län
Regional främjandeverksamhet
Regionen är huvudman för kulturfrämjande verksamhet som tidigare kallades
för konsulenter men numera är verksamhetsutvecklare. Oavsett vilken
kulturform som har vilken huvudman (Örebro län, bildningsförbundet eller
länsmuseet mfl,) så arbetar samtliga med främjande verksamhet på regional
nivå och finns med i nätverket för regional kulturutveckling.

Synpunkter:
Positivt med utvecklarna och tanken med den ”spetskompetens” respektive
utvecklare besitter.
Hällefors kommun vill föreslå Region Örebro län att hitta en samordning
mellan de olika utvecklarna och fundera på en eller ett par kommunkontakter
för respektive kommun, som ingång. För en liten kommun med få medarbetare
kan detta gör stor skillnad och underlätta i såväl kontakterna som i
samarbetet.
Vidare föreslår kommunen att regionen kartlägger kulturen i respektive
kommun och sammanställer hur nuläget ser ut och vilka behov som kan
finnas. Att utifrån kartläggningen arbeta fram förslag, tillsammans med
kommunen för att utveckla kulturella upplevelser och skapande lokalt för att
också kunna bidra regionalt.( Se exempelvis SISU:s och Örebro läns
idrottsförbunds statistik och underlag/kommun.) Detta kan då i sin tur leda
till verksamhet som kanske mera står i relation till antalet utvecklare,
finansiering och de olika behoven ute i länets kommuner.

6. Kultur- med regional finansiering
Kulturaktörer med regionala verksamhetsbidrag
I den föreslagna kulturplanen står bland annat att läsa att flertalet
kulturaktörer lyfter fram barn och unga som en prioriterad målgrupp. Flera
kulturaktörer har också ambition att nå barn och unga på fritiden.
Vidare står att läsa under exempelvis ”Amatörmusik” så vill regionen stärka,
via främjandeverksamheten Scenit, arbetet med ungt arrangörskap i hela länet.
Hällefors kommun välkomnar detta men saknar samtidigt hur man tänker gå
tillväga? (Genom en gemensam utbildning i hela länet, lokalt i respektive
kommun, arrangörsläger eller vad?)
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Synpunkter:
Som tidigare nämnts under ”4. Kultur som mänsklig rättighet” så vill
Hällefors kommun föreslå Region Örebro län att hitta en modell för
kostnadsutjämning som, på riktigt, bidrar till en jämlikare och mer jämställd
kultur i hela Örebro län.
Kommunen föreslår vidare att under ”Region Örebro vill 2020-2023” bör det
konkretiseras ytterligare med hur man vill gå tillväga i regionen. Nu blir det
en inkonsekvens när ”huret” finns med på vissa avsnitt men ej i andra.
Ytterligare en synpunkt vill kommunen ge på en av kulturinstitutionerna som
får regionalt stöd, ”Opera på Skäret”.
Det blir något motsägelsefullt att Region Örebro län vill att under 2020-2023
Ska Opera på skäret ”arbeta systematiskt tillsammans med besöksnäringen
för att nå en ökad publik från andra län och länder”, samtidigt som det
regionala uppdraget är
- att producera opera för barn och unga under förutsättningar att
ekonomiska resurser finns
Uppdraget känns ”uddlöst och motsägelsefullt. Var finns incitamentet för
genomförandet av uppdraget om inte pengarna finns samtidigt som Regionen
vill nå en ökad publik i andra län och utomlands?

7. Samhället – kultur i samspel
Kultur på barns fritid
Region Örebro län har med hjälp av regionens kommuner (exkluderat Laxå
som saknar Kulturskola) gått samman för att finansiera en samordnare för
hela regionen som har i uppgift att säkerställa en ökad tillgänglighet för barn
och ungas deltagande i Kulturskolan. Ett antal undersökningar bekräftar att
Kulturskolorna idag har svårigheter att rekrytera nya deltagare från
socioekonomiskt utsatta grupper, utlandsfödda, deltagare med
funktionsvariationer etc. Kulturskolan saknar nu delvis regionala och
nationella strukturer. Biblioteken har tillgång till både regionala och
nationella stödfunktioner. På regional nivå finns länsbiblioteken och på
nationell nivå bl.a. Kungliga biblioteket. Kulturskolan är i behov av liknande
strukturer. Region Örebro län har varit delaktiga i det projekt som avslutades
hösten 2018 där målet var att få en större samordning mellan Kulturskolorna.
Synpunkter:
Hällefors kommun vill föreslå Region Örebro län att fortsätta och utveckla sin
roll i arbetet med att öka möjligheterna att utöva kultur i hela länet. Genom
att tillsammans med kommunerna delfinansiera samordningen mellan
regionens kulturskolor, stödjer regionen kulturskolornas gemensamma
utvecklingsarbetet i mötet med nya målgrupper.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är ett problem för landsbygden som har långt till Örebro. Att
hinna resa tur och retur, att besöka och uppleva något arrangemang och sedan
åka hem med kollektivtrafiken, före skoldagen tar slut är näst intill omöjligt.
Tidsaspekten är ett problem för kommunen, att hyra egna bussar ett annat då
det blir mycket kostsamt.
Detsamma gäller möjligheten för övriga i samhället. Att kunna ta till sig av all
den kultur som erbjuds i Örebro är nästintill obefintlig om man inte har egen
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bil. För att hinna med sista bussen hem måsta man avbryta och gå mitt i
filmen, teatern eller dansföreställningen och det uppmuntrar inte till en kultur
för alla.
Synpunkter:
Hällefors kommun vill föreslå Region Örebro län att,
busstiderna anpassas så att alla har möjlighet att se den kultur som erbjuds i
Örebro. Detta är en ständigt återkommande diskussion och som behöver bli
verklighet.
Få till ett system så att kommuner kan boka kollektivtrafik för skolelever så att
en större grupp (årskurs)kan samordna och tillsammans besöka en
föreställning/event. Detta behöver nödvändigtvis inte vara i Örebro utan
öppnar även upp möjligheter att åka till övriga kommuner.
Anropstrafik kan vara en lösning.
Kulturella och kreativa näringar
Med kulturella och kreativa näringar avses här verksamheter inom områden
som form och design, film, fotografi, arkitektur, konst, slöjd, mode, spel och
media, litteratur, kulturarv, musik, scenkonst eller annan konstnärlig eller
artistisk verksamhet. 2015 uppgick varuexporten till 20 miljarder kronor.
Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och
kreativitet skulle kunna bli viktigare för Örebro län än vad dem är idag. De
kan också bidra till länets attraktivitet och en god livsmiljö.
Synpunkter:
I Hällefors kommun är det många kulturaktörer som står bakom flera av
kommunens större besöksmål. Kommunen välkomnar regionens initiativ
genom att bland annat tillhandahålla stödstrukturer för kulturella och
kreativa näringar att utvecklas och bidra ytterligare till ekonomisk tillväxt,
utökad turism och attraktivitet i såväl länet som lokalt i kommunen.

För Hällefors kommun

Kicki Johansson
Kultur- och fritidschef

Enar Karlsson
Tf, Kulturskolechef

Susanne Grundström
Förtroendevald,
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1 Förord - kultur i Sveriges hjärta
Visionen för den regionala utvecklingsstrategin, ”Örebroregionen – Sveriges hjärta. En
attraktiv och pulserande region för alla”, innebär att alla invånare ska ha möjlighet att
forma sina liv i ett hållbart samhälle. Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut riktningen
för att uppnå social hållbarhet med ekologin som ram och ekonomin som medel.
Hållbarhet har ytterligare en dimension, den kulturella, som utgår från hur vi människor
fungerar. Den värld vi lever i består av mänskligt skapade kulturer. De är mångfacetterade
och gränsöverskridande och de upprätthålls av normer som ändras i takt med människors
erfarenheter och upplevelser. Normerna styr livsstil, konsumtionsmönster, beteenden och
det sociala samspelet. För att uppnå ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle
samt en demokratisk samhällsutveckling, är kulturella normer och hur de utvecklas
avgörande.
Kulturaktörerna i Örebro län har tillsammans en viktig roll för att ge perspektiv på hur
normer inverkar på tankar och handlingar. Kulturskapare och kulturinstitutioner utmanar
rådande föreställningar och förhållningssätt och uppmanar till reflektion och innovation.
Människor vill mötas, beröras, skapa och utvecklas tillsammans. Estetiska kulturuttryck och
annan kultur skapar sammanhållning, inkludering och förståelse mellan människor och för
det samhälle vi lever i. Kulturella upplevelser och skapande främjar också hälsa och lärande.
Utifrån detta har kulturplanen de två inriktningarna Solidariskt fördelad kultur och Kultur
och hälsa.
Kulturuppdraget är en grundläggande del av människors behov, utveckling och delaktighet i
samhället. Att ge alla, oavsett var vi bor, oavsett kulturell och social bakgrund, en chans att
få tillgång till kulturvärden och skapande är en viktig grundsten i vår demokrati. Samhället
ska därför fokusera på att skapa förutsättningar för allas delaktighet i kulturlivet. Det är en
mänsklig rättighet att få ta del av kultur och att få uttrycka sig konstnärligt med
yttrandefriheten som grund. Att kulturen har en fri ställning är en viktig grundsten för
fortsatt demokratisk samhällsutveckling. Principen om armlängds avstånd mellan politik
och kulturutövare är en förutsättning för att bedriva offentligt finansierad kulturverksamhet.
Den regionala kulturen strävar efter ett inkluderande, solidariskt fördelat kulturliv som är till
för alla. Genom detta skapas en attraktiv livsmiljö både för länets invånare och för besökare.
Den kulturellt attraktiva regionen medverkar till att tillväxten stärks. Att stärka länets
kulturella infrastruktur är en del i arbetet med att skapa en hållbar region med Agenda 2030
och den regionala utvecklingsstrategin som viktiga utgångspunkter.
Torbjörn Ahlin
Ordf. nämnden
för kultur och fritid

Rikard Åslund
Områdeschef
Kultur och ideell sektor
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2 Omvärldsanalys
Kulturen är en del av samhällsutvecklingen i övrigt. Vid skapandet av en kulturplan är det
nödvändigt att förhålla sig till omvärlden. Analysen nedan är en bakgrund till kulturplanens
ambition och riktning.
Vi lever i en tid där snabb förändring är normaltillståndet. Digitalisering och ökad
globalisering driver på utvecklingen och skapar förutsättningar för fundamentala
samhällsförändringar. Samhället blir alltmer individualiserat vilket innebär ett ökat fokus
på individens behov, värderingar, identitet och livsstil. Allmänheten förväntar sig
skräddarsydda lösningar som är tillgängliga dygnets alla timmar, vilket även påverkar
kultursektorn.
Ny teknik i form av ökad digitalisering påverkar såväl människors förhållningssätt och
attityder som produktionen av varor och tjänster. Den förändrar kulturkonsumtionen bland
annat genom en ökad interaktivitet. Den skapar helt nya kulturuttryck genom innovationer
som förstärkt verklighet och artificiell intelligens. Behovet av att befinna sig i sociala
sammanhang tar sig nya uttryck. Exempel på detta är nya nätgemenskaper som skapas via
sociala medier. Många människor befinner sig dock i ett digitalt utanförskap vilket
begränsar deras möjlighet att delta i samhället och kulturlivet.
Ökad globalisering innebär en ökad rörlighet av människor, varor, tjänster, kapital,
information och kultur över nationsgränser. En effekt blir ett ökat fokus på internationellt
samarbete, mångfald och inkludering. Den kan vitalisera länets kulturliv men också
innebära svårigheter för det lokala kulturlivet att nå nyinflyttade.
Urbanisering är en trend som innebär att tätorterna växer medan antalet invånare på
landsbygden är konstant eller minskar. I länet har Örebro kommun flest invånare och
Örebro är den tätort som växer snabbast. Inom kulturområdet bekräftas trenden av
centraliseringen till Örebro. Samtidigt finns en annan trend där ett lokalt kulturliv på
landsbygden bärs upp av eldsjälar och civilsamhälle.
Befolkningsutvecklingen i länet innebär en ökad andel äldre och en minskad andel i
arbetsför ålder. Med undantag för de tätortsnära landsbygdskommunerna antas de mindre
landsbygdskommunerna dessutom minska sin befolkning totalt sett, vilket påverkar
skatteintäkterna. Detta påverkar kommunernas förmåga att klara välfärdsuppdraget.
Särskilt hårt kommer landsbygdskommunerna att drabbas. Risken finns att kommuner på
sikt kommer att bortprioritera verksamheter som inte är lagstadgade. Det kan ge negativa
konsekvenser för den lokala och regionala kulturen.
I tjänstesamhället ökar personalkostnaderna snabbare än kostnader för varuproduktion.
Det faktum att kultur ofta handlar om personalintensiva verksamheter skapar problem när
det gäller ekonomisk hållbarhet. Ökade inkomstklyftor påverkar också möjligheten att ta
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del av och delta i kulturlivet. Barn är en särskilt utsatt grupp. I organiseringen av kultur för
barn i länet behöver hänsyn tas till socioekonomiska förutsättningar.
Skillnaderna i hälsa ökar mellan olika grupper i samhället. Högutbildade med goda
inkomster har ett allt bättre hälsoläge, medan människor med låg utbildningsnivå och de
som står utanför arbetsmarknaden har den sämsta hälsan. Det finns skillnader mellan
svenskfödda och utlandsfödda, mellan kvinnor och män. Skillnader i hälsa är också stora
mellan stad och landsbygd. En ökande åldrande befolkning ökar kraven på tillgång till
kultur för äldre. Samtidigt är psykisk ohälsa ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Kultur
kan spela en viktig roll för folkhälsan.
Klimat- och miljöutmaningar är en konsekvens av konsumtions- och produktionsmönster.
Hur klimatet och miljön utvecklas påverkar utvecklingen av kulturen såväl som andra
samhällsområden. Rätt använd kan kultur vara en del i arbetet för ökad hållbarhet i
samhället.
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3 Regional kulturutveckling
Den politiska styrningen
Den regionala kulturen styrs av kulturpolitiska mål på nationell och regional nivå.
Nationella kulturpolitiska mål
De nationella målen säger att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft
med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet,
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska
kulturpolitiken:
•
•
•
•
•

främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor.
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

De nationella målen har en tydlig koppling till stora delar av den regionala kulturplanen.
Regional utvecklingsstrategi
Den regionala utvecklingsstrategin är det styrande dokumentet för regional utveckling i
länet och därmed även för regionalt finansierad kulturverksamhet. Den politiska styrningen
ligger primärt hos Region Örebro läns Kultur- och fritidsnämnd. Område kultur och ideell
sektor inom förvaltningen Regional utveckling ansvarar för frågor som rör regional
kulturverksamhet.
Den regionala utvecklingsstrategin utgår från ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Utifrån dessa hållbarhetsperspektiv finns tre övergripande mål:
•
•
•

stark konkurrenskraft,
hög och jämlik livskvalitet,
god resurseffektivitet.

Dessa mål utgör, tillsammans med Region Örebro läns vision – ”Tillsammans skapar vi ett
bättre liv”, grunden för den regionala kulturverksamheten.
Den regionala utvecklingsstrategin slår fast att länets attraktivitet är avgörande för dess
utveckling. Därtill är jämställdhet mellan kvinnor och män en förutsättning för en god
utveckling. Strategin lyfter fram det nödvändiga i samverkan över gränser och mellan
organisationer för att nå strategins mål. Eftersom kulturplanen är en handlingsplan relaterad
till strategin gäller detta även för kulturplanen.
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Enligt utvecklingsstrategin skapar kulturen en attraktiv livsmiljö såväl som social
sammanhållning. Kultur är ett sammanhållande kitt där länets invånare kan mötas, beröras,
skapa och utvecklas. Kulturens förmåga att ge plats för reflektion om det gemensamma och
insikt i andra människors liv och villkor är särskilt viktig i en tid med växande klyftor. Att
förbättra förutsättningarna för kulturell kreativitet, utveckling och tillgänglighet och att
skapa en fungerande kulturell infrastruktur i hela länet är centralt.
Önskvärt läge år 2030 är att alla har möjlighet att forma sina liv. Kultur, tillsammans med
civilsamhället och den sociala ekonomin, är centrala för inkludering och meningsskapande
byggd på demokratiska värderingar. Det råder ett blomstrande kulturliv i hela länet tack
vare en väl fungerande kulturell infrastruktur. Det finns ett rikt och varierat kulturliv som
rymmer både spets och bredd. Det breda utbudet av kultur i hela länet attraherar barn och
unga, även från socioekonomiskt svaga grupper.
Kulturområdet har följande strategiska inriktningar för att nå det önskvärda läget 2030:
1. Stärk länets kulturella infrastruktur med tonvikt på ett jämlikt, jämställt och
tillgängligt kulturliv med barn och unga i fokus.
2. Öka tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang.
3. Skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle och en stark folkbildning som
bidrar till demokrati och social sammanhållning.
Den första och andra inriktningen är särskilt relevant för kulturplanen. Den tredje
inriktningen är grunden för en fortsatt demokratisk utveckling med ett fritt kulturliv och för
sammanhållningen i samhället. Region Örebro län fördelar därför årligen medel till
folkbildning och föreningsliv vilket kompletterar den kultur som finansieras genom
kulturplanen.
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Den regionala kulturplanen
Kulturplanen är en del av kultursamverkansmodellen. Genom modellen har staten överlåtit
till regioner och landsting att fördela statliga verksamhetsbidrag i den egna regionen. Syftet
är att öka det regionala och lokala inflytandet. Kulturplanen gäller i fyra år. Den revideras
och följs upp årligen.
Kulturplanen har flera olika funktioner. Kulturplanen är:
1. en ansökan om statliga kulturmedel inom kultursamverkansmodellen för av staten
särskilt utpekade områden,
2. en beskrivning av Region Örebro läns kulturarbete,
3. en beskrivning av en gemensam kulturutveckling i länet i samverkan med länets
kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer,
4. en handlingsplan till den regionala utvecklingsstrategin.
Kulturplanen är ett politiskt styrdokument. Det innebär att kulturplanen är det verktyg de
förtroendevalda har för att prioritera och styra regionalt finansierad kultur.
Den kultur som finansieras inom samverkansmodellen är av professionell art och rymmer
scenkonst (musik, teater, scenisk dans), kulturarv (museum och enskild arkivverksamhet),
bild och form, slöjd, filmkulturell verksamhet, litteratur och läsfrämjande samt regional
biblioteksverksamhet. Det finns även andra kulturverksamheter som finansieras regionalt
(utan statliga medel och utanför samverkansmodellen). Det handlar om lokala museer, fria
professionella aktörer, främjare inom amatörkultur samt större kulturföreningar.
Kulturplanen 2020-2023 är framtagen av Region Örebro län i dialog med kommuner,
kulturinstitutioner, professionella kulturskapare, civilsamhället samt andra samhällsområden
utifrån den regionala utvecklingsstrategin. Kulturplanen har beslutats politiskt av Region
Örebro län och har godkänts av Statens kulturråd.
Läs mer om hur kulturplanen skapades och resultatet av tidigare kulturplaner i bilaga 1 och 2.
Den kultur som beskrivs i kulturplanen handlar till stor del om kultur som estetiskt
uttryckssätt med fokus på kvalitet och professionalitet. Det antropologiska kulturbegreppet
och kultur som bildning ingår främst i kulturplanen genom kulturarvssektorn, den regionala
biblioteksverksamheten och folkbildningen. Amatörkultur ingår i kulturplanen genom
föreningsliv och regional bidragsgivning.
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Regional kulturutveckling 2020-2023
Utvecklingen av den offentligt finansierade regionala kulturen i Örebro län drivs framåt av
tre olika kraftfält: Människan, Kulturen och Samhället. Dessa åskådliggörs genom figuren
nedan och beskrivs närmare i kommande kapitel.

Målsättningar i kulturplan 2020-2023
De regionala grunduppdragen – fasta målsättningar
Den regionalpolitiska viljan är att kulturaktörer som får regionala verksamhetsmedel ska
uppfylla sina regionala grunduppdrag på tillfredsställande sätt (se kapitel 6). Kulturplanen
innehåller därför skrivningar om vad dessa innebär för respektive aktör. De regionala
kulturuppdragen har historiskt sett vuxit fram i samspel med nationell politik, myndigheter,
lagar, styrdokument samt regionala satsningar och behov.
Den regionalpolitiska inriktningen 2020-2023
Inriktningen i kulturplan 2020-2023 är solidariskt fördelad kultur (läs mer om solidariskt
fördelad kultur i kapitel 4). Eftersom det handlar om offentlig finansiering ska människors
olika bakgrund eller förutsättningar inte påverka möjligheten att delta i kulturlivet. Trots
detta visar undersökningar att den kultur som finansieras regionalt inte är jämlikt fördelad 1.
Det ökar den ojämlikhet som redan råder i länet när det gäller hälsa. Kulturplanens andra
inriktning är därför kultur och hälsa (läs mer om kultur och hälsa i kapitel 7).

1

Kulturanalys 2018 En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen Rapport 2018:1, Myndigheten
för kulturanalys
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Utvecklingsmålen 2020–2023
De regionalpolitiska målsättningarna Solidariskt fördelad kultur samt Kultur och hälsa,
tillsammans med den regionala strategins fokus på hållbarhet, leder till följande
övergripande prioriteringar som sammanfattar utvecklingsmålen i kulturplanen:
•
•
•
•
•
•

En mer jämlikt fördelad kultur
Överbryggande av kulturella och strukturella hinder för solidariskt fördelad kultur
Förbättrad folkhälsa genom kultur
Ett ekonomiskt hållbart kulturliv i länet
Kultur för ett mer socialt hållbart samhälle
Kultur för ett mer ekologiskt hållbart samhälle

Utvecklingsmålen i kulturplanen finns att ta del av här:
•
•
•

Kap 4 Människan – kultur som mänsklig rättighet
Kap 6 Kultur – med regional finansiering
Kap 7 Samhället – kultur i samspel

För att uppnå kulturplanens mål
Konkretisering

Kulturplanen är ett levande dokument som fungerar styrande för länets regionalt
finansierade kulturverksamheter och vägledande för andra. För att åstadkomma det som
pekas ut i de regionala grunduppdragen och utvecklingsmålen konkretiserar regionalt
finansierade kulturverksamheter (i kapitel 6) arbetet i sina årliga verksamhetsplaner. I de fall
utvecklingsmålen inte har en tydlig ägare (gäller vissa mål i kapitel 4 och 7) kommer det att
finnas tjänstepersoner inom Område kultur och ideell sektor med ansvar att driva eller
bevaka frågan. Handlingsplaner med årliga aktivitetsplaner upprättas i samverkan med
relevanta aktörer.
Uppföljning

Samverkansmodellen bygger på en löpande process där samtliga kulturaktörer med regional
finansiering medverkar i en årlig kvantitativ och kvalitativ uppföljning som har tagits fram
på nationell nivå. Uppföljningen av grunduppdragen och utvecklingsmålen (kapitel 4 och 6)
kommer i första hand att ske genom verksamhetsberättelser. När det gäller utvecklingsmål
som inte är direkt kopplade till en kulturaktör (se mål i kapitel 4 och 7) kommer ansvariga
tjänstepersoner inom Område kultur och ideell sektor att i samverkan med relevanta aktörer
upprätta årliga uppföljningsrapporter.
En plan som styr uppföljningsarbetet kommer att tas fram i samråd med analytiker inom
Region Örebro län.
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Årshjul med lärande och kunskapsutveckling

Samtal, samverkan och lärande mellan olika organisationer, professioner och
samhällsfunktioner är centralt för en fortsatt utveckling av länets kulturliv. Inför strategiska
beslut är det viktigt att ta del av aktuell forskning, utvärderingar och uppföljningar. På
nationell nivå finns Myndigheten för kulturanalys med regeringens uppdrag att utvärdera,
analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. På
regional nivå genomförs vid behov kartläggningar, utvärderingar eller andra
undersökningar. Det görs även en årlig uppföljning och revidering av kulturplanen. Dessa
finns att ta del av på www.regionorebrolan.se/kulturplan
Bild på en modell för årshjulet av kunskapsutveckling kommer att läggas till.
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4 Människan - kultur som mänsklig rättighet
En viktig utgångspunkt i regional kulturutveckling är att alla ska ha möjlighet att ta del av
kultur, själva skapa kultur och påverka kulturen. Solidariskt fördelad kultur är därför
inriktningen i kulturplan 2020-2023. I kulturplanen definieras solidariskt fördelad kultur
som:
Solidariskt fördelad kultur har en demokratisk grund och är tillgänglig för alla. Möjligheten
att delta i det gemensamt finansierade kulturlivet i Örebro län ska inte begränsas av
faktorer som utbildning, ekonomi, var i länet du bor, funktionsförmåga, etnicitet, språk, kön,
könsidentitet eller ålder. Solidariskt fördelad kultur har särskilt fokus på att nå nya
målgrupper. Solidariskt fördelad kultur är uppsökande, utforskande och utvecklingsinriktad.
Det finns en självklar koppling mellan globala mål i Agenda 2030, den regionala
utvecklingsstrategin och solidariskt fördelad kultur.

De perspektiv som kulturplanen 2020-2023 särskilt lyfter fram är:
•
•
•
•
•
•

Hela länet
Jämställdhet
Socioekonomi
Barn
Etnisk och språklig bakgrund
Funktionsnedsättning

Valet av dessa perspektiv beror på att det finns tydliga skillnader inom regional kultur i
deltagande, delaktighet och påverkansmöjligheter. Det finns också nationella kulturmål,
lagar och internationella föreskrifter som lyfter fram perspektiven.
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Hinder för solidariskt fördelad kultur
På de dialoger som inledde arbetet med kulturplanen (se bilaga) tog deltagarna upp flera
hinder för en solidariskt fördelad kultur i länet, det vill säga hinder för ett jämställt och
jämlikt kulturliv. Ett självklart hinder är kopplat till kulturlivets utformning och människors
olika funktionsförmågor. Detta är ett viktigt område för fortsatt utveckling.
En del hinder som beskrevs på dialogerna handlar om strukturer som enskilda kulturaktörer
inte kan påverka. Det gäller till exempel samhälleliga resurser och prioriteringar. När
kultur inte prioriteras politiskt och ekonomiskt leder det till en ohållbar kulturproduktion
och snedfördelning där vissa kulturslag prioriteras framför andra. Resurser handlar här inte
bara om ekonomiska medel utan också om exempelvis lokaler, arrangörer och transporter.
Andra hinder är svåra att snabbt åtgärda inom den regionala kulturen, men det finns
möjligheter att påverka och på sikt förändra. Det kan handla om ekonomiska hinder genom
att delar av den regionala kulturen som riktar sig till allmänheten upplevs för dyr att ta del
av. Men det handlar också om sociala barriärer som ovana och brist på positiva
upplevelser och identifikationsmöjligheter. Att inte kunna identifiera sig med
verksamhetens innehåll, eller med dem man uppfattar tar del av verksamheten, gör kulturen
mindre intressant. Besökare vill ta del av kultur där de tror sig kunna träffa likasinnade eller
människor de har ett utbyte av. Yngre personer kan uppleva att en verksamhet främst har en
äldre publik. Människor med annan etnisk bakgrund, människor med funktionsnedsättning
eller människor utan tidigare vana att ta del av en kulturform kan uppleva att de inte är
bland människor som de känner sig hemma med eller att området inte berör deras
verklighet.
Andra hinder handlar om att det inte görs tillräckligt för att få en bra samverkan och
samordning mellan kulturaktörer och kulturarrangörer i olika delar av länet. Kulturaktörer
saknar resurser för att nå ut med information till alla om sin verksamhet. Informationen om
vad som sker når inte ut till alla och en del invånare saknar därför kunskap om den kultur
som finns i länet. Det framgår tydligt i våra dialoger med dem som inte tar del av regional
kultur idag att de inte känner till det som genomförs i länet.
Ett hinder som är särskilt tydliga bland de yngre som idag inte tar del av regional kultur är
konkurrens med annan kulturkonsumtion. De unga tar del av kultur genom internet,
media och genom att besöka större städer med internationell kultur av hög kvalitet. De vill
uppleva något extra om de ska söka sig till den regionala kulturen. De avsätter inte tid för
något som de inte vet kommer att intressera dem.
Det är ett faktum att den regionala kulturen är ojämlikt fördelad. Det gäller dels i länet
genom centraliseringen till Örebro. Dels råder det också ojämlikhet i deltagande kopplat till
ålder, socioekonomiska förutsättningar, kön, funktionsnedsättning samt språklig och etnisk
bakgrund. Att övervinna dessa hinder handlar om att aktivt söka upp nya målgrupper och
arbeta utforskande med nya metoder på ett öppet sätt. Det handlar också om att synliggöra
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olika berättelser så att det blir möjligt med identifikation för fler i samhället. Kort sagt
handlar det om ett inkluderande synsätt.
Framgångsfaktorer
Att synliggöra de strukturer och normer som begränsar tillgången till kultur och att arbeta
för en förändring är en förutsättning för att nå framgång. Individer ska inte anpassas till
strukturerna utan istället behövs en hållbar och långsiktig systemförändring. I det arbetet är
det viktigt att identifiera makten kopplat till normen samt att förstå att människors
förutsättningar skiljer sig åt. Bilden nedan visar olika förhållningssätt till de sex
perspektiven (hela länet, jämställdhet, socioekonomi, barn, etnisk och språklig bakgrund,
funktionsnedsättning) där ett inkluderande kulturliv behövs för att nå alla grupper i
samhället. 2

Inkludering
Inkludering

Integrering

Exkludering

Segregering

Inkludering handlar om att omsluta människor i gemenskapen.
Organisationen anpassar helheten för att välkomna fler. Normen
synliggörs och behöver många gånger också förändras.
Integrering av individer handlar om att vi grupperar och
erbjuder gruppen en plats. Men organisationen har inte
förändrat helheten för att de ska ges fullt tillträde. En grupp i
gruppen blir en form av ”skeninkludering” som ofta handlar
om att organisationen inte berört eller förändrat den norm
som råder.
Människor bjuds inte in överhuvudtaget.
Människor bjuds inte in i gemenskapen utan formerar sig
utanför och skapar en egen miljö, ofta med likasinnade.
Segregering är motsatsen till integrering.

Region Örebro län vill 2020-2023
• utgå från målet om ett jämställt och jämlikt kulturliv vid fördelning av medel.
• stärka lärandet kring ett jämställt och jämlikt kulturliv med fokus på politiker,
tjänstepersoner, professionella kulturskapare och civilsamhället.
• att aktörer som finansieras med regionala kulturmedel ska ha en plan för arbetet med
ökad jämställdhet och jämlikhet samt årligen lämna in uppföljning om arbetet.
Åtaganden - Kulturaktörer som får regionala verksamhetsmedel visar genom aktiviteter i
sin verksamhetsplan hur de på ett systematiskt sätt arbetar med kulturplanens sex perspektiv
(se sidan 16-21) för en mer solidariskt fördelad kultur. Arbetet redovisas i efterföljande
verksamhetsberättelse. Inom Område kultur och ideell sektor finns minst en tjänsteperson
med särskilt ansvar för att stärka lärandet i länet kring varje perspektiv. Region Örebro län
ska i politiska beslut och på tjänstemannanivå utgå från perspektiven.
2

Bilden kommer från SISU Idrottsutbildarna.
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Perspektiv för ett jämlikt och jämställt kulturliv
Hela länet
I regeringens mål för kulturpolitiken anges att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
Den professionella kulturen är dock inte jämnt fördelad i landet eller i länet. Det finns en
koncentration av kulturinstitutioner och större kulturaktörer i storstadsregioner och
centralorter, vilket i Örebro läns fall innebär centrala Örebro. Kulturskapare söker sig till
större städer och storstadsregioner utifrån ökade möjligheter till arbete och att ingå i nätverk
av likasinnade. All kultur kan inte upplevas eller utövas i länets alla kommuner på grund av
bristande infrastruktur. Det saknas arrangörer, pedagoger, scener, verkstäder eller utrustning
som behövs. Även om avstånden i länet är relativt korta och vägnätet är väl utbyggt finns
begränsade möjligheter att använda sig av kollektivtrafik för att ta sig till och från kultur.
Detta blir ett problem för förskolor och skolor som är beroende av kollektiva färdmedel.
Möjligheten att ta del av och utöva kultur såväl som att komma i kontakt med kulturskapare
där man bor skiljer sig åt mellan olika platser i landet och i länet. Även om Örebro ligger
förhållandevis centralt i länet är det tydligt att denna skillnad är en fråga som upprör
kulturintresserade i länets mindre kommuner. Det är inte möjligt att göra tillgången till
kulturlivet helt rättvist, men det går att sträva mot ett så rikt kulturliv som möjligt i hela
länet. I det arbetet har länets kommuner genom till exempel kulturskolor och bibliotek en
central roll. Även folkbildningens och civilsamhällets verksamhet på mindre orter och på
landsbygden är av stor betydelse.
Region Örebro län bidrar genom att finansiera kulturaktörer som verkar på andra platser i
länet än Örebro. 3 Länets större regionala kulturinstitutioner är viktiga genom att de turnerar
eller på andra sätt arbetar för att nå människor från hela länet. Regionens kulturfrämjare
arbetar också för att stärka länets kulturella infrastruktur. Vanliga utvecklingsområden för
dem är arrangörsutveckling, pedagogik samt kultur i länets förskolor och skolor.
I arbetet för mer kultur i hela länet är samverkan mellan olika aktörer central. En tidigare
genomförd kartläggning av mötesplatser för kultur i Örebro län visar att det finns ett stort
antal platser som delvis används för kultur väl spridda i hela länet. Hur dessa utvecklas, får
användas och hur de utrustas är en viktig del i länets kulturutveckling. 4
Använd på rätt sätt är också digitaliseringen ett verktyg för att minska klyftan mellan stad
och landsbygd.

3

Stadra teater i Nora kommun, Opera på Skäret i Ljusnarsbergs kommun, The non existent Center i Ljusnarsbergs
kommun, Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg (NJOV) i Nora kommun, Alfred Nobels museum i Karlskoga
kommun, Skoindustrimuseet i Kumla kommun, Kurortsmuseet Loka Brunn i Hällefors kommun och Frövifors
pappersbruksmuseum i Lindesbergs kommun.
4 Kartläggningen finns att ta del av genom område Kultur och ideell sektor hos Region i Örebro län och på webben:
www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Undersokningar/
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Jämställdhet
Den nationella jämställdhetspolitikens syfte är att uppnå en strukturell förändring som
innebär samma villkor oavsett kön. Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha
samma makt och möjlighet att forma såväl samhället som sina egna liv. För att uppnå
jämställdhetsmålet krävs en aktiv jämställdhetsintegrering överallt i samhället. Det betyder
att alla ska väga in ett jämställdhetsperspektiv i arbetet. Det behövs även medvetenhet om
att jämställdhet påverkas av och samspelar med andra aspekter som etnicitet, socioekonomi,
ålder, könsidentitet med flera.
Kulturen är ofta en föregångare när det gäller att ifrågasätta och synliggöra stereotypa
könsroller. Precis som samhället i stort uppvisar även kultursektorn brister vad gäller
jämställdhet mellan könen och synen på könsidentitet och könsuttryck. Kulturen ska spegla
olika könsperspektiv där förhållandet mellan könen problematiseras. Jämställdhet handlar
också om att inte tillåta en tystnadskultur och att chefer tar ansvar när trakasserier kommer
upp till ytan.
För att på allvar bryta mönster och uppnå jämställdhet inom regional kultur krävs ett
långsiktigt arbete som hänger ihop med andra delar av samhället och dess syn på kön,
könsidentitet och könsuttryck. Det kan handla om villkor som stärker jämställdhet vid
politiska beslut, tjänsteutövning och bidragsansökningar. Det kan innebära att länets
regionalt finansierade kulturskapare arbetar för att publik eller besökare i lika hög grad
består av kvinnor som män. Det kan också innebära att analysera hur människor framställs
på scen eller i utställningar. Ledande positioner inom kulturområdet bör i lika hög grad
innehas av kvinnor som män. Sexistiska arbetsplatskulturer ska motverkas. Lagar, regler
och styrdokument ska följas.
Medvetenhet kring jämställdhet ska finnas med i alla beslut och i all verksamhet. Att tänka
jämställdhet ska vara en del av vardagen inom det regionala kulturarbetet för politiker,
tjänstepersoner och kulturarbetare.
Socioekonomi
Kultur är en klassfråga. Idag påverkar socioekonomiska faktorer som privatekonomi och
utbildningsnivå benägenheten att delta i och ta del av kulturupplevelser. Socioekonomi är
också ett av de hinder som togs upp i dialogerna inför kulturplanen. Särskilt tydligt var det i
dialoger med ungdomar som tycker att det är viktigt att alla ska ha råd med kultur.
Det finns stora socioekonomiska skillnader mellan barn vars föräldrar är födda i Sverige och
barn vars föräldrar är födda utomlands. En annan utsatt grupp är barn till ensamstående
kvinnor. Att leva en längre tid under förhållanden där inkomsterna bara räcker till det
nödvändigaste hindrar barns möjligheter. Det formar barns förväntningar på framtiden och
uppfattningen om tillhörighet i samhället. 5 I Örebro län är barnfattigdom något högre än
5

Barnfattigdom i Sverige Rapport 2018. Rädda barnen
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riksgenomsnittet. Barnfattigdomen varierar mellan olika kommuner men också inom
kommunerna. Barn i socioekonomiskt utsatta områden är oftare drabbade av fattigdom
oavsett om det handlar om landsbygd eller stad.
Socioekonomi handlar också om sociala barriärer, ovana, normer och brist på positiva
upplevelser. Det kan saknas förebilder och innehåll att identifiera sig med, vilket gör det
svårt att känna delaktighet och intresse. Det behövs ett utvecklingsarbete inom det regionala
kulturlivet för att ta bort hinder kopplade till ekonomi, bildningsnivå och klasstillhörighet.
Barn
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska vara vägledande för all
offentlig verksamhet. Från och med 1 januari 2020 är den svensk lag. Det innebär att varje
enskilt barn upp till 18 år, oavsett levnadsvillkor, socioekonomi eller var de bor ska ha rätt
till kultur.
2017 fanns det 64 378 barn i Örebro län. Den regionala kulturuppföljningen 2017 visar att i
stort sett samtliga regionalt finansierade kulturaktörer med fasta verksamhetsmedel arbetar
med kultur för barn. 6 Betydligt färre gav barn inflytande. Det skiljer också stort i vilken
grad olika verksamheter fokuserar på barn.
Det är vi vuxna som bär ansvaret för att barn ska ha tillgång till kultur. Utifrån såväl ett
regionalt som kommunalt kulturansvar är det viktigt att arbeta för att säkerställa denna
rättighet. Även folkbildningen och civilsamhället är viktiga parter. Ytterst handlar det om att
länets kulturaktörer tillsammans ska arbeta för att erbjuda och tillgodose kvalitativ kultur för
alla barn i länet. Det ska ges möjlighet för alla barn att både ta del av kultur och att själva
skapa kultur, på fritiden, i förskolan och skolan. Barn ska ges goda förutsättningar att
komma till tals och ges inflytande. För att uppnå detta krävs förutom resurser, ett
systematiskt arbete och samverkan i hela länet mellan olika aktörer.
I kulturplanen definieras åldrarna 0-18 år som barn och 19-25 år som unga.

Etnisk och språklig bakgrund
Örebro län är rikt när det gäller olika etniska kulturbakgrunder. 2017 var 16 procent av
Örebro läns befolkning födda utomlands. 7 Flest människor i länet har invandrat från Syrien,
Irak, Finland och Somalia. Det finns också anknytning till andra länder genom tidigare
generationers invandring. Möjligheten att ta del av, delta i och påverka länets kultur ska inte
vara avhängigt etnisk eller språklig bakgrund. Ett jämlikt, inkluderande kulturliv innebär
möjlighet till ett vitaliserat kulturliv där ökat internationellt utbyte är en viktig del.

6
7

Uppföljning kultur 2017, Område kultur och ideell sektor, Region Örebro län. Rapport 2018:01
Befolkningsstatistik SCB 31 december 2017.
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Myndigheten för kulturanalys konstaterar att kultursektorn har en lägre andel personer med
utländsk bakgrund anställda än vad den genomsnittliga svenska arbetsplatsen har. 8 Enligt
Kulturanalys Norden har den mångkulturella kulturpolitiken varit långsam. Särskilt svårt har
det varit att göra frågan om etnisk mångfald till en naturlig del av konst- och kulturpolitiken.
Det har istället blivit ett spår vid sidan av med kortlivade, särskilda arrangemang och
begränsade ekonomiska medel. Kvalitet inom kulturområdet ses ofta som universell och
mångfald förknippas med lägre kvalitet. Den svenska estetiska kulturen upplevs som neutral
och av hög kvalitet medan annan kultur upplevs präglad av tradition, identitetsbygge och
folklig kultur. Etnisk och kulturell mångfald är inte normaliserat inom svenskt professionellt
kulturliv. 9
Den regionala uppföljningen av tidigare kulturplaner visar att länets regionalt finansierade
kulturaktörer i låg grad arbetar med etnisk mångfald. Ungefär hälften av
kulturproducenterna förde diskussioner om hur olika etniska bakgrunder representeras i den
utåtriktade verksamheten. Ingen arbetade för ökad etnisk mångfald i styrelsen.
Ett pilotprojekt med fokus på integration och nyanlända barn och unga har genomförts i
länet. Utifrån resultatet av projektet kommer Region Örebro län att arbeta vidare för ett mer
inkluderande kulturliv genom stödjande åtgärder.
Nationella minoriteter i Örebro län

Sveriges nationella minoriteter (och minoritetsspråk) är sverigefinnar (finska), romer
(romani chib), judar (jiddisch), samer (samiska) och tornedalingar (meänkieli). Det handlar
om kulturgemenskaper och språk som under mycket lång tid har varit en naturlig del av
landet. Att tillhöra en nationell minoritetsgrupp bygger på självidentifikation. Det allmänna
har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och främja
de nationella minoriteternas rättighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. 10 Barns
utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska
särskilt främjas 11.
Region Örebro län ingår tillsammans med kommunerna Degerfors, Hällefors, Karlskoga,
Laxå, Lindesberg och Örebro i finskt förvaltningsområde och har därmed ett särskilt ansvar.
Regelbundna samråd med sverigefinnar genomförs på såväl regional som kommunal nivå.
Förvaltningskommunerna, Region Örebro län och Länsstyrelsen samverkar också med
varandra. En lagändring 2019 innebär stärkt rätt till förskola och äldreomsorg. Beslut som
rör den nationella minoriteten ska diskuteras på samråd.

8

Kultur av vem En undersökning av mångfald i den svenska kultursektorn Rapport 2015:2, Myndigheten för kulturanalys
Vem får vara med? Perspektiv på inkludering och integration i kulturlivet i de Nordiska länderna. Kulturanalys Norden
2017
10 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2009:724
11
4 § i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)
9
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Det är en uttalad vilja från den regionala finska samrådsgruppen att regionala sverigefinska
kulturuttryck i länet ska prioriteras. En annan prioritering som lyfts fram är genomtänkta
satsningar på sverigefinsk kultur för barn och unga. Detta stämmer väl överens med att det
är en viktig uppgift för minoritetspolitiken med överföring av kultur och språk mellan
generationer. I den äldre generationen finns de som saknar eller har förlorat sina kunskaper i
svenska. De har behov av att få sin identitet bekräftad i äldrevården. Även dessa lyfts av
samrådsgruppen som en viktig grupp för kulturinsatser.
Det finns en lag som tydligt stärker nationella minoriteters rättighet att behålla sin kultur i
antropologisk mening. Kulturuttryck som kan kopplas specifikt till de nationella
minoriteterna är en del av deras kultur och därmed viktiga att värna. De nationella
minoriteterna och minoritetsspråken är en resurs som kan stärka och vitalisera länets
kulturliv. Kultursatsningar med fokus på nationella minoriteter ska utgå från gruppens
behov och ske i samråd med gruppen.
Teckenspråk

Cirka 2 500 invånare i Örebro kommun har teckenspråk som första språk och cirka 20 000
personer använder teckenspråk till vardags. Det finns en stor andel aktörer som jobbar inom
teckenspråksområdet i Örebro. Här finns Sveriges riksgymnasier för döva och
hörselskadade, Europas största tolkcentral, forskningsgrupp på Örebro universitet,
tolkutbildning i Fellingsbro folkhögskola och teckenspråkig kulturskola.
Örebro kommun förklarade sig 2010 som Europas teckenspråkshuvudstad. Denna
avsiktsförklaring stödjer sig på Språklagen från 2009, där det står att svenskt teckenspråk
jämställs med de fem nationella minoritetsspråken. Det innebär att Örebro ska göra insatser
för att stärka teckenspråkets ställning i samhället. Till avsiktsförklaringen anslöt sig även
dåvarande Regionförbundet Örebro och Örebro läns landsting samt Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM) och Örebro universitet. Några satsningar har tidigare genomförts
för att framhäva svenskt teckenspråk inom kulturen 12.
Kultur ska vara lika tillgängligt för alla att kunna delta i, utöva och påverka. Dialog med
teckenspråkiga visar att utmaningar inom området handlar om svårigheter att nå dem. Det
kan ibland bero på begränsade kunskaper om lämpliga informationskanaler. Det upplevs
också råda brist på arrangemang där både döva och hörande deltar. Ett problem är
tolkkostnader. Det saknas även teckenspråkiga aktörer, ledare eller pedagoger som kan
fungera som en brygga mellan grupperna. Den teckenspråkiga gruppen vill att
digitaliseringen används för att främja mötet mellan dem och hörande. Det efterfrågas också
en samordnare, så att möjligheten att ta del av länets kulturutbud kan nå den teckenspråkiga
gruppen.

12

Särskilt kan nämnas Visukalprojektet FAME12 med projektet Delaktighet och Teater (Dot) som en
fortsättning där länsteatern i samverkan med andra aktörer fördjupade arbetet.
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Funktionsnedsättning 13
Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet utifrån sina egna önskemål och oberoende av
förutsättningar i olika skeden av livet. Det gäller oavsett vilka fysiska, psykiska eller
kognitiva funktioner en person har. Det finns fortfarande många hinder i samhället för att
personer med någon typ av funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i kulturlivet eller
arbeta professionellt inom kulturlivet. Hinder måste tas bort så att kulturlivet blir mer
tillgängligt och jämlikt.
Kulturplanen utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt
liv och delta i kulturlivet på lika villkor som alla andra. Personer med funktionsnedsättning
ska få möjlighet att utveckla och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga,
inte endast i eget intresse utan även för samhällets berikande. Personer med
funktionsnedsättning ska ha rätt på lika villkor som andra till erkännande av och stöd för sin
särskilda kulturella och språkliga identitet. Tillgänglighet är en allmän princip när det gäller
den fysiska miljön men gäller också information och kommunikation.
Region Örebro län arbetar för att konventionen ska förverkligas och för att uppnå de
funktionshinderpolitiska målen. Såväl tillgänglighet till kulturupplevelser som en ökad
inkludering i länets kulturliv för personer med funktionsnedsättning är viktiga områden att
utveckla. I Örebro län pågår en hel del arbete exempelvis hos de större regionala
kulturaktörerna kopplat till enkelt avhjälpta hinder, information och webbutveckling.

13

I denna kulturplan används Socialstyrelsens definition av begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder. Med
funktionsnedsättning menas nedsättning av fysisk (inklusive perceptuella/sensoriska nedsättningar så som auditiva och
visuella), psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Med funktionshinder menas den begränsning som en
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Begreppet tillgänglighet används i det här
sammanhanget för att beskriva hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för personer med funktionsnedsättning.
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5 Den kulturella infrastrukturen i Örebro län
Det är många aktörer som bidrar till att skapa länets kulturliv. Det finns kultur som är
offentligt finansierad genom stat, region och kommuner, kultur som är ekonomiskt
självbärande (ofta kommersiell kultur) samt kultur som bärs upp av ideella krafter. För ett
levande kulturliv är det viktigt med samtliga delar och samverkan dem emellan. Det behövs
både professionell kultur och amatörkultur.
Nedan ges en översiktlig bild av länets kulturella infrastruktur med ett särskilt fokus på
regional, kommunal och statligt finansierad kultur, samt kultur genom civilsamhälle och
folkbildning. Ytterligare en del beskriver det offentligas ansvar för ett levande professionellt
kulturliv i länet. Bilden av de aktörer som har regional finansiering fördjupas i kapitel 6.

Det regionala kulturpolitiska ansvaret
Region Örebro län har det regionala kulturpolitiska ansvaret sedan 2012. Sedan 2019 är
kultur- och fritidsnämnden ansvarig politisk instans. Område kultur och ideell sektor inom
förvaltningen Regional utveckling ansvarar för frågor som berör regional kulturverksamhet.
Det innebär att driva utvecklingsarbete inom kulturområdet utifrån länets kulturplan och att
arbeta inom kultursamverkansmodellen utifrån den statliga förordningen om regional
kulturverksamhet. Regional kulturförvaltning och kulturpolitik, årligen cirka x tkr.

Länsstyrelsen
En avsiktsförklaring om samverkan mellan Länsstyrelsen Örebro och Region Örebro län har
antagits. Avsiktsförklaringen uttalar vikten av ett gott samarbete mellan organisationerna för
att främja länets hållbara utveckling på bästa sätt. Inom kulturområdet har länsstyrelsen ett
myndighetsutövande uppdrag för kulturmiljö. Länsstyrelsen fördelar årligen cirka x tkr.

Regionala kulturinstitutioner
Örebro län har fyra regionala kulturinstitutioner inom kultursamverkansmodellen:
•
•
•
•

Örebro läns museum, stiftelse med Region Örebro län som huvudman.
Länsmusiken i Örebro, aktiebolag i huvudsak ägt av Örebro kommun
Örebro länsteater, aktiebolag i huvudsak ägt av Region Örebro län
ArkivCentrum, ideell förening sedan 2007

Samtliga är belägna i Örebro centrum, men med hela regionen som verksamhetsområde.
Till länets kulturinstitutioner fördelas årligen cirka x tkr från Region Örebro län.

Regional främjandeverksamhet
Region Örebro län är huvudman för regional kulturfrämjande verksamhet (utvecklare 14)
inom områdena bibliotek, bild och form, filmkulturell verksamhet, litteratur, scenisk dans
samt teater. Örebro läns museum är huvudman för slöjdkonsulenter. Örebro läns
14

Tidigare benämnda konsulenter.
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bildningsförbund är huvudman för en amatörteaterkonsulent. Föreningen Scenit är
huvudman för en verksamhetsutvecklare inom amatörmusik. Samtliga arbetar med
främjande verksamhet på regional nivå och ingår, tillsammans med en representant för
länsmusiken, i nätverket för regional kulturutveckling som samordnas av Region Örebro
län. Region Örebro län fördelar årligen cirka x tkr.

Övriga regionalt finansierade kulturproducenter
Övriga aktörer som finansieras helt eller delvis inom kultursamverkansmodellen är:
• Stadra teater i Nora kommun
• Opera på Skäret i Ljusnarsbergs kommun
• The non existent Center i Ljusnarsbergs kommun.
Region Örebro län fördelar årligen cirka x tkr.
Det finns också aktörer som får regionala verksamhetsmedel utan att ingå i
samverkansmodellen:
• Teater Martin Mutter i Örebro kommun,
• Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) i Nora kommun,
• Skoindustrimuseet i Kumla kommun,
• Kurortsmuseet Loka Brunn i Hällefors kommun,
• Alfred Nobelmuseet i Karlskoga kommun
• Frövifors pappersbruksmuseum i Lindesbergs kommun.
Region Örebro län fördelar årligen cirka x tkr.

Regionala bidrag, pris och stipendier
Region Örebro län fördelar årligen föreningsmedel till bland annat Konstfrämjandet och
Riksteatern i Örebro län. Region Örebro län fördelar också kulturutvecklingsmedel, och
stipendier, där arrangörsbidraget Ung peng är en del. Ett kulturpris delas också ut.
Region Örebro län fördelar årligen cirka x tkr.

Kommunalt finansierad kultur
Örebro län består av tolv kommuner: Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors,
Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Örebro är
landets sjätte största kommun med omkring hälften av länets befolkning.
Länets kommuners kulturförvaltningar ser olika ut. En stor del av förvaltningarna är
kopplade till andra områden som fritid, utbildning eller turism. Vissa kommuner har
kulturchefer som verksamhetsansvariga tjänstemän, men det är vanligt med chefer som har
flera roller. En del kulturförvaltningar har också kultursekreterare. Kommunernas
kulturverksamhet innebär att driva folkbibliotek och ofta kulturskola samt att arbeta med
kultur i skolan. Flertalet kommuner ger stöd till lokala kulturföreningar och andra slags stöd
som kulturpris och arrangemangsbidrag.
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Kulturförvaltningar kan också ha ansvar för arkiv, konstutställningslokaler, kulturhistoriska
miljöer, lokala museum, lokala biografer och av kommunen inköpt offentlig konst.
Kommunerna arbetar också med kultur inom äldreomsorgen och offentlig utsmyckning
även om det inte alltid är kulturförvaltningarna som ansvarar för detta. I flera kommuner
genomförs en stor del av kulturlivet, till exempel kulturevenemang, konstrundor och
kulturfestivaler, i samverkan med lokala kulturföreningar och studieförbund. Även kyrkor,
hembygdsföreningar och bygdegårdar är viktiga för den kultur som sker på kommunal nivå.
Den kommunala kulturfinansieringen i länet uppgår till cirka tkr.

Folkbildningen
Folkbildningens uppgift är att ge alla möjlighet att öka sin kunskap och bildning.
Folkbildningen arbetar för att utjämna utbildningsklyftor och göra det möjligt för alla att
påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Inom kulturlivet bidrar
folkbildningen till ökad delaktighet. Örebro läns bildningsförbund är folkbildningens
gemensamma intresseorganisation i Örebro län, med uppgiften att främja, stödja och stärka
folkbildningen i länet. Region Örebro län har specifika avtal med Örebro läns
bildningsförbund när det gäller folkhälsofrågor och amatörteaterverksamhet. Medlemmar i
Örebro läns bildningsförbund är tio studieförbund, länets fem folkhögskolor, SISU
Idrottsutbildarna, Amatörteatersamverkan i Örebro län och den regionala
biblioteksverksamheten.
Folkbildningen har lokal förankring och god geografisk spridning i hela länet. Cirka 24 000
kulturarrangemang genomförs årligen genom studieförbundens kulturprogram och cirklar
med kulturinriktning. I enbart folkbildningens kulturprogram deltar över 700 000 besökare
årligen. Folkbildningen organiserar och finansierar en stor del av amatörkulturen i länet.
Folkbildningen i länet har sammanlagt en budget på cirka x tkr av dessa kommer x tkr från
Region Örebro län. Ungefär x% av verksamheten har fokus på kultur.

Civilsamhället
Civilsamhället definieras som en arena skild från det offentliga, marknaden och det enskilda
hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma
intressen. I hög grad handlar civilsamhället om föreningslivet. Det kan också vara
kooperationer, trossamfund, stiftelser och olika typer av nätverk. Örebro län har en stark
folkrörelsetradition genom arbetar-, nykterhets- och frikyrkorörelsen. Föreningslivet har en
avgörande betydelse för att göra kulturen tillgänglig i hela länet och är nödvändigt för
infrastrukturen inom flera kulturområden. En stor del av länets kulturella mötesplatser har
en tydlig koppling till civilsamhället. Eldsjälar lägger ned ett viktigt arbete som ger ett
varierat kulturliv. I länet finns teaterföreningar, hembygdsföreningar, dansföreningar,
musikföreningar, konstföreningar, slöjdföreningar, litteratursällskap, filmklubbar med flera.
Trossamfund som Svenska kyrkan och länets frikyrkor bidrar också till länets kulturliv, inte
minst inom musikområdet. Många av Örebro läns föreningar har en koppling till
studieförbunden som stödjer dem på olika sätt. Länets kommuner och Region Örebro län
fördelar också föreningsbidrag. Region Örebro län stödjer föreningslivet med x tkr årligen.
x procent av föreningsstödet går till kulturföreningar,
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Professionella kulturskapare i länet
En del av länets professionella kulturskapare finansieras av offentliga medel. Större
arbetsgivare är Länsmusiken i Örebro och Örebro länsteater som båda ingår i
kultursamverksansmodellen. En annan del av länets professionella kulturliv står på egna
ben. I länet finns till exempel privata gallerier och teatrar, här finns skådespelare, författare,
översättare, illustratörer, filmare, slöjdare samt bild- och formkonstnärer. I länet finns
kulturskapare med lokala såväl som nationella och internationella arenor.
Det är samtidigt ett faktum att en stor del av länets professionella kulturskapande är
underfinansierat. Precis som i övriga landet har konstnärligt utbildade ofta en sämre
situation på arbetsmarknaden och kan sällan leva på sitt kulturutövande. Flera
kulturområden saknar viktiga delar i den kulturella infrastrukturen. Satsningar inom
kulturområdet sker ofta i tillfälliga projekt istället för i långsiktiga satsningar.
Att professionella kulturskapare ges möjlighet att utforma sitt konstnärskap i länet är en
förutsättning för ett levande och dynamiskt kulturliv. För att detta ska bli möjligt behövs en
väl fungerande kulturell infrastruktur inom samtliga kulturområden med platser för
skapande, scener och arrangörer. Det behövs kulturuppdrag och kulturbidrag. En intresserad
publik och intresserade deltagare och besökare är ytterligare förutsättningar. Liksom att
publiken får kännedom om den kultur som skapas i länet. I ett län med en stor andel
professionella kulturskapare finns potential för ett samhälle med god livskvalitet och
attraktivitet. På samma sätt som inom det fria professionella kulturlivet i allmänhet finns
också mycket att göra för att ge bättre förutsättningar för kulturella och kreativa näringar se
mer sida x.
Region Örebro län bidrar till att stärka länets kulturliv genom att fördela verksamhetsmedel,
utvecklingsmedel och stipendier samt genomföra projekt. Framförallt arbetar regionen med
att upprätthålla och utveckla den kulturella infrastrukturen med målet att skapa ett
tillgängligt kulturliv för alla inom en mångfald av kulturuttryck och i samverkan med andra
kulturområden. Region Örebro län bidrar också till att stärka konsten genom att köpa in
konst utifrån enprocentregeln samt sprida kunskap om enprocentregeln i övriga länet.
Regionen har som krav att professionella kulturaktörer som får regionala verksamhetsmedel
eller anlitas för kulturuppdrag ska ersättas enligt gällande avtal och rekommendationer.
Utställningsarrangörer som får regionala kulturmedel ska ge skälig ersättning till
professionella konstnärer som deltar i utställningar.
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Utbildning inom kulturområdet
Örebro universitet har flera utbildningar med koppling till kultursektorn. Här finns en av
landets sex statliga musikhögskolor där det utbildas musiklärare, teaterpedagoger, körledare,
musikproducenter och musiker inom klassisk musik, jazz och rockmusik. Andra exempel på
akademisk utbildning inom kulturområdet är filmvetenskap, litteraturhistoria och historia.
Genom Örebro Konstskola har länet även en högskoleförberedande utbildning med
inriktning mot fri konst.
I länet finns fem folkhögskolor varav Kävesta, med en tydlig kulturinriktning, och
Fellingsbro ägs av Region Örebro län. Karlskoga, Hällefors och Örebro folkhögskolor är
rörelseägda. Folkhögskolorna erbjuder sina elever ett brett utbud av kulturaktiviteter och
speciallinjer samt kulturprogram riktade till allmänheten. I länet finns också Mo Gårds
folkhögskolas filial. På gymnasienivå finns estetiska program på några av skolorna.
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6 Kultur - med regional finansiering
Därför kultur!
Kultur inspirerar och stärker möjligheter till eget skapande. Kultur stimulerar kritisk
förmåga och individers medvetna val. Kultur berör, upprör och väcker empati genom att
spegla mänskliga upplevelser och berättelser. Kultur skapar mening och sammanhang,
livsmod och egenmakt. Kultur bidrar till nya perspektiv på verkligheten och den pågående
berättelsen om det samhälle vi lever i. Genom kultur får människor tillfälle att reflektera
över begrepp som demokrati, jämställdhet, jämlikhet och hållbar utveckling. Kultur skapar
förståelse mellan människor från olika miljöer, generationer och samhällen. Kultur stärker
individens utveckling och därmed också samhällets demokratiska utveckling. Var och en av
kulturformerna har ett värde i sig; tillsammans tilltalar, engagerar och utvecklar individer
och samhället.

Förutsättningar för regionala kulturaktörer i länet
Förutsättningarna för att bedriva regionalt finansierad kultur skiljer sig åt mellan olika
kulturaktörer och kulturområden. Institutioner med fokus på produktion har andra resurser,
gör andra prioriteringar och väljer andra metoder än kulturaktörer som primärt fokuserar på
främjandeverksamhet även om uppdragen ofta tangerar varandra. Flera kulturaktörer med
regional finansiering måste förutom den regionala kulturplanen förhålla sig till andra
styrdokument. Några styrs av föreningsstadgar. Länsmusiken och länsteatern styrs av en
bolagsordning. Länsmuseet har en stiftelseurkund och faller in under museilagen. Den
regionala biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen. Det är en målsättning att
kulturplanen och de regionala uppdragen är i linje med dessa.
Även om det finns tydliga skillnader mellan olika aktörer både vad gäller ekonomiska
förutsättningar och uppdrag är det tydligt att förutsättningarna och utmaningarna i mångt
och mycket påminner om varandra.
Verksamhetsutveckling
Alla kulturområden har som ambition att bedriva utvecklingsarbete inom sina fält. Ofta
genomförs verksamhetsutveckling genom långsiktiga eller kortsiktiga projekt i samarbete
med fler aktörer. Många projekt har som delmål att vara nyskapande och fungera som metod
för fler efter projektets slut. För länets kulturutveckling är det viktigt att erfarenhet från
dessa projekt verkligen tas tillvara och sprids vidare, vilket kan vara svårt resursmässigt
efter projektslut. Det råder en allmän frustration inom kultursektorn om att det är så stort
fokus på tillfälliga projekt istället för mer långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling
genom ökning av ordinarie verksamhetsmedel.
Flertalet kulturområden ser den pedagogiska utvecklingen som viktig samtidigt som det
råder brist på pedagoger och pedagogisk utveckling inom de flesta kulturområden. Inom
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flera kulturområden är residensverksamhet en vanlig metod för att få nya influenser till länet
och att ge konstnärer möjlighet att verka under en lite längre period på olika platser i länet.
De regionala kulturaktörerna bedriver omvärldsbevakning och kompetensutveckling inom
sina områden. Verksamhetsutveckling handlar också om kompetensutveckling och
fortbildning av den egna personalen eller i kulturfrämjarnas fall av målgruppen konstnärer,
pedagoger eller andra kulturarbetare.
Kulturens egenvärde
En fråga som lyfts av flera kulturaktörer i länet handlar om förståelsen för kulturens
egenvärde. Kulturens oberoende och kritiska röst riskerar att tystas om den görs till ett
instrument för politisk styrning.
Att nå nya målgrupper
De regionala kulturaktörerna önskar nå alla slags människor och nya målgrupper. I
praktiken har det visat sig inte vara så enkelt. De flesta har en grundkärna av publik,
besökare eller utövare. Undersökningar visar att den vanliga besökaren inom de
kulturformer som finansieras inom samverkansmodellen, grovt generaliserat, är en kvinna
från övre medelklass i storstaden. Det finns, vilket tidigare nämnts, flera grupper som idag
inte nås i önskvärd omfattning,
Flertalet kulturaktörer lyfter fram barn och unga som en prioriterad målgrupp och samverkar
därför med skola och förskola. Möjligheterna att nå barn i länets skolor är begränsad. Dels
beroende på var i länet skolan finns, dels beroende på vilka prioriteringar skolorna och
förskolorna gör. Flera kulturaktörer har också en ambition att nå barn och unga på fritiden.
För att kunna nå nya målgrupper är det nödvändigt att kartlägga vilka målgrupper som inte
nås. Sedan handlar det om att skapa relationer genom verksamhet och marknadsföring. Ett
arbete som kräver både tid och resurser och stor kännedom om målgruppernas behov,
önskemål och förutsättningar.
Arrangörskap och platsutveckling
Många kulturaktörer efterlyser tillgång till platser som är anpassade till de olika
kulturområdenas behov i hela länet. De etablerade kulturinstitutionerna som länsteatern och
länsmusiken upplever sig sakna förutsättningar att leverera kulturupplevelser på flera platser
i länet. I andra fall kan det vara svårt för kulturaktörer med små ekonomiska förutsättningar
att finna lämpliga platser eller lokaler. Ytterligare problem är avsaknad av arrangörer i hela
länet samt platser som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Detta
sammantaget minskar möjligheterna till ett jämlikt kulturutbud i hela länet. Att
främjandeverksamheten direkt eller indirekt arbetar med att stärka arrangörskapet i hela
länet är en logisk konsekvens.
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Samverkan
En framgångsfaktor som kulturaktörer med regional finansiering lyfter fram är samverkan.
Framförallt gäller det samverkan med aktörer inom det egna kulturområdet, men även med
andra kulturområden. Det kan också handla om andra slags aktörer så som länets
kommuner, näringsliv, folkbildning och civilsamhälle. Det professionella kulturlivet och
amatörlivet samarbetar till förmån, för amatörlivet, men även för det professionella
kulturlivet exempelvis genom arrangemang som inte hade varit möjliga att genomföra utan
ideella krafter.
Det saknas samtidigt en hel del när det gäller strategisk, långsiktig och hållbar samverkan
mellan olika kulturaktörer och kulturområden. Även samverkan mellan kulturområdet och
andra samhällsområden behöver stärkas. Det handlar till exempel om skola, näringsliv,
besöksnäring och vårdsektor. Det interregionala samarbetet och internationella samarbetet i
länet har också en utvecklingspotential.
Marknadsföring och media
En gemensam ambition för kulturaktörerna är fungerande marknadsföring av verksamheten.
Det har under lång tid lyfts fram att det saknas marknadsföring och en gemensam
fungerande kanal för länets kulturutbud. Att lyfta fram kulturens roll i samhället handlar inte
bara om klassisk marknadsföring utan också om att synas i media på andra sätt. Flera större
kulturaktörer är tydligt med i samhällsdebatten kring exempelvis kultur och dess värde.
Kulturell infrastruktur och ekonomi
En väl fungerande kulturell infrastruktur är en förutsättning för en långsiktig och hållbar
utveckling. Det är också en förutsättning för att behålla och locka nya professionella
kulturarbetare till länet. Inom kulturområden som teater, musik, museum, bibliotek och
arkiv finns av historiska skäl en infrastruktur med en utpekad institution eller aktör med
särskilt ansvar för utvecklingen i länet. I andra fall saknas en regional institution och då får
främjandeverksamheten rollen att driva den regionala utvecklingen. För att detta ska vara
möjligt krävs professionella aktörer och ett föreningsliv med tillräckliga resurser. Så är inte
fallet inom alla kulturområden.
De ekonomiska förutsättningarna varierar inte bara mellan kulturslag utan också mellan
olika aktörer. Det innebär skilda förutsättningar för att producera och utvecklas. Några
områden, som film, dans och litteratur, saknar en långsiktigt hållbar finansiering. Det är
samtidigt ett viktigt konstaterande att även de aktörer som får de stora kulturmedlen i länet
det vill säga länsmusiken, länsteatern och länsmuseet verkar inom ekonomiskt pressade
organisationer. Detta inte minst till följd av att den årliga uppräkningen av medel inte ligger
i paritet med löneutvecklingen 15.

15

Inom kulturområdet är den främsta kostnaden personal.
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Den så kallade Baumoleffekten innebär att konstnärlig och kulturell produktion i princip
inte kan effektiviseras. 16 Att uppföra en pjäs av Shakespeare eller ett musikstycke
av Beethoven kräver samma arbetsinsats och samma kompetens nu som när de skrevs.
Priset på denna arbetskraft har relativt sett ökat konstant som en följd av
produktivitetsförbättringar i andra delar av ekonomin. Att inte öka stödet från det offentliga
innebär därmed stora ekonomiska och konstnärliga utmaningar för producerande och
personalintensiva kulturinstitutioner som Örebro länsteater, Svenska Kammarorkestern och
Örebro läns museum. På sikt innebär det svårigheter att uppfylla uppdragen med bibehållen
kvalitet. Det kan betyda att konstnärer, filmare, skådespelare och dansare söker sig från
Örebro län. Mot bakgrund av ovanstående behövs mer resurser skjutas till för utveckling
och för att täcka löneökning i ordinarie verksamhet. Alternativet är en omfördelning av
medel inom kultursamverkansmodellen där vissa kulturslag prioriteras på bekostnad av
andra.

16

William J. Baumol, amerikansk nationalekonom i tidskriften Fronesis nr 31 Scenkonst: Den permanenta krisen
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Kulturaktörer med regionala verksamhetsbidrag
På sidorna som följer beskrivs uppdrag och utvecklingsmål 2020-2023 för de
kulturproducenter och främjande verksamheter som finansieras av Region Örebro län.
Åtaganden - Kulturaktörer med regionala verksamhetsbidrag (se nedan) beskriver sitt
arbete med det regionala grunduppdraget och utvecklingsmål i verksamhetsplaner samt i
efterföljande verksamhetsberättelser.

Teater (scenkonst)
Örebro länsteater (samverkansmodellen)
Örebro länsteater drivs som ett aktiebolag, till 91 procent ägt av Region Örebro län och till
nio procent av Örebro kommun. Huvudscen är Örebro teater, en klassisk teaterbyggnad från
1853, belägen i centrala Örebro. Länsteatern har även en etablerad annexscen, Nya China,
för barn- och ungdomsteater, gästspel med mera. Länsteatern har en egen fast ensemble,
egna verkstäder och ateljéer. Ett särskilt kunskapsområde är teckenspråkig scenkonst.
Örebro länsteaters vision är: Teatern i centrum - av länet, i det demokratiska samtalet och i
människors vardag. För att uppnå visionen är det viktigt att Örebro länsteater ges möjlighet
att bibehålla det höga yrkeskunnande som finns för att säkra en fortsatt hög konstnärlig
kvalitet i framtiden.
Det regionala uppdraget är

•
•

•

att erbjuda invånare i Örebro län professionell teater av hög konstnärlig kvalitet.
att vara en resurs i länet för såväl professionella teateraktörer och amatörteater som
för skolan i dess olika former.
att producera teater med egen fast ensemble som grundbesättning.

Region Örebro län vill 2020-2023

•

att länsteatern ska skapa en långsiktigt hållbar verksamhet utifrån långsiktiga
ekonomiska förutsättningar.
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Stadra Teater (samverkansmodellen)
Stadra Teater är en ideell förening vars huvudscen finns i en kulturarvsmiljö som är
byggnadsminnesskyddad i Stadra, vid sjön Grecken i Nora kommun. Verksamheten har
även en teaterfoajé i Nora. Teatern har utvecklats från att vara en sommarscen till att gå mot
verksamhet även andra tider på året. Teaterns inriktning är nyskriven svensk dramatik och
mötet mellan professionell kultur och amatörkultur. Folkbildning, demokrati och historiska
perspektiv är viktiga inslag i verksamheten liksom möten över generationsgränser.
Det regionala uppdraget är

•
•

att producera professionell scenkonst på hög konstnärlig nivå i den norra länsdelen.
att i konstnärlig form diskutera och lyfta fram demokrati och humanistiska värden.

Region Örebro län vill 2020-2023

•

att Stadra Teater arbetar för att nya grupper i regionen ska kunna ta del av teatern till
exempel genom turnerande verksamhet, digitalisering eller på andra sätt.

Teater Martin Mutter
Teater Martin Mutter är en fri teater med fokus på teater för barn och ungdomar i åldern 316 år. Föreställningarna spelas främst på förskolor och skolor men även på den egna scenen
och på turné i länet och övriga landet. Teater Martin Mutter är organiserad som en
ekonomisk förening med verksamhetsstöd från Statens kulturråd, Örebro kommun och
Region Örebro län.
Teater Martin Mutter värnar om den nära kontakten med publiken. Inspiration till
föreställningarna hämtas direkt från ungdomarnas verklighet. Det sker genom att
målgrupperna möts både i samtal och i praktiskt arbete inför varje ny produktion. Teater
Martin Mutter samverkar i hög grad med föreningar och andra kulturproducenter i länet.
Teater Martin Mutter är också med och möjliggör fortsatt utveckling av den professionella
dansen i länet.
Teater Martin Mutter vill fortsätta sitt arbete med att stimulera och stärka yrkesverksamma
inom den fria professionella scenkonsten och samverkan kring scenkonst i regionen med
fokus på fortbildning och nätverkande.
Region Örebro län vill 2020-2023

•

att Teater Martin Mutter ska arbeta i länet som en fri teater.
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Teaterfrämjande verksamhet (samverkansmodellen)
Örebro län har en utvecklare som arbetar med teaterutveckling i länet. Utvecklaren är
placerad hos Område kultur och ideell sektor på Region Örebro län. Arbetet handlar i hög
grad om samverkan med andra professionella och ideella aktörer inom teater- och
scenkonstområdet. Ett nära samarbete finns med Riksteatern. Utvecklaren ingår i länets
regionala kulturnätverk samt i andra regionala och nationella nätverk.
Det regionala uppdraget är

•
•

•
•
•

att främja och förmedla professionell teater och scenkonst så att alla i länet ska ges
möjlighet att ta del av det.
att arbeta för att barn och unga ska ha möjlighet att ta del av professionell teater och
scenkonst i skolan, där en del handlar om kunskapshöjande insatser till
skolverksamheterna.
att samverka med professionella och ideella aktörer för stärkt arrangörskap och
därmed ökad tillgång till professionell teater och scenkonst i hela länet.
att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av
teater och scenkonst i länet.
att genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av teater och
scenkonst i länet.

Region Örebro län vill 2020-2023
•

genom främjandeverksamheten för teater förbättra förutsättningarna för professionell
kultur utanför tätort.

Riksteatern Örebro län
Riksteatern Örebro län får årliga föreningsbidrag av Region Örebro län. Föreningen är en
obunden ideell förening med uppdrag är att främja och stödja scenkonst i allmänhet och
teater i synnerhet. Den regionala nivån är förutsättningsskapande, inspirerande och
stödjande.
Arrangörsområdet är Riksteatern Örebro läns prioriterade område med teaterföreningar,
ideella arrangörer och arrangörsfrågor i fokus. Riksteatern Örebro län ska fungera som en
resurs för teaterföreningar och ideella arrangörer och bistå med inspirations- och
utbildningsinsatser samt hjälp i olika frågor och situationer. Ambitionen är att det ska finnas
ett aktivt arrangörsnätverk i Örebro län.
Riksteatern Örebro län vill främja kultur för barn och unga samt teckenspråkig scenkonst
och dövkultur. Riksteatern Örebro län vill också arbeta med mångfalds-, jämställdhets-,
tillgänglighets- och funktionsvariationsfrågor.
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Amatörteater
Amatörteaterfrämjande verksamhet
Det ideella arbetet med amatörteater i länet är stort med flera spelplatser och aktörer runtom
i länet. Amatörteatern är en viktig del av folkbildningens verksamhet vilket innebär att alla
har möjlighet att vara med och skapa teater. Det är därför vanligt med teatergrupper över
generationsgränserna. I länet finns en regional amatörteaterkonsulent, anställd av Örebro
läns bildningsförbund, till stor del finansierad av Region Örebro län.
Amatörteaterkonsulenten har en viktig strategisk roll i länet och ingår i det regionala
kulturnätverket samt nationella nätverk.
Det regionala uppdraget är

•

•
•
•
•
•

att skapa förutsättningar för utveckling av amatörteatern i regionen genom att på
olika sätt stärka länets amatörteaterföreningar och stödja etablerandet av nya
amatörteatergrupper.
att synliggöra amatörteatern i länet.
att i samarbete med paraplyorganisationen Amatörteatersamverkan Örebro län och
andra aktörer arbeta för ökad samverkan och breddat deltagande i länet.
att samverka med den professionella teatern i länet och amatörteaterorganisationer i
närliggande län.
att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av
amatörteater i länet.
att genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av amatörteater i
länet.

Region Örebro län vill 2020-2023

•

att amatörteaterkonsulenten ska stödja starten av nya teatergrupper över
generationsgränser på platser i länet där ett sådant utbud saknas, och att människor
oavsett ekonomi och oavsett funktionshinder har möjlighet att delta.
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Musik (scenkonst)
Länsmusiken i Örebro (samverkansmodellen)
Länsmusiken utgör regionens största kulturinstitution med tyngdpunkten i Svenska
Kammarorkestern, en symfonisk orkester bestående av 39 heltidsanställda musiker på
internationell nivå. Örebro kommun äger 91 procent av länsmusiken och Region Örebro län
resterande nio procent. Länsmusikens vision är att Svenska Kammarorkestern ska vara
oumbärlig – relevant för sin tid och efterfrågad av människor lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt.
Länsmusikens uppdrag med utgångspunkt i Örebro kommun är

•

•
•

•

att erbjuda invånare i Örebro kommun och Örebro län professionell
konsertverksamhet av hög konstnärlig kvalitet samt vara en resurs för övrig
musikverksamhet inom kommunen och länet.
att musikverksamheten till övervägande del ska produceras av en egen fast ensemble.
att länsmusiken ska ta till vara de möjligheter det ombyggda Konserthuset erbjuder
till breddad verksamhet och utveckla samverkan med Örebros övriga kulturella
verksamheter samt med andra producenter och arrangörer av professionell
musikverksamhet.
att länsmusiken genom nationella och internationella turnéer med Svenska
Kammarorkestern ska bidra till att marknadsföra Örebro kommun och Örebro län
och därmed öka kommunens och regionens attraktionskraft.

Det regionala tilläggsuppdraget är

•

att länsmusiken ska sträva efter att nå länets alla kommuner med sin verksamhet med
ett särskilt fokus på barn.

Region Örebro län vill 2020-2023

•

att länsmusiken med Svenska Kammarorkestern ska utveckla sitt systematiska arbete
för att nå en ny och bredare publik i hela länet, med ett särskilt fokus på barn och
unga.
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Opera på Skäret (samverkansmodellen)
Opera på Skäret drivs av ett aktiebolag som ägs av en ideell stiftelse. Scenen i det gamla
sågverket utanför Kopparberg erbjuder sommartid en unik kombination av scenkonst av hög
kvalitet och bergslagsnatur. Operan producerar egna föreställningar med operasångare och
musiker från hela världen. Samarbete med Svenska Kammarorkestern i Örebro och
Musikhögskolan Örebro universitet är etablerat. Verksamheten vänder sig både till en ny
oerfaren publik och till den internationella operapubliken. Opera på Skärets målsättning är
också att främja det lokala näringslivet och turismen.
Det regionala uppdraget är

•
•
•

att producera opera på hög konstnärlig nivå genom professionella
operaföreställningar.
att vara hela länets operascen.
att producera opera för barn och unga under förutsättning att ekonomiska resurser
finns.

Region Örebro län vill 2020-2023

•

att Opera på Skäret arbetar systematiskt tillsammans med besöksnäringen för att nå
en ökad publik från andra län och länder.

Amatörmusik
Amatörmusikfrämjande verksamhet

I länet finns en regional verksamhetsutvecklare anställd av föreningen Scenit hos
Kulturhuset i Örebro 17. Tjänsten är delvis finansierad av Region Örebro län. Viktiga
samarbetsparter är lokala föreningar, studieförbund, företag och kommuner.
Verksamhetsutvecklaren ingår i länets regionala kulturnätverk.
Det regionala uppdraget är

•
•
•

arrangörsutveckling genom att skapa fler speltillfällen för unga och oetablerade
amatörmusiker genom egna arrangemang och samarrangemang i länet.
att stödja unga som vill genomföra egna musikarrangemang eller spelningar i länet.
att genom samarbete, omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja
arrangörsutveckling inom musikområdet i länet.

Region Örebro län vill 2020-2023

•

att främjandeverksamheten hos Scenit ska stärka arbetet med ungt arrangörskap i
hela länet.

17
Scenit driver kulturhuset på uppdrag av Örebro kommun. Föreningen Scenit är en egen organisation som i sin styrelse
har ett flertal av länets studieförbund.
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Scenisk dans
Professionell dans (samverkansmodellen)
Örebro län har en utvecklare med fokus på att utveckla professionell dans i länet.
Utvecklaren är placerad hos Område kultur och ideell sektor hos Region Örebro län
tillsammans med länets utvecklare som arbetar med att främja dans.
Det regionala uppdraget är

•
•

•

att stärka den sceniska dansens ställning i regionen så att ett varierat utbud av
scenkonstnärlig dans med god kvalitet kan visas regelbundet i olika delar av länet.
att skapa en hållbar infrastruktur och organisering för den sceniska dansen med
fungerande platser, arrangörer och producenter i samverkan med till exempel
kommuner och teatrar i Örebro län samt andra regioner. Mobilitet är en viktig del i
utvecklingen.
att arbeta med nationellt och internationellt samarbete och omvärldsbevakning för att
utveckla dansen i länet.

Region Örebro län vill 2020-2023

•

finna formerna för en hållbar organisering av den sceniska dansen i länet i
samverkan med fler aktörer under förutsättning att finansiering finns.

Dansfrämjande verksamhet (samverkansmodellen)
Örebro län har en utvecklare med fokus på att främja dans i länet. Utvecklaren är placerad
hos Område kultur och ideell sektor hos Region Örebro län tillsammans med länets
utvecklare för professionell dans. Utvecklaren ingår i länets regionala kulturnätverk samt i det
nationella nätverket Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling (SRD)
Det regionala uppdraget är

•
•
•
•
•

att arbeta för att alla, med ett särskilt fokus på barn och unga, ska ha möjlighet att ta
del av professionell dans och själva dansa.
att stärka möjligheterna för amatörer och professionella inom dansområdet att verka
och utvecklas i länet.
att stötta utvecklingen av unga dansare i länet.
att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av
dans i länet.
att genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av dans i länet.

Region Örebro län vill 2020-2023

•

öka möjligheterna för barn och unga i hela länet att möta dans genom att stärka
danspedagogers möjlighet att verka och utvecklas i länet.
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Arkivverksamhet
ArkivCentrum Örebro län (samverkansmodellen)
ArkivCentrum Örebro län är en publik kulturarvsinstitution som drivs av den ideella
föreningen med samma namn. ArkivCentrum förvarar handlingar från drygt 6 000 företag
och organisationer. Tidsmässigt sträcker sig handlingarna från slutet av 1500-talet till nutid.
ArkivCentrum ansvarar även för Järnvägsarkivet i Nora och samverkar med Arkiv
Västmanland bland annat genom en gemensam arkivdepå i Arboga.
Det regionala uppdraget är

•
•
•
•

•
•
•

att tillvarata källorna till regionens civila historia.
att samla in, ordna, vårda och bevara.
att följa samhällsdebatten och samla in intervjuer och minnesberättelser.
att väcka och stödja intresset för regionens historia till exempel genom att vara ett
stöd till forskningen och bedriva pedagogisk verksamhet. Digital arkivpedagogisk
verksamhet är en viktig del.
att fungera som en samlande kraft för utvecklingen av arkivfrågor i länet där frågor
som demokratisk utveckling och källkritik är viktiga utgångspunkter.
att ge råd och service i arkivfrågor samt kurser kring dokumenthantering.
att fortsätta utveckla samverkan med Arkiv Västmanland.

ArkivCentrum har tvingats byta lokaler på grund av uppsägning från tidigare hyresvärd. I
praktiken innebär det ett omfattande arbete med flytt samt iordningställande av ny lokal
vilket kommer att påverka verksamheten under kulturplansperioden.
Region Örebro län vill 2020-2023

•

att ArkivCentrum genom flytt och iordningställande av nya lokaler säkrar en hållbar
och fortsatt publik utveckling av den regionala arkivverksamheten.
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Museum
Örebro läns museum (samverkansmodellen)
Örebro läns museum är en stiftelse med Region Örebro län, Örebro läns hembygdsförbund
samt Örebro kommun som stiftare. Samlingar och tjänstelokaler finns i museets fastighet i
Örebro. Länsmuseibyggnaden i Örebro är den centrala publika anläggningen med konstoch kulturhistoriska utställningar och programverksamhet. Museet har utställningslokaler på
Örebro slott. Museet driver Gråbo arbetarmuseum i Karlskoga och äger och förvaltar
Siggebohyttans bergsmansgård i Lindesbergs kommun, Kullängsstugan i Askersunds
kommun och Grecksåsars hyttbleck i Nora kommun. Örebro läns museum ska vara en
mötesplats för alla med barn och unga som centrala målgrupper.
Det regionala uppdraget är
• att aktivt förvalta, utveckla och använda museets samlingar.
• att ha en bred kompetens inom slöjd, bebyggelsevård och arkeologi.
• att agera utifrån kunskap, forskning, samlingar och dokumentationer.
• att agera i samverkan med andra aktörer och institutioner, ge service och råd till
länets hembygdsrörelse och vara en samtalspart för andra aktörer med behov av
kulturhistorisk kunskap.
• att utvidga museets målgrupper i länet, nationellt och internationellt med barn och
unga som en prioriterad grupp.
• att genom olika publika och pedagogiska verksamheter baserade på konst och
kulturhistoria lyfta samtida frågeställningar och ge besökare och användare nya
kunskaper och perspektiv på sig själva och omvärlden.
Länsmuseibyggnaden är stängd från juni 2018 på grund av en genomgripande renovering
och uppgradering. Det innebär ett omfattande arbete med flytt av samling och utställningar
samt anpassning av lokaler. Även museets lokaler för föremålssamlingar behöver åtgärdas.
Den renoverade länsmuseibyggnaden beräknas vara klar 2022. Perioden fram till dess
innebär, förutom arbetet kopplat till flytt och renovering, ett större fokus på turnerande
verksamhet och utställningar med pedagogisk verksamhet på Örebro slott. Renoveringen
och uppgraderingen av Örebro läns museums befintliga lokaler ska säkra en fortsatt hållbar
utveckling av museets verksamhet.
Region Örebro län vill 2020-2023
• att museet arbetar med kulturell hållbarhet 18.
18

Kulturell hållbarhet innebär att söka kunskap om och perspektiv på människans inre drivkrafter och givna
mentala förmågor. Att se samband och sammanhang mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
genom att se närmare på hur vi människor lever våra konkreta och vanliga liv, gör val och kommunicerar med
andra människor och skapar oss åsikter och värderingar. Genom konst och kulturhistoria kan föreställningar
om det till synes självklara i tillvaron utmanas. Samtal om etik och möjligheten till andra värderingar och
åsikter kan öppnas.
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Övriga regionalt finansierade museer
Region Örebro län ger årliga verksamhetsmedel till fler museum som bedöms vara av
regionalt och nationellt intresse, men som inte har statlig finansiering. Dessa är:
•
•
•
•
•

Skoindustrimuseet i Kumla, stiftelse
Alfred Nobels museum i Karlskoga, stiftelse
Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg (NJOV), stiftelse
Frövifors pappersbruksmuseum, stiftelse
Loka Brunns kurortsmuseum, stiftelse 19

Det regionala uppdraget för dessa museer är

•
•
•
•

att bevara, använda och utveckla ett levande kulturarv i Örebro län och tillsammans
visa upp viktiga delar av länets historia.
att ge besökare nya kunskaper och perspektiv.
att nå nya målgrupper i och utanför länet.
att besitta och utveckla kompetens inom sitt museiområde.

Region Örebro län vill 2020-2023

•

att museerna stärker samverkan med andra museer eller andra aktörer i syfte att
utveckla verksamheten.

Länsstyrelsen i Örebro län
Med utgångspunkt från de av regeringen antagna målen för kulturmiljöarbetet verkar
Länsstyrelsen för att främja bevarande, utveckling och bruk av kulturmiljöer i hela länet.
Länsstyrelsens arbete är samordnande, tvärsektoriellt och rättighetsbaserat. I arbetet ingår
att bevara, tillgängliggöra, bygga upp kunskap och sprida information om en mångfald av
länets kulturmiljöer, ur en mångfald av perspektiv, genom att engagera en mångfald av
aktörer.
Länsstyrelsens uppdrag är att omsätta den statliga politiken på den regionala nivån
genom

•
•
•
•

att aktivt stödja kommunernas kulturmiljöarbete och planering för ett hållbart
samhälle.
att synliggöra en mångfald av perspektiv för att inkludera fler i kulturmiljöarbetet.
att bidra till bevarande och utveckling av en mångfald av hållbara kulturmiljöer.
att inkludera kulturmiljöperspektivet i myndighetens tvärsektoriella arbete med en
hållbar samhällsutveckling.

19
Kurortmuseet överläts av Kunglig Majestät till en stiftelse med ändamål att förvalta Sveriges Kurortsmuseum.
Region Örebro län och Hällefors kommun finns tillsammans med riksmarskalksämbetet med i stiftelsens styrelse.
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Länsstyrelsen bedriver ingen egen publik verksamhet men deltar som samverkande part i
andra aktörers arbete. Genom att fördela de statliga medlen för förvaltning av kulturmiljöer
till såväl offentliga som enskilda aktörer som arbetar med bevarande, kunskapsuppbyggnad
och förmedling bidrar länsstyrelsen till kulturell hållbarhet i hela länet.

Filmkulturell verksamhet
Filmfrämjande verksamhet (samverkansmodellen)
Örebro län har en utvecklare med fokus på att utveckla filmkulturell verksamhet i länet.
Utvecklaren är placerad hos Område kultur och ideell sektor hos Region Örebro län.
Verksamheten är medlem i den nationella ideella föreningen Filmregionerna och i länets
regionala kulturnätverk. Samverkan sker med flera andra filmresurscentrum, företrädesvis i
Mellansverige. Genom samverkan nås samordningsvinster genom delad ekonomi och
arbetsinsatser.
Det regionala uppdraget är

•
•

•

•

•

att stärka den kulturella infrastrukturen inom filmområdet i Örebro län.
film i skolan - att främja barn och ungas möjlighet att använda film som pedagogiskt
instrument, uppleva film som konstform och prova på film som personligt
uttrycksmedel.
ung filmproduktion och talangutveckling - att ge unga och nya filmare möjlighet att
på fritiden vidareutveckla sina skapande förmågor inom film genom exempelvis
nätverk, fortbildning, tekniktillgång och ekonomiskt stöd.
biograf och visning - att arbeta för att länets invånare ska ha nära till filmkulturella
upplevelser på privata, kommunala och föreningsdrivna biografer och andra platser
genom fristående arrangörer.
att genom omvärldsbevakning, kompetensutveckling samt regionalt och nationellt
samarbete främja utvecklingen av film i länet.

Det rörliga mediet är centralt i samhället och viktigt att förstå. Till skillnad från andra län i
Sverige finns endast en utvecklare anställd inom filmområdet. Riksgenomsnittet är drygt tre
tjänster per län 20. Det innebär i praktiken att arbetet riktat mot skolan är underutvecklat och
begränsar möjligheterna för unga att få tillräckliga kunskaper om filmmediet.
Region Örebro län vill 2020-2023

•

utveckla en regional modell för ökat samarbete kring film i skolan och kulturskolan
så att kunskaper om filmmediet når alla barn oavsett bakgrund och socioekonomi
under förutsättning att finansiering finns.

20

Se Den regionala filmens roll i ett nytt politiskt landskap, Filmregionerna 2017 och Kulturrådets rapport med statistik
från den nationella kulturdatabasen 2016-2017.
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Bibliotek
Regional biblioteksutveckling (samverkansmodellen)

Biblioteksutveckling Region Örebro län har i uppdrag att bedriva regional
biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet
när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Den regionala
biblioteksverksamheten består av 3,5 fast anställda utvecklare samt vid behov
projektanställda. Utvecklingsledarnas inriktningar är bland annat läs- och
litteraturfrämjande, bemötande, mänskliga rättigheter, digitaliserad mediehantering och
ledarskapsutveckling.
Arbetet drivs inom ramen för en väletablerad samverkansstruktur av olika nätverk med
länets folkbibliotek samt andra aktörer i och utanför länet. Biblioteksutveckling Region
Örebro län medverkar bland annat i det nationella samarbete som finns inom ramen för
Föreningen för Regional Biblioteksverksamhet, Kungl. Bibliotekets nätverk Träffpunkt
biblioteksplaner samt i länets regionala kulturnätverk.
Det regionala uppdraget är

att genom Biblioteksutveckling Region Örebro län uppfylla de åtaganden i bibliotekslagen
som handlar om att bedriva regional biblioteksverksamhet. Regional biblioteksverksamhet
ska tillsammans med andra offentligt finansierade biblioteksverksamheter:
•
•
•
•
•

verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. (2 §)
främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och
forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. (2 §)
ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. (4 §)
ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har
annat modersmål än svenska. (5 §)
delta i uppföljningen av hur de biblioteksplaner som antagits utformats och hur de
används. (18 §)

Uppdraget att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet i de folkbibliotek som
är verksamma i länet är kopplat till folkbibliotekens speciella åtaganden i Bibliotekslagen:
•
•
•
•

att vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. (6 §)
att särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. (7 §)
att verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. (7 §)
att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar. (8 §)
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Viktiga metoder i uppdraget är:
•
•

att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja
biblioteksutvecklingen i länet.
att genom regionalt och nationellt samarbete främja biblioteksutvecklingen i länet.

Region Örebro län har också valt att lägga fokus på att stimulera utvecklingen av
biblioterapi i länet. 21
Region Örebro län vill 2020-2023

•

genom den regionala biblioteksverksamhetens stärka processerna för att
digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara på länets folkbibliotek.

Litteratur
Litteraturfrämjande verksamhet (samverkansmodellen)
2013 lyftes litteratur in som eget konstområde i samverkansmodellen. Region Örebro län
har sedan 2018 en projektanställd utvecklare som arbetar 75 procent med
litteraturfrämjande. Utvecklaren ingår i länets regionala kulturnätverk och i det nationella
nätverket för litteraturfrämjande.
De nationella målen 22 för litteratur- och läsfrämjande 23 säger att: ”Alla i Sverige ska, oavsett
bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att
utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.” Bibliotekslagen
anger också att folkbiblioteken ska främja litteraturens ställning. (§2)
Det regionala uppdraget är

•
•
•
•

att stärka den litterära kulturella infrastrukturen i Örebro län och synliggöra litteratur
och litterära upphovspersoner i länet med syfte att främja litteraturen som konstform.
att stärka det litterära skapandet bland länets invånare oavsett bakgrund och kön med
ett särskilt fokus på unga.
att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja
litteraturutvecklingen i länet.
att genom regionalt och nationellt samarbete främja litteraturutvecklingen i länet.

21

Biblioterapi, även kallad litteraturterapi, handlar om att läsa och skriva sig till bättre hälsa. Forskningen skiljer mellan
klinisk biblioterapi, där läsningen/skrivandet syftar till att förbättra hälsan hos sjuka människor och humanistisk
biblioterapi, där fokus snarare ligger på personlig utveckling och ökad självinsikt.
22

Läsa för livet Regeringens proposition 2013/14:3

23

Läsfrämjande är i Örebro län en del av regionala biblioteksutvecklingens verksamhet.
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Eftersom tjänsten, när planen skrivs, är ett treårigt projekt som avslutas 2020 är också en
viktig del i uppdraget att vara med och arbeta fram en mer varaktig struktur för hur det
regionala uppdraget ska utformas från 2021.
Region Örebro län vill 2020-2023

•

skapa en hållbar och långsiktig infrastruktur för att främja litteratur i hela länet, i
samverkan med fler aktörer under förutsättning att finansiering finns.

Hemslöjd
Hemslöjdsfrämjande verksamhet (samverkansmodellen)
I länet finns två hemslöjdskonsulenter med inriktningarna textil och hård slöjd. 24.
Slöjdkonsulentverksamheten är en del av Örebro läns museum. Slöjdkonsulenterna ingår i
nationella nätverk såväl som i länets regionala kulturnätverk. Att arbeta med samverkan på
regional och nationell nivå är en viktig del i arbetet.
Det regionala uppdraget är

•
•
•

•
•
•

att stärka slöjden som kulturform och därigenom bidra till regionens utveckling.
att söka samarbeten och stödja civilsamhället och lokalsamhällen så att fler
människor i länet ska få möjlighet att möta och utöva slöjd.
att med kulturarvet som plattform bedriva en verksamhet som utbildar, stärker och
ger människor tillfälle att reflektera över mångfald, demokrati, miljö och hållbar
utveckling.
att stärka slöjden som näring genom att på olika sätt stötta yrkesverksamma slöjdare
i länet.
att stärka kunskaps-, och den pedagogiska utvecklingen inom slöjdområdet för alla
åldrar.
att arbeta med nationellt samarbete och omvärldsbevakning för att utveckla slöjden i
länet.
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•

24

att hemslöjdskonsulenterna arbetar med kulturell hållbarhet 25.

Sammanlagt 1,5 tjänst.

25

Det handlar i praktiken om att söka kunskap om och perspektiv på människans inre drivkrafter och givna
mentala förmågor. Att se samband och sammanhang mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
genom att se närmare på hur vi människor lever våra konkreta och vanliga liv, gör val och kommunicerar med
andra människor och skapar oss åsikter och värderingar. Genom konst och kulturhistoria kan föreställningar
om det till synes självklara i tillvaron utmanas. Samtal om etik och möjligheten till andra värderingar och
åsikter kan öppnas.
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Bild och form
Örebro läns museum (se sida x) har en roll som en av länets utställningsarrangörer inom bild
och formområdet. Örebro läns museum äger, visar och utökar en större konstsamling.
Främjandeverksamhet bild och form (samverkansmodellen)
Örebro län har en utvecklare med fokus på att utveckla bild och form i länet. Utvecklaren är
placerad hos Område kultur och ideell sektor hos Region Örebro län. Utvecklaren ingår
länets regionala kulturnätverk och i olika nätverk för samverkan med andra län.
Det regionala uppdraget är

•
•
•
•
•
•

att arbeta strategiskt och långsiktigt för att utveckla och stärka infrastrukturen och
samverkan inom bild och form i länet.
att arbeta för att ge länets invånare och besökare möjlighet att möta bild och form
oavsett bakgrund, kunskap, var man bor i länet och andra förutsättningar.
att utveckla det konstpedagogiska arbetet inom bild och form i länet med ett särskilt
fokus på att ge barn och unga möjlighet att uppleva och själva få skapa konst.
att skapa bättre förutsättningar för konstnärer inom bild och form att verka i länet
och utvecklas i sitt yrke.
att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av bild
och form i länet.
att genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av bild och form i
länet.
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•

fortsätta finna formerna för en stärkt kulturell infrastruktur inom bild och form,
exempelvis genom en systematisk och hållbar konstpedagogisk verksamhet i hela
länet. Detta under förutsättning att finansiering finns.

Region Örebro läns konsthandläggare
Konstverksamheten består av tre konsthandläggare som arbetar med att beställa och
upphandla, planera, montera och förvalta Region Örebro läns konst som ska finnas i lokaler
där regionen bedriver verksamhet. Konsthandläggarna är organiserade under
fastighetsförvaltningen hos Region Örebro län. Konstsamlingen består av över 16 500
konstverk. Förutom att ta hand om den befintliga konsten utökas samlingen med aktuell
konst av god kvalitet. Inköp av lös konst görs i första hand från etablerade gallerister i
Örebro län, men även från övriga landet för att få en variation av uttryck. Region Örebro län
har sedan 2007 systematiskt tillämpat enprocentregeln 26 på egna fastigheter. De flesta
projekt över direktupphandlingsgränsen upphandlas via utlyst tävling. Resterande konstverk
direktupphandlas av en särskild tillsatt urvalsgrupp bestående av konsthandläggare, arkitekt,
representant från verksamheten och fastigheten.
26

Enprocentregeln innebär att en procent av den samlade kostnaden vid offentligt finansierad ny-, om- och
tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning.

45 (62)

Konstfrämjandet Bergslagen
Konstfrämjandet är en ideell förening som får regionala föreningsmedel. Föreningen
bildades 1947 och arbetar med konstbildning och att föra ut konst till människor i deras
vardag. Konstfrämjandet Bergslagen arbetar med konstprojekt i hela länet, bland annat
genom vandringsutställningar och pedagogisk verksamhet för barn och unga.

Regionalt kulturnätverk i Örebro län
Det regionala kulturnätverket är ett nätverk för främjandeverksamhet (utvecklare och
konsulenter) inom amatörteater, amatörmusik, biblioteksutveckling, bild och form, dans,
film, litteratur, musik, teater och slöjd. Nätverket har ett utvecklingsinriktat förhållningssätt
till lärande och arbetar tillsammans systematiskt och strategiskt.
Det regionala uppdraget är att tillsammans

•
•
•
•
•

vara en plattform för utveckling, lärande, samverkan och omvärldsbevakning.
stärka den sammantagna kulturella infrastrukturen i ett gemensamt utvecklingsarbete
möjliggöra för fler i länet att ta del av och utöva kultur.
nå en jämställd och jämlik tillgång till kultur i länet med ett särskilt fokus på barn
och unga.
stödja det regionala utvecklingsarbetet där kultur kopplas samman med andra
samhällssektorer.
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•

att det regionala kulturnätverket ska utveckla och stärka samverkan med länets
kommuner.

Nyskapande och genreövergripande kultur
De nationella kulturpolitiska målen innebär bland annat att kulturen ska vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft. Att vara obunden och utmanande är svårt att tolka på annat
sätt än att det innebär ett visst mått av förnyelse och förändring.
Det är en utmaning att förhålla sig till nya kulturformer och genreövergripande kultur
eftersom kultursamverkansmodellen samtidigt har en struktur utifrån de traditionella
kulturformerna. Vissa kulturområden har också av tradition haft bättre förutsättningar än
andra. Regional bidragsgivning handlar därför till stor del om att upprätthålla och utveckla
redan existerande kulturinstitutioner.
Samtidigt är ett kulturliv som inte förändras i takt med samhället och tar in unga och nya
perspektiv, snarare statisk och bevarande än dynamisk och utmanande. Det är därför viktigt
med kunskap om nya kulturyttringar, stöd till unga kulturskapare och uppmuntran att
passera gränserna för de redan etablerade konstarterna.
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Region Örebro län har därför under de senaste åren valt att satsa på mer kunskap om kultur
som ligger i gränszonen för vad som idag betraktas som (regional) kultur samt att stödja
genreövergripande kultur.
The non existent Center (TNEC) (Samverkansmodellen)
TNEC verkar vid Ställbergs gruva i Ljusnarsbergs kommun och kom med i
samverkansmodellen i Örebro län 2017. TNEC är en ung konstnärsgrupp som bearbetar
olika samhällsfrågor på ett gränsöverskridande sätt med samtidskonsten i fokus. I gruppen
ingår kompetenser inom konst, regi, komposition, formgivning, arkitektur, snickeri,
sociologi, psykologi, journalistik, energiteknik och performance. Ett viktigt fokus för
verksamheten är perspektiv på stad och landsbygd. Att verka utanför storstädernas centrum
är ett ställningstagande för att bredda berättelserna i samtidskonsten. TNEC är ett viktigt
komplement till Opera på Skäret och Stadra Teater som också verkar i länets norra delar.
Det regionala uppdraget är

•
•
•
•
•
•

att utveckla en multifunktionell produktions- och publikplats för konst, scenkonst,
litteratur och musik.
att stärka samtidskonstens och den genreövergripande kulturens närvaro i länet med
säte i norra länsdelen.
att nå en ny publik genom att arbeta inkluderande med fler än etablerade
kulturkonsumenter.
att vara med och bidra till långsiktigt stärkande av kulturens roll i en hållbar
samhällsutveckling.
att stärka länets internationella och nationella utbyte genom residensverksamhet,
utbildningar och annan utåtriktad verksamhet.
att ha en aktiv roll i olika nätverk och mötesplatser för konst och kultur i länet i
samverkan med länets främjandeverksamhet.
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•

att TNEC stärker arbetet med att stimulera länets kulturliv exempelvis i samverkan
med utvecklare och konsulenter i nätverket för regional kulturutveckling.
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Spelkultur
Spelkultur har en stor roll i samhället när det handlar om att engagera människor i olika
åldrar och skapa nya gemenskaper. Begreppet spelkultur kan förstås utifrån minst tre olika
perspektiv 27:
•

•
•

Spelkultur som konst- eller kulturuttryck – Spel som i någon form används som ett
verktyg för utövaren att uttrycka sig på ett kreativt, kulturellt eller konstnärligt sätt,
eller att ett kreativt, kulturellt eller konstnärligt uttryck används för att bättre utöva
ett spel i någon form.
Spelkultur som gemenskap – Spel i någon form som en punkt kring vilken
människor samlas och känner gemenskap och samhörighet.
Spelkultur som samhällsfenomen – Det sätt på vilket enskilda personer och hela
samhället förhåller sig till spel i olika former.

Spelkultur använder sig av traditionella kulturuttryck som bildkonst, teater, konsthantverk,
musik, film, författande eller textil-, trä- och metallslöjd. Dessa uttryck används sedan på
nya sätt eller i nya kombinationer. Det innebär att gränserna mellan spelkultur och mer
traditionella kulturuttryck kan vara väldigt flytande.
Även om spelkultur idag inte faller inom ramen för kultursamverkansmodellen eller vad
som vanligen definieras som kultur är det en viktig arbetsplats för många kulturaktörer och
det är därför viktigt att följa utvecklingen. Region Örebro län har också valt att inom Ung
peng ge medel till spelkultur.
Region Örebro län vill 2020-2023

•

27

fortsätta att ta del av utvecklingen av spelkultur som en möjlig del av regional kultur
i dialog med andra regioner.

Tärningen är kastad! En rapport om spelkultur i Värmland och Örebro län 2017
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7 Samhället – kultur i samspel
Den regionala utvecklingsstrategin slår fast att länets attraktivitet är avgörande för en positiv
utveckling. Utvecklingen i länet ska vara hållbar, både ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt
perspektiv. Även om det finns ett rikt kulturliv i länet, som rymmer både spets och bredd, är
det viktigt att fortsätta utveckla ett varierat utbud av kultur för att stärka attraktionskraft och
livskvalitet.
I den regionala utvecklingsstrategin konstateras att det behövs en fungerande kulturell
infrastruktur i hela länet. Det är nödvändigt med samverkan över gränser och mellan
organisationer för att nå strategins mål. Exempel på detta är den samverkan som genomförs
mellan kulturen och andra politikområden. Samverkan bygger på en ömsesidig nytta där
kulturen har en roll som en konstruktiv utvecklingskraft, såväl som en ifrågasättande och
kritisk roll. Samspelet bygger på att de perspektiv, förmågor, kunskaper och insikter som
kulturaktörerna besitter tas till vara för en positiv samhällsutveckling.
De närliggande politikområden som har identifierats för gränsöverskridande samverkan är
hälsa, skola, barns fritid, näringsliv, turism, digitalisering, kollektivtrafik och miljö. Centralt
för utvecklingen är också ett samspel mellan länets kommuner och Region Örebro län.
Åtaganden - De gemensamma utvecklingsmålen har tagits fram tillsammans med
representanter för de olika områdena eller i kommunal samverkan (se sid x). Arbetet med
utvecklingsmålen ska beskrivas i gemensamma handlingsplaner med årliga aktivitetsplaner,
på tvärs över de olika politikområdena eller över kommungränserna.
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Kultur och hälsa
Forskning har visat att kulturaktiviteter som till exempel musik, litteratur eller dans kan
förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre
beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Kultur kan förkorta
vårdtider och vara en resurs i rehabiliteringsarbete. Området kultur och hälsa är
tvärsektoriellt och avser främst kultursektorns samverkan genom insatser där kultur används
inom sjukvårds-, omsorgs- eller folkhälsoområdet.
Kultur och hälsa definieras i kulturplanen enligt följande:
Genom kultur utvecklas individer och samhällen. Oavsett hälsa, språkförmåga eller roll i
samhället är det möjligt att ta del av och skapa kultur, ensam eller i gemenskap med andra.
Kultur stärker välbefinnandet, bidrar till livskvalitet och ger en känsla av sammanhang.
Kultur kan bidra till läkande processer vid olika sjukdomstillstånd. Kulturella /konstnärliga
upplevelser och eget skapande bidrar således till en förbättrad folkhälsa.
Dialogerna som föregick kulturplanen visar på flera möjligheter att stärka arbetet med kultur
och hälsa i länet. Att kulturen utifrån forskning och kunskap måste erkännas som viktig för
vård och hälsa är en tydlig uppfattning. Likaså att det behövs mer samverkan mellan kultur
och vård- och hälsosektorn. Ökade resurser, spridning av kunskap samt att göra det möjligt
för fler att ta del av kultur, exempelvis inom äldreomsorgen och oberoende av ekonomisk
situation, är annat som lyftes fram.
Folkhälsan i Örebro län
Samhällets mål är att alla ska ha förutsättningar för en god och jämlik hälsa på lika villkor.
Målet utgår från ett perspektiv där hälsa inte bara handlar om frånvaron av ett
sjukdomstillstånd hos individen utan lika mycket om ett bredare välbefinnande.
Hälsoklyftorna har dock ökat i landet under de senaste decennierna. Örebro län är inget
undantag. Region Örebro län strävar därför efter att minska de ojämlika förutsättningarna
för en god hälsa med bland annat en solidariskt fördelad kultur som verktyg för social
hållbarhet. Att hälsan är ojämlikt fördelad i länet beror på människors olika livsvillkor och
levnadsvanor. Förutsättningarna för en god och jämlik hälsa är kopplade till biologiska,
socioekonomiska och kulturella resurser och möjligheter. Till de viktigaste
socioekonomiska faktorerna som påverkar hälsa hör inkomst, utbildningsnivå,
funktionshinder, kön, ålder och bostadsort.
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Hälsans bestämningsfaktorer – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle. Bearbetad figur efter förlagor från van Vliet
och Kristenson, 2014 samt Dahlgren och Whitehead, 1991. 28

För att påverka hälsoklyftorna krävs ett systematiskt arbete på alla samhällsnivåer och
sektorer. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser från såväl samhällets som
individens sida kan förbättra livskvaliteten och bidra till minskade samhällskostnader. Den
psykiska hälsan har stor betydelse för välbefinnande och möjlighet att fungera socialt. En
utbredd psykisk ohälsa medför en ökad risk för kroppslig sjukdom och försämrad
livskvalitet och funktionsförmåga.
Arbetet med kultur och hälsa inom Region Örebro län
Region Örebro län har sedan lång tid överenskommelser, med länets kommuner ,
ÖLIF/SISU och ÖLBF om samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län.
Syftet med överenskommelserna är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och
regionalt folkhälsoarbete i länet. Den ideella sektorn är viktiga aktörer i detta arbete.
Region Örebro län har de senaste åren initierat ett internt nätverk med representanter från
regional utveckling samt hälso- och sjukvården. Nätverket syftar till att utveckla samverkan,
bland annat genom att lyfta goda exempel på arbete inom andra regioner, samt delge
kunskap och forskning inom området. Området kultur och ideell sektor följer även ett
forskningsprojekt där effekter av en kulturmetod ska utvärderas samt hinder och möjligheter
för implementering ska undersökas.
Region Örebro län har också genomfört en kartläggning av kommunernas arbete med kultur
för äldres. Kartläggningen är en viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet för att definiera
och utveckla samverkan mellan kommunerna och regionen. Region Örebro län har även ett

28

Hälsans bestämningsfaktorer är de faktorer som påverkar folkhälsan – direkt eller indirekt. Figuren visar att det finns
faktorer både på övergripande samhällsnivå samt på grupp- och individnivå som har betydelse för den jämlika hälsans
utveckling. Proportionell universalism innebär att alla ska erbjudas generella insatser, anpassade och utformade så att de
motsvarar olika individers och gruppers behov. Människosyn/människovärde innebär att alla människor har vissa
fundamentala rättigheter som ska respekteras och i dessa avseenden är ingen förmer än någon annan. Människovärdet är
alltså inte bundet till våra egenskaper utan är knutet till varje enskild människa oberoende av prestationer. Den enskilda
människans värde som tänkande och kännande varelse utgör grunden för människans naturliga rättigheter.
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kunskapsutbyte med Stockholms läns landsting och deras nya satsning på ett
kompetenscenter inom hälso- och sjukvård.
I utvecklingsarbetet är samverkan och utbyte mellan yrkespraktik, konstnärligt och
vetenskapligt arbete centralt. Det finns också behov av att driva metod- och
kunskapsutveckling inom kultur i vården bland annat genom att organisera och stödja
fortbildningsinsatser för vårdpersonal, kulturinstitutioner, kulturskapare och pedagoger.
Region Örebro län vill 2020-2023

att arbetet med kultur och hälsa i Örebro län ska
•
•
•
•

stärka samverkan mellan hälso- och sjukvård och kulturområdet i länet.
inspirera aktörer och organisationer (inom såväl kultur som hälsoområdet) till
hälsofrämjande arbete genom kultur.
bidra med lärande om kulturens betydelse för människors hälsa och aktuell forskning
inom kultur och hälsoområdet.
verka för implementering i verksamheter.

Kultur i skolan
Alla barn har rätt till kultur står det i FN:s barnkonvention. Förskola och skola är den enda
plattform i samhället där alla barn nås oberoende av bakgrund, ekonomi eller var i länet de
bor. Att stärka barn och ungdomars rätt till kultur i förskola, skola är därför särskilt viktigt.
Skolan och förskolan har också ett ansvar för att ge barn tillgång till kulturella upplevelser
och eget kulturellt skapande. Grundskolans styrdokument säger att ”skolan ska ansvara för
att varje elev efter genomgången grundskola ska använda och ta del av många olika
uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om
samhällets kulturutbud” 29 och förskolans styrdokument säger att ”I förskolans uppdrag ingår
att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett
kulturarv…” 30
Kultur kan stärka förutsättningarna för en god måluppfyllelse i skolan eftersom estetiska
och kreativa lärprocesser ger tillgång till andra verktyg och ingångar till kunskap. Estetiska
ämnen är en viktig del i läroplanen och i elevers utbildning, men är till stor del en outnyttjad
resurs i skolan idag. Forskning visar att estetiska ämnen inte bara stärker elevers motivation
i skolan utan också skapar goda lärandemiljöer. De estetiska ämnena visar positiva effekter
även på andra ämnen i skolan, särskilt språkutveckling.
Mycket arbete genomförs i länet för att nå skolan med professionell kultur. Trots det
varierar tillgången till kultur stort mellan olika klasser, på olika skolor och i olika
kommuner. I fortsatt arbete behöver samverkan mellan kultur och skola stärkas. Fungerande
29
30

ur LGR 2011, rev 2018, sid 11-12
Ur Lpfö 98, rev 2016, sida 6
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resmöjligheter till och från kulturaktiviteter samt fungerande scener och lokaler är också
viktigt för att kunna erbjuda varierad kultur för barn och ungdomar i hela länet. Ett arbete
(KulturKraft – för varenda unge) pågår med syfte att stärka det systematiska arbetet med
kultur för barn i skolan genom ett regionalt subventionssystem där kommunerna bidrar med
kommunala barnkulturplaner, referensgrupper och kontaktpersoner.
Region Örebro län vill 2020-2023

•

stärka förutsättningarna och det systematiska arbetet för att alla barn i länet ska få
tillgång till kultur i förskola och skola.

Kultur på barns fritid
Kulturdeltagandet på fritiden bland barn och unga är högt, men varierar för olika aktiviteter
och stimuleras av användningen av digitala verktyg som till exempel mobiltelefoner. Att se
på film, tv-program, -serier och videoklipp tillhör de kulturaktiviteter som barn och unga
gör dagligen. När det gäller eget utövande är fotografering, måla och rita, sjunga solo eller
rappa på egen hand vanligast. Många spelar också tv- och datorspel. De flesta har läst minst
en bok det senaste halvåret.
Yngre barn är mer aktiva med kulturaktiviteter på fritiden än äldre barn. Andelen barn och
unga som går på museum, teater, musikal, eller dansföreställning är högre i årskurs 5 och
lägre på högstadiet och gymnasiet. Att skriva egna berättelser och andra skapande aktiviteter
är också vanligare bland de yngre. Flickor deltar generellt sett i högre utsträckning än
pojkar. Föräldrarnas utbildningslängd har en genomgående positiv påverkan på barns och
ungas kultur- och fritidsaktiviteter. Det gäller till exempel besök på museum,
konstutställningar, att spela musikinstrument och delta i kulturskola. Även om
barnkonventionen säger att barn har rätt till kultur på sin fritid finns det en rad hinder för att
delta i kulturaktiviteter. Det handlar om tidsbrist och att tiderna för kulturaktiviteterna inte
passar eller att det är svårt att ta sig till platsen för aktiviteter. Barnfattigdom begränsar
möjligheterna ytterligare.
Det är primärt ett kommunalt ansvar att se till att det finns platser där barn och unga kan
bedriva kulturell fritidsverksamhet, till exempel i kulturskola, på fritidsgårdar och bibliotek.
Även regionala kulturinstitutioner och kulturaktörer genomför programverksamhet som
barn och unga kan ta del av till exempel på skolloven. Länets främjandeverksamhet arbetar
med talangutveckling, feriepraktik och arrangörsutveckling tillsammans med unga i länet. I
många fall sker samverkan mellan olika parter där kommuner, folkbildningen och
civilsamhället har en viktig roll.
Kultur- och musikskolor ger barn och ungdomar möjlighet att utveckla sitt eget skapande. I
flertalet av Örebro läns kommuner finns kommunala kultur- och musikskolor. En utredning
för större samordning mellan kulturskolorna har genomförts. Viktiga utvecklingsområden
handlar om att alla barn och unga ska ha möjlighet att ta del av utbudet, oberoende av
socioekonomi, samt att bredda kulturutbudet att gälla fler kulturslag. Musikundervisningen i
länet utvecklas också till exempel genom El Sistema där den klassiska musiken är verktyg
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för social och mänsklig utveckling. Syftet är att förebygga utanförskap genom undervisning
i musik för barnen i deras egen miljö, med start i tidig ålder. Försök har startats på flera
platser i länet.
Ung peng är ett etablerat samarbete mellan Region Örebro län och flertalet kommuner i
länet kring ett stipendium som syftar till att uppmuntra och stödja ungdomar som vill
genomföra kulturarrangemang eller -aktiviteter på fritiden för personer i åldrarna 13-25 år.
För att Ung peng ska spridas och användas i hela länet krävs dock fortsatt utveckling.
Region Örebro län vill 2020-2023

•

medverka i arbetet för att alla barn i länet ska få tillgång till kultur på fritiden.

Kulturella och kreativa näringar
Med kulturella och kreativa näringar avses här verksamheter inom områden som arkitektur,
form och design, film, fotografi, konst, slöjd, mode, spel och media, litteratur, kulturarv,
musik, scenkonst eller annan konstnärlig eller artistisk verksamhet. Varuexporten från
kulturella och kreativa näringar ökade från drygt 16 miljarder kronor 2010 till drygt 20
miljarder kronor 2015. De kulturella och kreativa näringarnas bidrag till BNP var 2015
omkring 3 procent. I detta ingår inte inkomster kopplat till upphovsrätt, digital spridning
eller kulturens effekt på andra delar av samhället.
Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet skulle kunna
bli viktigare för Örebro län än vad som är fallet idag. De kan också bidra till länets
attraktivitet och en god livsmiljö. Knappt en procent av Örebro läns arbetsplatser är idag
kulturella kreativa näringar. Flertalet av dessa är enmansföretag. Det är en lägre andel än i
många andra delar av landet vilket betyder att det finns stora möjligheter till utveckling.
Majoriteten av länets kulturella kreativa näringar är producenter av konstnärliga eller
artistiska verk, stödverksamhet till artistisk verksamhet, verksamma inom film, media eller
foto, enskilda artister, författare eller journalister. Det finns även relativt många företag
inom musik och design.
För att kulturella kreativa näringar ska få större betydelse i den regionala
näringslivsutvecklingen behöver kunskapen om deras villkor och möjligheter i länet öka.
Utifrån det kan mötesplatser och relevanta stödstrukturer för utveckling i länets kommuner
skapas.
Region Örebro län vill 2020-2023

•

öka möjligheterna för kulturella kreativa näringar att utvecklas och bidra till
ekonomisk tillväxt i länet genom att tillhandahålla stödstrukturer och mötesplatser
utifrån behov i branschen.
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Kultur och turism
2030 ska upplevelser och evenemang av högsta klass vara en viktig del av länets varumärke
enligt den regionala utvecklingsstrategin. Det ska finnas goda förutsättningar för de aktörer
som tillsammans står för utbudet. Örebro län ska vara attraktivt att besöka under hela året
och därmed vara med att skapa tillväxt genom en hållbar turism.
På regional nivå arbetas det inom turistnäringen särskilt med fyra destinationer i länet:
Karlskoga/Degerfors, Örebro/Lekeberg, Norra länet och Askersund/Laxå. Regionen
marknadsförs internationellt som The Heart of Sweden. En viktig del i det regionala
turistarbetet handlar om att Örebroregionens upplevelser behöver förpackas bättre
tillsammans. Det behövs en kombination av upplevelser där mat, boende, natur och kultur är
viktiga delar. Det behöver också utvecklas en exportmognad så att den internationella
marknaden kan nås.
Kultur är en viktig del inom turistsektorn. Populära turistmål är ofta kulturhistoriskt
intressanta eller ger möjlighet till kulturupplevelser. Länets kulturaktörer bör därför
medverka i destinationssatsningen. Kulturaktörer har att vinna på att öka konkurrenskraften
på den nationella och internationella marknaden genom verksamhetsutveckling, anpassad
marknadsföring och samarbete med fler näringar. Det kan till exempel handla om scenkonst,
museum, kulturarvsmiljöer, arkitektur, utställningar inom bild och form. Även turism med
kreativt skapande som inslag är en outnyttjad resurs, till exempel i samspel med
specialintresserade, naturturism eller familjeturism. Turism kopplat till film eller litteratur är
ytterligare exempel på kulturturism.
Region Örebro län vill 2020-2023

•

att länets kulturaktörer ska få ökade möjligheter att stärka arbetet för att nå nya
målgrupper genom regional, nationell eller internationell turism.

Kultur och samhällsplanering
Kulturens villkor är nära kopplat till samhällsutveckling och samhällsplanering. Arkitektur
påverkar samhället genom utformningen av gemensamma miljöer och är angeläget för
samhällsutveckling och kulturliv. Den estetiska dimensionen av en plats är en kommunal
fråga som är tätt sammanvävd med arkitektur, konstnärlig gestaltning kombinerat med
grönområden. Stadens, landsbygdens och bostadsområdens utformning, med eller utan
funktionella samlingsplatser, och lokaler för att utöva kultur sätter gränser eller ger
möjligheter. Andra delar av samhällsplaneringen är av infrastrukturell karaktär är
digitalisering och kollektivtrafik.
Digitalisering
Dagens snabba digitalisering förändrar samhället i grunden och berör alla offentliga
verksamheter. Digitaliseringen är ett verktyg som kan minska klyftan mellan stad och
landsbygd. Den kan användas för att nå fler med information, kunskaper och upplevelser
oavsett utbildningsnivå, ekonomi, funktionsförmåga och kön.
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Digitaliseringen förändrar kulturmönster och hur kultur produceras och konsumeras. Den
ger möjligheter att utveckla traditionella kulturverksamheter på nya sätt och skapar
förutsättningar till ökad interaktivitet genom att användarna i allt större utsträckning blir
medskapare. Genom att utnyttja digitaliseringens potential kan allt fler personer uppleva
kultur och ta del av kulturella evenemang.
Gemensamt för kulturverksamheterna är att förhålla sig till vad den digitala
transformationen av samhället innebär och den effekt den har på respektive kulturområde.
Dels handlar det om kunskapsbyggnad och att relatera till digitaliseringens möjligheter som
nya tekniska lösningar, ökad tillgänglighet genom digitaliseringen, digital marknadsföring
och digitala utsändningar av kulturarrangemang. Dels handlar det om källkritik, falska
nyheter, datasäkerhet, digitalt utanförskap och analoga alternativ.
Många människor i Örebro län befinner sig i ett digitalt utanförskap vilket kan bero på
faktorer som ålder, inkomst, könstillhörighet, utbildningsnivå, funktionsnedsättning, annan
språklig bakgrund eller helt enkelt för att de väljer att stå utanför. Oavsett orsak begränsas
deras möjlighet att delta i samhället och kulturlivet. En utmaning är att få fler invånare
delaktiga i digitaliseringen så att den digitala klyftan minskar.
Region Örebro län tar i samverkan med länsstyrelsen, länets kommuner och Örebro
universitet fram en regional digital agenda, där kulturen ingår till stöd i arbetet med att
skapa en jämställd, attraktiv och stark region med hjälp av modern digital teknik.
Region Örebro län vill 2020-2023

•

att kulturområdet ska ingå i den digitala agendan.

Kollektivtrafik
Huruvida alla kan ta sig till och från kultur beror på samhällsplanering. Kollektivtrafiken är
viktig för personer utan tillgång till bil och för barn i skola och förskola. Det påverkar också
den miljömässiga hållbarheten. Hinder som har tagits upp i dialogerna inför kulturplanen är
svårigheter för skolbarn att använda kollektivtrafiken. Det handlar om kostnaden för
särskild biljett, att plats inte garanteras och att tiderna för särskild biljett upplevs för knappa.
Region Örebro län vill 2020-2023

•

utveckla och förbättra kollektivtrafiken i länet.
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Kultur och miljö
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser. Detta så kallade generationsmål visar inriktningen för Sveriges
miljöpolitik. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och den omställning av
samhället som behöver ske inom en generation för att nå miljömålen. I Region Örebro läns
program för hållbar utveckling beskrivs hur Region Örebro län tagit fram strategier för
hållbarhet inom de egna verksamhetsområdena.
Örebro läns regionala utvecklingsstrategi lyfter fram följande prioriterade mål till 2030
inom det övergripande målet God resurseffektivitet:
•
•
•
•

Minskad klimatpåverkan
Giftfri miljö
Ökad biologisk mångfald
Säkrad vattenförsörjning

En förbättrad miljö är viktigt för regionens attraktivitet både för besökare och för människor
som lever här. För att uppnå det krävs utveckling, förändrade attityder och förändrade
handlingsmönster. Med andra ord krävs en förändrad kultur i antropologisk mening.
Dagens ohållbara konsumtion måste ersättas med andra värden. Länets kulturliv kan spela
en viktig roll genom att erbjuda sådana värden och en alternativ, mer hållbar konsumtion.
Kulturen kan också genom sitt innehåll belysa olika miljöfrågor och inspirera till ett mer
miljömässigt hållbart tänkande och agerande. Film, scenkonst, litteratur, konst och
kulturarvssektorn är bra på att väcka nya tankar och illustrera positiva såväl som negativa
möjliga framtidsscenarier. Andra delar av kulturen som exempelvis slöjden kan bidra till
återanvändning och inspirera till en hållbar livsstil. Länets folkbibliotek är en viktig aktör
inom delningsekonomin. Den regionala kulturen kan också bli mer klimatsmart genom
återanvändning av material och rekvisita, översyn av energianvändning och förtäring vid
evenemang. Kultur kan vara med inom tre huvudspår för att uppnå generationsmålet:
•
•
•

Kultur för att öka kunskap och medvetenhet om miljöfrågor samt ge perspektiv på
vår tids konsumtion.
Kultur som ett miljövänligare alternativ till dagens ohållbara konsumtion
Minskad miljöpåverkan från kulturverksamheter.

Region Örebro län vill 2020-2023

•

att länets kultur ska bidra till samhällsomställningen för att uppnå Sveriges miljömål.
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Kulturutveckling i kommunal samverkan
Samverkan mellan Region Örebro län och länets tolv kommuner är av stor vikt för länets
gemensamma kulturutveckling. En omfattande dialog har genomförts med länets kommuner
i syfte att finna gemensamma utvecklingsområden för åren 2020-2023. Tydliga
gemensamma områden är:
•
•

barn och unga i skola och på fritid
kultur och hälsa (psykisk ohälsa, funktionshinder och äldreomsorg, förebyggande)

Områden som flera kommuner också beskriver som intressanta att samverka kring är:
•
•
•
•
•
•
•
•

kulturella kreativa näringar,
besöksnäringen,
bibliotekens roll i samhällsutvecklingen,
digitaliseringen,
att institutioner och främjandeverksamhet verkar i hela länet,
en fungerande kollektivtrafik för skolan,
utveckling av arrangörskap och kulturplatser i länet
integration

Följande mål har identifierats:
Region Örebro län, x kommun, x kommun vill 2020-2023 genom samverkan

•

stärka förutsättningarna och det systematiska arbetet för att alla barn i länet ska få
tillgång till kultur i skolan och på fritiden. En viktig del i arbetet är ökad samverkan
mellan kultur och skola. Fortsatt arbete för samverkan mellan länets kulturskolor är
ett annat område.

Region Örebro län, x kommun, x kommun vill 2020-2023 genom samverkan

•

stärka arbetet med kultur och hälsa i länet. Fokusområden är psykisk ohälsa,
funktionshinder, äldreomsorg och kultur som förebyggande. Unga och äldre pekas ut
som särskilda grupper. En viktig del i arbetet är ökad samverkan mellan kultur och
omsorgerna.

Region Örebro län, x kommun, x kommun vill 2020-2023 genom samverkan

•

utveckla och stärka samverkan mellan länets kommuner, länets regionala
kulturnätverk och större kulturinstitutioner med fokus på kultur i hela länet.

Åtaganden - Gemensamma handlingsplaner och aktivitetsplaner för samverkan kommer att
tas fram i det kulturchefsnätverk där länets samtliga kulturchefer (eller motsvarande) och
Region Örebro läns kulturchef ingår.
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Bilaga 1. Resultat av kulturplanerna 2012-2019
Medlen inom kultursamverkansmodellen har varit relativt konstanta med mindre årliga
uppräkningar. En hel del utveckling har kunnat genomföras i länet inom ordinarie
verksamhet, genom ökade regionala anslag och tillfälliga utvecklingsbidrag från Region
Örebro län och Statens kulturråd. Exempel är:
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Länets kulturinstitutioner har förutom ordinarie uppräkning fått ökade regionala
medel genom höjda anslag, förbättring av lokaler samt extramedel för mer tillfällig
utveckling. Det handlar till exempel om medel för mer barnteater i hela länet, en
arkivdepå i Arboga och uppräknade museimedel.
Dansområdet, litteraturområdet och bild- och formområdet har utretts och fått
nya/utökade tjänster och/eller ökade anslag.
En tjänst för att främja amatörmusik har permanentats och främjandet av
amatörteater har fått ökade anslag.
Flertalet utvecklare/konsulenter inom kultursamverkansmodellen har samlats med
Region Örebro län som huvudman.
Stadra Teater, Opera på Skäret och The non existent Center (TNEC) har
permanentats i modellen.
Större kulturprojekt har genomförts med fokus på kultur i skolan, teckenspråk,
pedagogik, arrangörsutveckling, kulturskolor, integration, kulturella kreativa
näringar, kultur och hälsa, bibliotek och läsfrämjande, körverksamhet, digitalisering,
slöjd, kulturarv och opera.
Kunskapsutveckling har skett genom regionala undersökningar inom flera områden
som bild och form 31, litteratur, biblioteksutveckling, främjandeverksamhet, design
och arkitektur, integration, kultur och hälsa, spelkultur, kultur i skolan, kulturella
mötesplatser 32, kulturinformation 33 och museiutveckling 34.
Genom föreningsbidrag är regionen med och finansierar bland annat Riksteatern,
Konstfrämjandet Bergslagen och Folkets hus och parker.
Genom utvecklingsmedel har regionen varit med och finansierat Live at Heart, Open
Art kids, Art kod, Nora kammarmusikfestival, Rådhuskalendern, Litteraturens
lördag och Kulturnatten.
Ett arbete kopplat till sverigefinsk kultur och nationella minoriteter har genomförts
inom regionens arbete för finskt förvaltningsområde samt inom
biblioteksverksamheten.
Arrangörsstödet Ung peng har utvecklats i samverkan med länets kommuner.

31
Kartläggning av bild och form i länet, kartläggning av arrangörer inom bild och form, kartläggning av MUavtalet.
32
Kartläggning av länets kulturella mötesplatser.
33
Behovet av en regional kulturplattform i Örebro län.
34
Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg.

59 (62)

Det finns samtidigt områden som inte har arbetats med i den omfattning som det fanns
förhoppning om. Det handlar till exempel om internationell samverkan, teckenspråkig kultur
(efter att musikalen FAME och DoT-projektet 35 avslutades) samt nyttjandet av stipendiet
Ung peng i hela länet.
När det gäller regionala grunduppdrag har Örebro läns museum såväl som Örebro länsteater
haft ekonomiska svårigheter vilket har inneburit uppsägningar och förändrad organisering.
ArkivCentrum tvingades byta lokaler 2019 och Örebro läns museums viktigaste publika
lokaler genomgår från 2018 en omfattande renovering.

35

Dessa har drivits i bland annat länsteaterns regi.
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Bilaga 2. Skapandet av kulturplanen 2020-2023
Kulturplanen 2020-2023 har skapats med ambitionen att bli mer koncis med en tydligare
politisk inriktning än tidigare. Målen i kulturplanen är kopplade till resultatet av de dialoger
som föregick planen och den regionalpolitiska viljan kring solidariskt fördelad kultur med
kultur och hälsa som en viktig del. En annan viktig utgångspunkt är den regionala
utvecklingsstrategin. Målen är satta på en nivå där de ligger under visionsnivån i den
regionala utvecklingsstrategin och över aktivitetsplaner eller verksamhetsplaner för den
verksamhet som berörs av planen. Till skillnad mot tidigare planer pekas målen för
kommunal och regional samverkan ut tydligare.
Framtagandet av kulturplanen har skett genom ett stort antal dialoger och samtal med cirka
x personer. Våren 2018 genomfördes samtal om kultur med kommunchefer och andra
relevanta tjänstemän i länets samtliga kommuner. Under hösten 2018 genomfördes dialoger
inom samtliga kulturformer som ingår i kultursamverkansmodellen samt med professionella
kulturskapare, civilsamhället och folkbildningen. Särskilda dialoger har också förts för att
täcka in perspektiv som inte de ursprungliga dialogerna täckte. Det handlar om barn,
teckenspråk, etnisk mångfald, nationella minoriteter och tillgänglighet (funktionshinder). En
speciell satsning har skett på dialoger med personer ointresserade av museum, professionell
scenkonst, konst och bibliotek. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin 2018-2030 har
även samverkan med andra samhällsområden initierats och målsatts i planen.
Remissperioden för planen pågick 15 mars till 15 juni 2019. Planen togs politiskt av kulturoch fritidsnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige. Kulturplanen gäller från 1
januari 2020.
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Den regionala kulturplanen för Örebro län har tagits fram av Region Örebro län i samarbete
med ett stort antal aktörer inom kulturområdet: länets kulturinstitutioner, regionala
utvecklare/konsulenter, föreningslivet, studieförbunden, folkhögskolor, professionella
kulturskapare och samtliga tolv kommuner i Örebro län.

Postadress Region Örebro län, Kultur och ideell sektor, Box 1613, 701 16 Örebro, E-post: kultur@regionorebrolan.se
Besöksadress Eklundavägen 1, Örebro, Tel: 019-602 70 00, Fax: 019-602 70 08, Organisationsnummer: 232100-0164
www.regionorebrolan.se/kultur
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Samverkan

Information och samverkan har skett i april månad 2019
Förvaltningens förslag till beslut
godkänna rapporten
Kommunstyrelsen uppdrag till kommunchefen att:
-

Anpassa organisationen utifrån översynens förslag
Utarbeta en konkret handlingsplan för ett förändrings- och
förbättringsarbete med utgångspunkt i översynen.
Upprätta en plan för att säkerställa medarbetarnas inflytande i förändringsoch förbättringsarbetet.

Tommy Henningsson
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1

Sammanfattning
KPMG har genomfört en översyn av vård- och omsorgsverksamheten. Syftet har varit
att utveckla nuvarande organisation så att verksamheten blir långsiktigt hållbar. Våra
slutsatser, kommentarer och rekommendationer redovisas i följande punkter:


Kostnaden per person och andelen personer beviljade insats är låg eller i nivå med
genomsnittet i riket och länet för IFO, verksamhet för personer med
funktionsnedsättning och särskilt boende för äldre.



Nettokostnaderna för Hällefors äldreomsorg ligger 7,7 procent över de förväntade
kostnaderna. Det förklaras helt av att hemtjänstens kostnader är högre än vad de
borde vara i en kommun med Hällefors förutsättningar. Om Hällefors kan minska
den genomsnittliga kostnaden per hemtjänsttagare från dagens 405 986 kr till
länets snitt (329 081 kr) så sparas totalt drygt 14 miljoner kronor per år.



Hemtjänstens höga kostnadsnivå beror både på en generös handläggning och på
en låg effektivitet. Vi föreslår därför att en jämförelse görs med andra kommuners
biståndshandläggning för att säkerställa att rätt antal timmar beviljas i Hällefors. Vi
föreslår vidare att åtgärder vidtas i syfte att effektivisera bemanningen.



Det är positivt att biståndshandläggning inom hemtjänst ska övergå till så kallade
rambeslut för personlig omvårdnad (påklädning, toalettbesök). Vår bedömning är
samtidigt att biståndshandläggningen har en svag ställning i Hällefors jämfört med
andra kommuner. Det förekommer att insatser påbörjas trots att biståndsbeslut
ännu ej har fattats. Hemtjänsten kan vidare på egen hand besluta att utöka antalet
timmar och i praktiken ändra insatser. Det finns många kommuner där beslut om
mer tid och nya insatser endast kan fattas av biståndshandläggare. Vi
rekommenderar att åtgärder vidtas för att stärka biståndsbeslutens status.



Medarbetarnas engagemang är, jämfört med andra kommuner, högt inom IFO.
Inom LSS och framför allt äldreomsorgen är medarbetarnas engagemang lågt
jämfört med andra kommuner.



Nuvarande organisation och chefsstruktur har brister. Exempel på brister är
oklarhet om vilken chefsnivå som fattar beslut i olika frågor och bristande rutiner för
information till chefer och medarbetare.



Vi föreslår att antalet chefsled minskas från tre till två. För att undvika alltför många
enhetschefer under socialchefen rekommenderar vi att Hällefors överväger att dela
upp vård- och omsorgsverksamheten i två självständiga delar med var sin chef.
Den ena föreslås bestå av äldreomsorgen och den andra av LSS och IFO.



Vi bedömer att enhetscheferna, generellt sett, har god verksamhetskunskap. När
det gäller kompetens inom HR och ekonomi finns förbättringspotential, delvis
beroende på att många chefer är relativt nyanställda. Cheferna erhåller ett gott stöd
från kommunens HR- och ekonomifunktion varför förutsättningar finns att avhjälpa
nuvarande brister.



Vi bedömer att antal medarbetare per enhetschef inte är fler än att ett nära och
närvarande ledarskap ska vara möjligt.
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Det är bra att vård- och omsorgsverksamheten har tagit fram en åtgärdsplan i syfte
att nå budget i balans år 2019. Möjligheten att faktiskt minska kostnaderna ökar om
alla budgetansvariga chefer och verksamhetens ekonomer är med i utformningen
de åtgärder som föreslås. Enhetscheferna har dessutom enligt lathunden för
ekonomistyrning ett ansvar för att ta fram åtgärder. Vi rekommenderar därför att
enhetscheferna ges möjlighet att vara med från början vid framtagandet av framtida
åtgärdsplaner.



Inom hemtjänsten finns en slags ”kultur/åsikt” hos många intervjuade att nuvarande
underskott visar att budgeten är för liten. Samtidigt har vi konstaterat att
hemtjänstens kostnader är höga jämfört med andra kommuner och högre än vad
de borde vara i en kommun med Hällefors förutsättningar. Vi tror därför att det är
mycket viktigt att slå fast att det normala vid budgetöverskridanden är att
verksamheten ska anpassas till budgeten.



En av de frågeställningar som ligger till grund för denna översyn är om resursfördelningen till olika verksamheter och enheter skapar incitament till ett effektivt
resursutnyttjande. Vår bild att ingen av de chefer som prognostiserade underskott
år 2018 vidtog några åtgärder för att reducera underskotten. Vi bedömer därför att
ekonomistyrningen har varit för svag. Om inga åtgärder vidtas när underskott
prognostiseras spelar det mindre roll vilken modell som tillämpas för
resursfördelning. Vi föreslår därför inga förändringar vad gäller resursfördelning.
Istället rekommenderar vi en ännu tydligare styrning mot att budgetansvariga chefer
ska bedriva verksamheten inom ram. En bra utgångspunkt för ett sådant arbete kan
vara lathunden för ekonomistyrning som stadgar att ”alla beslut om åtgärder som
överstiger budget innebär att tjänsteman går över sin delegation”.
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2

Bakgrund

2.1

Inledning
Omsorgsverksamheten i Hällefors har över tid upplevt ett växande omsorgsbehov.
Samtidigt har verksamheten hamnat i återkommande ekonomiska underskott och
sparåtgärder. KPMG har därför fått i uppdrag av Hällefors kommun att genomföra en
översyn i syfte att utveckla nuvarande organisation så att verksamheten blir långsiktigt
hållbar, d v s möta både människors behov och kommunens ekonomiska
förutsättningar.
Översynen har samordnats med den granskning av omsorgsverksamhetens schemaläggning och bemanning som de förtroendevalda revisorerna har fattat beslut om.
Revisionsgranskningens resultat redovisas i en särskild rapport.

2.2

Syfte
Översynens syfte och förväntade resultat har varit att finna långsiktigt hållbara
förbättringsförslag vars genomförande medför ökad kostnadseffektivitet i Hällefors
omsorgsverksamhet. Översynen har omfattat alla verksamheter, d v s äldreomsorg,
LSS och IFO.

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:

 Intervjuer med politiker, socialchef, områdeschefer, enhetschefer, planerare,
socialsekreterare, biståndshandläggare, HR-chef, HR-konsulter, ekonomichef,
controller, ekonomiadministratör, MAS och undersköterskor. Totalt har 22 intervjuer
med sammanlagt 46 personer genomförts.

 Dokumentstudier av budgetar, styrande och stödjande dokument inom HR och
ekonomi, årsredovisning, arbetsscheman och statistik från olika källor, bl a Kolada.
Prelimära slutsatser och förslag är avstämda vid en workshop den 15 april dit alla
intervjuade var inbjudna.
Avstämning har skett vid två tillfällen till en styrgrupp bestående av kommunchef och
kommunstyrelsens vice ordförande.
Rapporten är faktakontrollerad av ett urval av de personer som har intervjuats.
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3

Volymer och kostnader

3.1

Volymer
I detta avsnitt granskas andelen personer med insatser. Andelen personer ger en mer
rättvisande bild än antalet personer eftersom antalet personer i olika åldersgrupper
skiljer sig åt mellan kommuner av den enkla anledning att kommuner är olika stora.
Dessutom har kommuner olika åldersstruktur.
All statistik har hämtats från Kolada. Det är en databas som drivs av ”Rådet för
främjande av kommunala analyser” (RKA). RKA är en ideell förening med svenska
staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som medlemmar. Kolada
innehåller mer än 5 000 nyckeltal inom ett stort antal kommunala områden, t ex
befolkning, ekonomi, äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning
och IFO. 1
I Kolada kan man välja jämförelseobjekt. Vi har valt att jämföra med övriga kommuner i
Örebro län samt med genomsnittet i riket, länet och den kommungrupp Hällefors tillhör.
En kommungrupp är en klassifikation av kommuner med liknande förutsättningar som
används av SKL. Grupperingen är tänkt att användas vid analyser. Hällefors tillhör
gruppen ”Landsbygdskommun ej nära större stad”.

3.2

LSS-verksamhet
Tabell 1 Andelen personer i Hällefors med LSS insats

Invånare med insatser enl. LSS, andel (%)
Lindesberg

1,13

Kumla

1,08

Nora

1,03

Degerfors

0,99

Örebro

0,92

Länet (medel)

0,88

Hallsberg

0,85

Lekeberg

0,78

Kommungrupp (medel)

0,78

Ljusnarsberg

0,75

Karlskoga

0,75

Hällefors

0,75

Laxå

0,74

Riket (medel)

0,74

Askersund

0,72
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Ovanstående tabell visar att andelen personer som är beviljade en LSS-insats är lågt i
Hällefors jämfört med genomsnittet i Örebro län och jämfört med kommungruppen.
Värdet 0,75 innebär att det finns 7,5 personer på 1000 invånare i Hällefors som
omfattas av LSS. Tabellen visar också att nästan alla kommuner i Örebro län ligger
över genomsnittet i riket (0,74). Hällefors ligger dock i princip på riksgenomsnittet.
1

Läs mer om Kolada på www.kolada.se
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3.3

Äldreomsorg
Tabell 2 Andel personer över 65 år som bor i särskilt boende

Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)
Ljusnarsberg
Kommungrupp (medel)
Nora
Örebro
Lindesberg
Länet (medel)
Degerfors
Riket (medel)
Lekeberg
Laxå
Karlskoga
Hällefors
Kumla
Hallsberg
Askersund

8,0
4,8
4,2
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
3,8
3,5
3,5
3,3
3,2
3,1
2,8
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Tabell 2 visar att Hällefors med 3,3 procent har en låg andel personer beviljade särskilt
boende. Hällefors ligger under genomsnittet i riket, länet och kommungruppen. Det
finns planer på att öppna ytterligare 10 platser i Hällefors. När dessa tas i bruk kommer
andelen personer att öka med ca 0,5 procent. 2 Då kommer andelen personer att vara
ca 3,8 procent vilket ligger strax under genomsnittet i riket och länet.
Tabell 3 Andel personer över 65 år som har hemtjänst

Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)
Karlskoga
Kommungrupp (medel)
Hällefors
Nora
Askersund
Riket (medel)
Laxå
Länet (medel)
Lindesberg
Örebro
Hallsberg
Lekeberg
Kumla
Degerfors
Ljusnarsberg

9,0
8,5
8,4
8,4
8,1
8,0
7,2
6,9
6,9
6,7
6,5
6,3
6,1
5,2
3,9
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Tabell 3 visar att Hällefors har en hög andel personer beviljade hemtjänst om vi jämför
med länets kommuner. Av 100 Hälleforsbor som är 65 år eller äldre så är 8,5 beviljade
hemtjänst. Om Hällefors skulle komma ned till länets genomsnitt (6,9) så skulle antalet
personer beviljade hemtjänst minska med ungefär 30 stycken.

2

Det finns ca 2000 personer i Hällefors 65 år och äldre. 10 platser / 2000 = 0,5 procent.
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3.4

Kostnader
Den totala kostnaden i en verksamhet beror självklart på volymerna, dvs hur många
personer som är beviljade insats. Totalkostnaden beror också på kostnaden per plats,
insats eller timme, dvs på verksamhetens effektivitet. De kostnader som redovisas i
kommande avsnitt är avsedda att mäta verksamhetens effektivt. Alla uppgifter är
hämtade från Kolada.

3.5

LSS-verksamhet och IFO
Tabell 4 Kostnad per plats i LSS-boende

Kostnad LSS-boende (kr/boende)
Lekeberg
Degerfors
Hallsberg
Örebro
Ljusnarsberg
Lindesberg
Askersund
Länet (medel)
Nora
Karlskoga
Riket (medel)
Hällefors
Kumla
Kommungrp (medel)
Laxå
- kr

1302 704 kr
1167 926 kr
1136 419 kr
1105 230 kr
1064 133 kr
1034 748 kr
1030 912 kr
1021 022 kr
996 421 kr
987 585 kr
969 665 kr
958 381 kr
908 759 kr
857 915 kr
559 050 kr
200 000 kr

400 000 kr

600 000 kr

800 000 kr

1000 000 kr

1200 000 kr

1400 000 kr

Bostad med särskild service utgör ca 60 procent av Hällefors totalkostnad för LSSverksamhet. Det är dessutom den insats som kostar klart mest per person. Det är
därför positivt att Hällefors är en av de kommuner i länet som har lägst kostnad per
plats och därmed ligger klart under länets genomsnitt.
Utöver den statistik som redovisas i tabell 4 har vi också undersökt skillnaden mellan
nettokostnaden och den s k referenskostnaden för LSS-verksamhet. Nettokostnaden är
LSS-verksamhetens totala kostnader minus de intäkter verksamheten har. Referenskostnaden visar vad LSS-verksamheten i Hällefors borde kosta när man tar hänsyn till
strukturvariabler och samtidigt antar att verksamheten bedrivs lika effektivt som i rikets
genomsnittskommun. Strukturvariabler är t ex andel personer med beslut och
åldersfördelning. Hällefors visar sig då ha kostnader för hela LSS-verksamheten som
ligger drygt 4 procent lägre än vad de skulle göra om verksamheten bedrevs på
samma sätt som en genomsnittskommun.
I avsnitt 3.1 konstaterades att Hällefors har en låg andel personer beviljade LSS-insats.
I detta avsnitt har konstaterats att kostnaden per person eller insats också är låg.
Sammanfattningsvis visar detta att Hällefors LSS-verksamhet bedrivs på ett bra sätt.
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Tabell 5 Kostnad per invånare i IFO år 2017

Nettokostnad IFO (kr/inv)
Örebro
Ljusnarsberg
Nora
Karlskoga
Degerfors
Hällefors
Kommungrp (medel)
Riket (medel)
Länet (medel)
Lindesberg
Hallsberg
Lekeberg
Kumla
Laxå
Askersund
- kr

4 893 kr
4 602 kr
4 228 kr
4 177 kr
3 713 kr
3 676 kr
3 648 kr
3 631 kr
3 477 kr
3 416 kr
3 019 kr
2 659 kr
2 506 kr
2 456 kr
2 384 kr
1 000 kr

2 000 kr

3 000 kr

4 000 kr

5 000 kr

6 000 kr

Individ- och familjeomsorgen (IFO) rymmer ett stort antal insatser. Vi har därför inte valt
att redovisa kostnaderna för en insats. Det finns inte heller någon bra nationell statistik
som visar kostnaden per brukare för hela IFO. Vi har därför valt att redovisa
nettokostnaden per invånare. Statistiken visar att Hällefors har en kostnad som ligger i
nivå med genomsnittet i kommungruppen, riket och länet. Om vi stället tittar på
skillnaden mellan nettokostnaden och den förväntade kostnaden så framkommer att
Hällefors har gått från att ligga under den förväntade kostnaden år 2016 till att ligga
något över år 2017.

3.6

Äldreomsorg
Tabell 6 Kostnad per boende i särskilt boende för äldre år 2017

Särskilt boende (kr/boende)
Hallsberg
Askersund
Laxå
Nora
Kumla
Lekeberg
Länet (medel)
Kommungrp (medel)
Hällefors
Karlskoga
Riket (medel)
Lindesberg
Degerfors
Örebro
Ljusnarsberg
- kr

1499 811 kr
985 926 kr
977 268 kr
970 112 kr
968 856 kr
961 676 kr
931 813 kr
915 515 kr
909 701 kr
896 710 kr
892 546 kr
846 006 kr
830 971 kr
765 148 kr
569 566 kr
200 000 kr 400 000 kr 600 000 kr 800 000 kr 1000 000 kr 1200 000 kr 1400 000 kr 1600 000 kr

Tabell 6 visar att kostnaden per plats i Hällefors särskilda boenden för äldre uppgick till
909 701 kr år 2017. Hällefors ligger därmed något lägre än snittet i länet och
kommungruppen. Snittet i riket är dock marginellt högre.
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Tabell 7 Kostnad per hemtjänsttagare år 2017

Hemtjänst (kr/hemtjänstmottagare)
Degerfors
Hällefors
Laxå
Örebro
Kumla
Ljusnarsberg
Askersund
Länet (medel)
Lekeberg
Lindesberg
Kommungrp (medel)
Riket (medel)
Karlskoga
Hallsberg
Nora
- kr

431 416 kr
405 986 kr
374 483 kr
369 175 kr
368 099 kr
349 991 kr
330 835 kr
329 081 kr
308 457 kr
296 331 kr
280 355 kr
263 712 kr
254 477 kr
241 357 kr
218 359 kr
100 000 kr

200 000 kr

300 000 kr

400 000 kr

500 000 kr

Tabell 7 visar att årskostnaden för varje hemtjänsttagare i Hällefors i genomsnitt
uppgick till 405 986 kronor år 2017. Det är näst högsta kostnaden i länet, och väsentligt
högre än motsvarande kostnad i riket, kommungruppen och länet.
Avslutningsvis konstaterar vi att nettokostnaderna för Hällefors äldreomsorg ligger 7,7
procent över de förväntade kostnaderna. Det förklaras helt av att hemtjänstens
kostnader är högre än vad de borde vara i en kommun med Hällefors förutsättningar.

3.7

Kommentarer och slutsatser
Kostnaden per person och andelen personer beviljade insats är låga i Hällefors LSSverksamhet jämfört med andra kommuner. I särskilt boende för äldre och inom IFO
ligger kostnaderna i nivå med genomsnittet i kommungruppen, riket och länet. Andelen
personer beviljade särskilt boende är låg. Även om 10 nya platser öppnas kommer
andelen i Hällefors att ligga under genomsnittet i kommungruppen, riket och länet.
Sammanfattningsvis är kostnader och volymer i LSS, IFO och särskilt boende för äldre
låga eller i nivå med vad som kan förväntas. I hemtjänsten är bilden en annan. Där är
en hög andel personer beviljade hemtjänst samtidigt som kostnaden per person är hög.
Det finns 186 personer som är beviljade hemtjänst. Om Hällefors kan minska den
genomsnittliga kostnaden per hemtjänsttagare från dagens 405 986 kr till länets snitt
(329 081 kr) så sparas totalt drygt 14 miljoner kronor per år 3. Om Hällefors dessutom
skulle komma ned till länets genomsnitt när det gäller andel personer beviljade
hemtjänst så skulle antalet personer minska med ungefär 30 stycken. Då skulle
kostnaderna minska ytterligare.
Avslutningsvis konstaterar vi att den bild som har framkommit i vår analys stämmer väl
överens med de resultat konsultföretaget Ensolution fick för ett år sedan. Ensolution
kom också fram till att hemtjänsten, jämfört med andra kommuner, har höga kostnader
och många brukare. I nästa kapitel analyseras vad som kan förklara dessa avvikelser.
3

186 personer * 76 905 kr = 14 304 330 kronor.
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4

Analys av hemtjänstens kostnadsnivå

4.1

Biståndshandläggning
I detta avsnitt jämförs biståndsbesluten i Hällefors med andra kommuner. Statistiken
har hämtas från Kolada.
Tabell 8 Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och månad
Örebro
Hällefors
Karlskoga
Kommungrp (medel)
Kumla
Askersund
Länet (medel)
Lindesberg
Riket (medel)
Nora
Laxå
Lekeberg
Hallsberg
Ljusnarsberg
Degerfors

48
44
39
37
35
35
33
33
33
32
30
29
28
20
20
0

10

20

30

40

50

Tabell 8 visar att personer som har hemtjänst i Hällefors i genomsnitt beviljas 44
timmar i månaden. Det är 11 timmar mer än genomsnittet i länet och riket. Med
nuvarande antal hemtjänstmottagare (186) så innebär det att Hällefors hemtjänst utför
ca 24 000 fler timmar per år än genomsnittskommunen gör för samma antal ärenden.
Tabell 9 Hemtjänsttagare med 120+ beviljade timmar per månad, andel (%)
Örebro
Hällefors
Lindesberg
Karlskoga
Länet (medel)
Laxå
Kommungrp (medel)
Askersund
Riket (medel)
Nora
Lekeberg
Kumla

7%
7%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Kolada innehåller statistik som visar antalet ärende med många beviljade timmar per
månad. Med många timmar avses fler än 120 timmar i månaden, dvs fyra timmar per
dag. Tabell 9 visar att 7 procent av hemtjänstmottagarna i Hällefors har fler än 120
timmar. Det är ungefär dubbelt så hög andel som i medelkommunen.
Den samlade bild som framkommer är att en hög andel personer är beviljade hemtjänst
i Hällefors (tabell 3), att dessa personer i genomsnitt beviljas många timmar (tabell 8)
samt att det finns ovanligt många riktigt stora beslut (tabell 9). Det visar att
myndighetsutövningen är generös i Hällefors jämfört med andra kommuner.
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Vår bild är att biståndshandläggningen har en jämförelsevis svag ställning i Hällefors.
Det förekommer att insatser påbörjas trots att biståndsbeslut ännu ej är fattat.
Hemtjänsten kan vidare på egen hand besluta att utöka antalet timmar och i praktiken
ändra insatser. Det finns många kommuner där beslut om mer tid och nya insatser
endast kan fattas av biståndshandläggare. Det gäller t ex flertalet kommuner som har
externa utförare eftersom det riskerar att bli kostnadsdrivande om utförarna själva får
besluta om vilka insatser som ska utföras samt hur lång tid dessa ska ta att utföra.
Risken finns främst för de så kallade serviceinsatserna, dvs hjälp med städning, tvätt
och inköp av mat. När det gäller personlig omvårdnad, t ex duschning, påklädning och
hjälp vid toalettbesök, finns undersökningar som visar att i princip alla människor
eftersträvar att klara den själva. Risken för överutnyttjande är därför liten inom
personlig omvårdnad, men väsentligt större när det gäller serviceinsatser.
Det finns kommuner som eftersträvar mindre detaljerade biståndsbeslut för att öka den
enskildes möjlighet att på påverka hur den personliga omvårdnaden utförs. I sådana
kommuner fattas ett slags rambeslut, t ex personlig omvårdnad 30 minuter varje
morgon där den enskilde själv kan påverka exakt vilket stöd som behövs. Hällefors
planerar att införa rambeslut inom personlig omvårdad. Vi tror att det är rätt väg att gå
eftersom biståndshandläggarna idag har svårt att hinna med alla uppgifter. Tidsbristen
medför bland annat att tiden från ansökan till beslut ibland blir lång och att uppföljning
av fattade beslut ibland inte hinns med. Det finns exempel på att kontaktpersoner inom
LSS inte har fått lön pga att handläggarna inte har hunnit följa upp och förlänga
biståndsbesluten. Ett införande av rambeslut inom personlig omvårdnad kan därför
frigöra tid för biståndshandläggarna vilket i sin tur kan medföra att utredningstiden
kortas och uppföljning hinns med.

4.2

Demografisk utveckling
Tabell 10 Antal personer 65 år och äldre 2015 - 2018

Tabell 10 visar antalet äldre personer i Hällefors under de senaste fyra åren. Statistiken
är uppdelad på personer 65 – 79 år och 80 år och äldre. Uppdelningen baseras på att
det främst är personer över 80 år som är i behov av äldreomsorgens insatser.
Av tabellen framgår att antalet personer har förändrats lite under de fyra åren. Det
gäller såväl det totala antalet personer som inom de två äldregrupperna. De senaste
två åren har antalet personer minskat något. Från 2017 till 2018 minskar antalet med
31 personer (varav 20 personer i åldern 65-79 år och 11 över 80 år). Året innan är
minskningen 18 personer.
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4.3

Arbetad och beviljad tid
Tabellen på föregående sida visar att det inte finns något i den demografiska
utvecklingen som gör att hemtjänsten borde ha ökat senaste året. Tvärtom minskar
antalet äldre något. I årsredovisningen 2018 förklaras hemtjänstens ökade kostnader
av ökat behov av dubbelbemanning, ökad vårdtyngd samt problem med en effektiv
bemanning p g a ont om utbildad arbetskraft.
Tabell 11 Arbetad tid, beviljad tid samt antal timmar för hemsjukvård 2018

Ovanstående tabell har tagits fram för att analysera hur hemtjänstens personal
använder arbetstiden. Tabellen visar bl a följande:


Arbetad tid är totalt antal timmar som hemtjänstens medarbetare har arbetat. Från
2017 till 2018 har den ökat med 34 212 timmar (från 147 627 till 181 839).



Beviljad tid är total tid som biståndshandläggarna har beviljat för hemtjänst.
Senaste året har den ökat med 10 676 timmar. Under förutsättning att biståndshandläggningen har skett på samma sätt bägge åren är det rimligt att dra
slutsatsen att vårdbehoven har ökat inom hemtjänsten.



Hemsjukvård är antal timmar som har bedömts åtgå för hemsjukvårdsinsatser.
Tiden ”bedöms” av den legitimerade personalen, t ex den sjuksköterska som har
ordinerat insatsen. Tabell 11 visar att tiden för hemsjukvård i princip var oförändrad
de senaste åren (ökade med 220 timmar). En rimlig slutsats är att vårdtagarnas
behov av hemsjukvård i princip inte förändrades mellan åren.



Dubbelbemanning är tid som bedömts nödvändig för att arbetet ska kunna utföras
på ett bra och säkert sätt. Det kan t ex vara förflyttningar som kräver två personal
eller andra arbetsmiljöskäl. Dubbelbemmaning bestäms alltid av legitimerad
personal (t ex sjukgymnast) eller av chef. Tabellen visar att dubbelbemanningen
ökade med 5 000 timmar senaste året (från 16 732 till 21 732).



Återstående timmar är arbetad tid minus beviljad tid, hemsjukvård och dubbelbemanning. Återstående tid består t ex av tid för planering, dokumentation, resor,
personalmöten och av obelagd tid, dvs tid då inga arbetsuppgifter finns att utföra.



Den återstående tiden har ökat med 18 316 timmar (från 23 533 till 41 849). Vår
bedömning är att det beror på en försämrad styrning av bemanningen. Det gäller
exempelvis under sommaren då vikarier som togs in som saknade körkort och
delegeringar vilket försvårade en effektiv bemanning.
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4.4

Brukartidens andel av arbetad tid
Ett vanligt nyckeltal inom hemtjänst hur stor andel av den arbetade tiden som är utförd
tid, dvs tid som utförs med hemtjänsttagaren (både i den enskildes hem och på annan
plats, t ex promenader och inköp). Det nyckeltalet går inte få fram i Hällefors eftersom
ett system för att mäta faktiskt utförd tid har saknats (ett system införs våren 2019).
Hällefors har dock uppgifter om den totalt beviljade tiden för hemtjänst, hemsjukvård
och dubbelbemanning. I nedanstående tabell benämns den summan brukartid.
Tabell 12 Brukartid i procent av arbetad tid

Kolumnen längst till höger visar brukartid i procent av arbetad tid. År 2018 är värdet 77
procent. Det innebär att 23 procent av personalens arbetstid lades på annat, t ex
planering, dokumentation, resor och personalmöten. Tabellen visar vidare att
effektiviteten har sjunkit inom hemtjänsten under de senaste åren såtillvida att en allt
mindre andel av den arbetade tiden utgörs av brukartid.
Om hemtjänsten år 2018 hade legat på samma andel brukartid som den gjorde år 2016
(dvs 86 procent) så hade det räckt med knappt 163 000 arbetade timmar (istället för de
knappt 182 000 timmar som faktiskt arbetades). Det hade inneburit att kostnaderna
hade legat ca 10 procent lägre vilket motsvarar ca 5 miljoner kronor.

4.5

Kommentarer, slutsatser och förslag
Detta kapitel har visat att en hög andel personer är beviljade hemtjänst i Hällefors, att
dessa personer i genomsnitt beviljas många timmar samt att det finns ovanligt många
stora beslut. Det pekar på att myndighetsutövningen är generös i Hällefors jämfört med
andra kommuner. Vi har vidare funnit att handläggningen har en svag ställning. Det
förekommer att insatser påbörjas trots att biståndsbeslut ännu ej är fattat och att
hemtjänsten på egen hand utökar antalet timmar och i praktiken ändrar insatser.
Det finns inget i den demografiska utvecklingen som gör att hemtjänsten borde ha ökat
det senaste året. Tvärtom minskar antalet äldre något. Trots det har antalet arbetade
timmar ökat senaste året. Den beviljade tiden och dubbelbemanningen har också ökat,
men inte i samma takt. Av den totala ökningen av arbetad tid finns ca 18 000 timmar
som inte kan förklaras av ökade behov eller en ”generösare” biståndshandläggning.
För att nå minskade kostnader inom hemtjänsten rekommenderar vi följande:


Genomför en jämförelse med andra kommuners biståndshandläggning. Fokusera
på antalet timmar som beviljas för olika insatser i syfte att säkerställa att inte
onödigt många timmar beviljas i Hällefors.



Vidta åtgärder i syfte att effektivisera bemanningen. Målet bör minst vara att
komma upp till samma effektivitet (andel brukartid) som 2016
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5

Ledningsstruktur och organisationsfrågor

5.1

Hållbart medarbetarengagemang
Några av de frågeställningar som ligger till grund för denna granskning rör medarbetaransvaret samt motivation, engagemang och delaktighet i organisationen. Åtta gånger
per år skickas medarbetarenkät ut till alla medarbetare. Två gånger per år är enkäten
utvidgad enkät med fler frågor baserade på Hållbart medarbetarengagemang (HME).
HME, som har tagits fram av SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser 4,
mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens
förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang.
HME innehåller 9 påståenden inom områdena ledarskap, motivation och styrning.
Medarbetarna får ta ställning till påståendena på en femgradig skala där 1 stämmer
mycket dåligt och 5 stämmer mycket bra. Svaren vägs ihop till ett index från 0 – 100
där höga värden innebär att många medarbetare har hållit med om påståendet. Ett
högt värde indikerar alltså en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang.
Tabell 13 Påståenden inom hållbart medarbetarengagemang (HME)

Ett av syftena med HME är att kommuner ska kunna jämföra sig med andra
kommuner. Enkäten är därför gratis att använda och antalet kommuner som använder
enkäten ökar. År 2018 var det 71 kommuner som använde HME inom äldreomsorg och
73 inom IFO och verksamhet för personer med funktionshinder.

4

Information om HME finns på
https://skl.se/download/18.583e9b4b168e1d602f33035c/1550134653631/HME,%20modell_och_anvandaranvisningar.p
df
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5.2

Medarbetarengagemang i Hällefors
Nedan jämförs Hällefors med de kommuner i länet som använder HME. Tabellerna
innehåller också medelvärdet för alla kommuner i riket, länet och den kommungrupp
Hällefors tillhör.
Tabell 14 Resultat i HME 2018 5

Tabellen visar att medarbetarengagemanget inom IFO i Hällefors är högt jämfört andra
kommuner. Hällefors ligger med index 82 högre än alla andra kommuner i länet som
använder HME. Hällefors ligger också klart över genomsnittet för riket och kommungruppen. Om vi hade tagit med landets alla kommuner som använder HME så hade
det framgått att IFO ligger på tionde bästa plats. Endast en av två enheter deltog dock i
undersökningen varför resultatet kan ha blivit annorlunda om bägge enheterna deltagit.
Verksamheten för personer med funktionsnedsättning ligger lågt i ovanstående tabell.
Värt att notera är dock att alla kommuner i tabellen ligger högt. Hällefors index (77) är
ett relativt bra resultat som t ex hade räckt till andra plats i hemtjänstens tabell.
Äldreomsorgen har lågt medarbetarengagemang i ovanstående tabeller. Hemtjänsten
ligger med index 70 sist i sin tabell. Särskilt boende har med 67 ett ännu lägre index
men har en kommun efter sig. Vid en jämförelse med alla rikets kommuner placerar sig
särskilt boende på fjärde sista plats medan hemtjänsten är tionde kommun från slutet.
5

Alla uppgifter är hämtade från Kolada.(www.kolada.se) Följande tabeller: Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg
hemtjänst (tabell U21200), Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg särskilt boende (U23200),
Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning (tabell U25200) och
Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg (U30200).
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5.3

Förklaringar till äldreomsorgens resultat i HME
Några personer har framfört att äldreomsorgens låga resultat främst beror på en låg
svarsfrekvens. Det skulle helt enkelt vara så att de medarbetare som är missnöjda
svarar på enkäten medan de som är nöjda inte svarar. Flertalet intervjuade, inte minst
många medarbetare, har andra förklaringar. De vanligast förekommande är:


Otydlig roll- och ansvarsfördelning, t ex vilken chefsnivå som fattar beslut i olika
frågor och bristande information till chefer och medarbetare



Hög omsättning på chefer



Vissa medarbetare har inte haft medarbetar- och/eller lönesamtal.



Missnöje med Time-Care

Vår bedömning är att det finns brister vad gäller organisation och ledningsstruktur som
sannolikt har medverkat till de dåliga HME-resultaten inom äldreomsorgen. I följande
avsnitt beskriver vi dessa brister.

5.4

Roll- och ansvarsfördelning
De flesta intervjuade anser att rollfördelningen mellan politik och tjänstemän är tydlig.
Ett område som är otydligt för vissa är om verksamheterna har rätt att inrätta tjänster
som gör att budgeten överskrids. Vi återkommer till denna fråga i kapitlet rörande
ekonomistyrning.
En mycket stor majoritet av alla intervjuade har ansett att roll- och ansvarsfördelningen
inom vård och omsorg samt mellan olika chefsled är otydlig. Otydligheten tar sig olika
uttryck. Ett är att information inte följer linjeorganisationen. Det finns flera exempel på
att personer, som borde ha haft kännedom om olika beslut, har saknat information eller
har fått information för sent. Det har exempelvis handlat om personal som i ett sent
skede har fått information om att deras arbetsschema har förändrats. När ansvarig
enhetschef tillfrågades framkom att enhetschefen inte kände till schemaförändringen
och att den var beslutad om högre upp i organisationen.
En liknande otydlighet rör vilken chefsnivå som ska fatta beslut i olika frågor. Flera
intervjuade har exempel på att beslut om förändringar meddelas nära inpå det att
förändringen ska genomföras, samt att det ibland förekommer att fattade beslut inom
kort ändras av en högre nivå i organisationen. Det finns också exempel på att
delegationsordningen inte följs. Ett exempel är biståndsbeslut enligt LSS där beslut
som enhetschef ska fatta enligt delegationsordningen har fattats på högre nivå. Andra
exempel rör rekryteringar där enhetschefernas ansvar har övertagits av högre nivåer
utan att ansvarig enhetschef har efterfrågat den typen av stöd.

5.5

Vård- och omsorgsverksamhetens ledningsorganisation
Fram till årsskiftet hade socialchefen en ledningsgrupp med direkt underställda chefer.
Områdescheferna hade egna ledningsgrupper med det egna områdets enhetschefer. I
år har en ny princip införts där socialchefen leder en ledningsgrupp där både områdesoch enhetschefer ingår. Ledningsgruppen sammanträder var annan vecka. Det finns
en dagordning och minnesanteckningar skrivs. Anledningen till att socialchefen valde
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att samla områdes- och enhetscheferna i en gemensam ledningsgrupp var för att
kunna arbeta effektivare med att nå ekonomi i balans.
Socialchefens gamla ledningsgrupp, dvs socialchef, områdeschefer och MAS,
benämns idag den ”lilla ledningsgruppen”. Mötena är inte schemalagda och gruppen
träffas vid behov. Dagordning finns inte och minnesanteckningar tas ej. Det är alltså
snarare spontana möten mellan förvaltningens högsta tjänstepersoner än en
ledningsgrupp i traditionell bemärkelse. Formellt sett har inte gruppen något mandat,
men vissa enhetschefer upplever att vissa viktiga beslut snarare fattas i den lilla
ledningsgruppen än i den formella ledningsgruppen.

5.6

Chefernas kompetens och förutsättningar
Det har varit stor omsättning på enhetschefer, fem slutade under 2018 och sex nya
kom in. Drygt hälften av enhetscheferna är alltså relativt nyanställda. Omsättningen på
chefer förklaras bl a av att många har pendlat till Hällefors från t ex Nora och Örebro.
Två av de nya enhetscheferna har anställts efter en inspektion där arbetsmiljöverket
riktade kritik mot att vissa enhetschefer inom äldreomsorgen hade för många medarbetare. De nya tjänsterna skapades genom omvandling av administratörstjänster.
Efter det att de nya cheferna har anställts ligger antalet medarbetare mellan 25 och 40
per enhetschef. Den genomförda förändringen gör enhetscheferna idag har bättre
förutsättningar för att tillämpa ett nära och närvarande ledarskap.
Vår bedömning är att enhetscheferna, generellt sett, har en god verksamhetskunskap
som väl svarar mot de krav som kan ställas på en chef inom IFO, äldreomsorg och
LSS. Vi bedömer vidare att cheferna erbjuds ett bra stöd i HR-frågor. Det finns ett
introduktionsmaterial som varje nyanställd chef får möjlighet att gå igenom tillsammans
med en HR-konsult. Vidare finns en chefshandbok på intranätet. Cheferna har också
möjlighet att ta fram olika rapporter ur HR-systemet. Chefernas kompetens inom HRområdet varierar dock vilket sannolikt hänger samman med att ungefär hälften av
enhetscheferna har anställts 2018 och 2019. Ett exempel på det är att endast en
enhetschef hade genomgått en utbildning i Time-care när intervjuerna genomfördes.
Också när det gäller ekonomiarbetet varierar chefernas kunskap. Det förklaras delvis
av osäkerhet inför de nya rutiner som infördes vid årsskiftet för ekonomisk uppföljning.

5.7

Slutsatser, kommentarer och förslag
Våra slutsatser, kommentarer och förslag detta kapitel sammanfattas i nedanstående
punkter:


En av de frågeställningar som ligger till grund för översynen är om det finns
motivation, engagemang, delaktighet och ansvarskännande i organisationen.
Hällefors resultat i HME är goda för IFO, medan LSS och framför allt
äldreomsorgen har förbättrings-potential vad gäller medarbetarnas engagemang.



Både områdeschefer och socialchefen arbetar för mycket med operativa frågor. Vår
bild är att det är relativt vanligt att enhetschefer inte fattar beslut i frågor där de har
mandat att fattat beslut, och att frågan istället avgörs av områdeschef eller
socialchef.
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Vissa intervjuade upplever en otydligt mellan den ledningsgrupp där alla chefer är
med och den s k lilla ledningsgruppen (socialchef, områdeschefer och MAS). Det
måste självklart vara socialchefen som avgör om särskilda möten krävs med de
närmast underställda medarbetarna. Vi tror dock att det ökar tydligheten om beslut
som gäller hela förvaltningen så långt det är möjligt fattas i den ordinarie
ledningsgruppen.



Det är stor omsättning på enhetschefer. Ungefär hälften har anställts under det
senaste året. Många chefsuppgifter följer en årscykel (t ex medarbetarsamtal,
lönesättning, skapande av budget och årsbokslut). Man brukar därför säga att det
tar ett år för en ny chef att helt komma in i sin roll. För att nå stabilitet är det därför
viktigt att insatser genomförs i syfte att nå låg omsättning på enhetschefer de
kommande åren.



Två nya enhetschefer har anställts för att minska antalet medarbetare per chef. Vår
bedömning är att den genomförda förändringen gör enhetscheferna idag har bättre
förutsättningar för att tillämpa ett nära och närvarande ledarskap. Vi bedömer
vidare att enhetscheferna, generellt sett, har en mycket god verksamhetskunskap.
När det gäller kompetens inom HR och ekonomi finns förbättringspotential, delvis
beroende på att många chefer är relativt nyanställda. Cheferna erhåller dock ett
gott stöd från kommunens central HR- och ekonomifunktion varför förutsättningar
finns att avhjälpa nuvarande brister.



Vår bild är att nuvarande organisation i vissa avseenden har en otydlig roll- och
ansvarsfördelning. Det medför bl a oklarhet om vilken chefsnivå som fattar beslut i
olika frågor och bristande information till chefer och medarbetare. Vår
sammanfattande bedömning är att nuvarande organisation och chefsstruktur inte
stödjer tydlighet och ett effektivt resursutnyttjande. Vi föreslår därför att antalet
chefsled minskas från tre till två. För att undvika alltför många enhetschefer under
socialchefen rekommenderar vi att Hällefors överväger att dela upp vård- och
omsorgsverksamheten i två självständiga delar med var sin chef. Den ena föreslås
bestå av äldreomsorgen och den andra av LSS och IFO.
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6

Ekonomistyrning

6.1

Resursfördelning och budgetering
Fördelning av resurser till äldreomsorgen och dess enheter måste baseras på någon
slags princip. De två vanligaste är anslagsfinansiering och prestationsbaserad
ersättning.



Anslagsfinansiering innebär att en arbetsgrupp (eller en enhet) får en i förväg
fastslagen ram/budget för att utföra en viss verksamhet under ett år. Ersättningen
är fast i bemärkelsen att den under året inte förändras i takt med brukarnas
vårdtyngd, antalet beviljade insatser eller utförda timmar.



Prestationsbaserad ersättning innebär någon slags resursfördelningssystem där
enhetens ersättning är beroende av exempelvis vårdtyngd, antalet beviljade
insatser eller utförda volymer. Med detta system är ersättningen per insats bestämd
i förväg, t ex en viss summa för varje beviljad hemtjänsttimme. Enhetens
sammanlagda ersättning under ett år är dock rörlig såtillvida att den ökar om
vårdtyngden eller antalet beviljade/utförda timmar ökar och tvärtom.

För personlig assistans beviljad av Försäkringskassan finns en resursfördelning (från
staten) med tydlig koppling mellan antalet beviljade timmar och budgeten. Om den
beviljade tiden ökar så följer också med resurser för att täcka de ökade kostnaderna för
utförd tid. I övrigt tillämpar Hällefors anslagsfinansiering för all verksamhet.
Många kommuner tillämpar prestationsersättning till hemtjänsten och boendestöd.
Fördelen med ett sådant resursfördelningssystem är att det blir en tydlig koppling
mellan de behov en enhet har att tillgodose och budgeten. När det gäller Hällefors
hemtjänst och boendestöd så tror vi dock att fortsatt anslagsfördelning är att föredra.
Det beror på att vi i kapitel 4 bedömt att biståndsbedömningen i Hällefors är ”generös” i
bemärkelsen att fler timmar beviljas än i andra kommuner. Att i det läget basera
resursfördelningen på beviljad tid tror vi inte är en bra lösning. Först bör ett arbete
genomföras för att anpassa biståndshandläggningen till vad som är brukligt i andra
kommuner.
Inom särskilt boende och LSS-bostäder tillämpar de flesta kommuner anslagsfinansiering. Det beror på att antalet brukare och beviljade insatser inte varierar på
samma sätt (som inom hemtjänst och personlig assistans) eftersom antalet platser är
fast. Hällefors tillämpar anslagsfinansiering vilket vi anser är bra.
Även om resursfördelningsmodeller saknas kan det finnas en mer eller mindre stark
koppling mellan de förväntade behov enheterna har att tillgodose och deras budget.
Inför ett nytt budgetår sker inledningsvis en dialog mellan politiker och tjänstemän. I ett
senare skede, när ramarna är fastställda, sker också en budgetdialog mellan ekonomer
och chefer. Det finns inga nyckeltal eller liknande som används vid fastställande av
personalbudgeten. Självklart diskuteras hur stora nästa års kostnader förväntas bli,
men det är en ganska svag koppling mellan förväntade behov och budget. Det är
snarare en koppling mellan föregående års kostnader och nästa års budget.
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6.2

Uppföljning och prognos
I februari 2019 antog kommunledningsgruppen en lathund för ekonomistyrning.
Dokumentet tydliggör chefernas ekonomiansvar och ansvarsfördelningen för och
mellan chefer och ekonomer. När det gäller chefernas ansvar så stadgar lathunden att:


Budgetansvarig chef ansvarar för att verksamheten bedrivs inom budgetram



Budgetansvarig ansvarar för att genomföra eller föreslå åtgärder om verksamheten
prognostiserar underskott



Alla beslut om åtgärder som överstiger budget innebär att tjänsteman går över sin
delegation)

Under intervjuerna med budgetansvariga chefer har vi bl a frågat vad som gäller vid
underskott, samt vem som ansvarar för att föreslå åtgärder. Utöver socialchefen var
det bara en chef som hänvisade till lathunden. När vi ställde specifika frågor om
lathunden var chefernas kunskap om dess innehåll varierande. Vår bild att ingen av de
chefer som prognostiserade underskott under 2018 föreslog eller vidtog några åtgärder
för att reducera underskotten.
När det gäller upprättande av prognos så har nya arbetssätt införts år 2019. Tidigare
fick enhetscheferna ett ganska omfattande stöd från ekonomen. Nu är tanken att
ekonomerna själva ska upprätta prognos i en särskild mall som har tagits fram för
ändamålet.
Större uppföljning görs tre gånger per år. Det är dels två delårsuppföljningar som görs
per 31 mars och 31 augusti, och del årsbokslutet. Cheferna har möjlighet att hämta
olika rapporter ur ekonomisystemet som stöd vid uppföljning, men så sker inte alltid.
Det kan till viss del förklaras av att flera chefer är nya och ännu ej hunnit lära sig
ekonomisystemet. Det beror sannolikt också på att cheferna tidigare fick ett mer
omfattande stöd från ekonomen, och att de ännu inte har funnit sig tillrätta i den nya
rutin som innebär att de ska ta ett mer självständigt ansvar.
När budget för 2019 lades så framkom att den planerade verksamheten inte rymdes
inom vård- och omsorgsverksamhetens tilldelade ram. En åtgärdsplan togs därför fram
av socialchef, MAS och de två områdescheferna. Därefter föredrogs planen i ledningsgruppen och ansvar för olika aktiviteter fördelades ut. Flera enhetschefer har framfört
att det hade varit önskvärt med en mer inkluderande process i arbetet med att ta fram
en åtgärdsplan. Den ekonom/controller som arbetar med vård- och omsorgsverksamheten var inte heller med i arbetet med att ta fram åtgärdsplanen. Det kan till
viss del förklaras av att controllern endast är med vid ledningsgruppens möten fyra
gånger per år.
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6.3

Chefernas stöd och samarbete med stödfunktioner
Vård- och omsorgsverksamhetens chefer anser sig i stort sett få ett bra stöd i HRfrågor. Det finns ett introduktionsmaterial som används när en ny chef börjar. Den nya
chefen får möjlighet att gå igenom materialet tillsamman med HR-strateg/specialist.
Vidare finns en chefshandbok på intranätet. Cheferna har också möjlighet att ta fram
olika rapporter ur HR-systemet. Chefernas kompetens inom området varierar dock
vilket sannolikt hänger samman med att ungefär hälften av enhetscheferna har
anställts 2018 och 2019.
Den otydliga roll- och ansvarsfördelning som tidigare beskrivits mellan olika chefsled
påverkar i till viss del HR-arbetet. HR-chefen deltar normalt inte i vård- och omsorgs
ledningsgrupp. Det innebär att det inte finns en formaliserad väg för HR-frågor in till
cheferna, vilket i sin tur innebär att HR har särskilda möte med cheferna i HR-frågor.
Det förekommer att HR har kommit överens med enhetscheferna om hur en fråga ska
hanteras, sedan ändras beslutet av överordnade chefer.
Enhetscheferna anser sig få bra stöd i ekonomifrågor. Varje månad får budgetansvariga chefer en driftuppföljning så att de kan följa det ekonomiska utfallet. Den nya
rutin som har införts för uppföljning, där cheferna tar ett större eget ansvar, har dock
medfört att vissa chefer anser att stödet var ännu bättre innan den nya rutinen infördes.
Alla enhetschefer är dock överens om att ett gott samarbetsklimat råder. På en mer
strukturell nivå kan dock samarbetet mellan ekonomi och vård- och omsorg förbättras
ytterligare. Ett exempel är vissa utredningar som vård- och omsorg har genomfört som
borde ha haft med bägge kompetenserna.

6.4

Slutsatser, kommentarer och förslag
Våra slutsatser, kommentarer och förslag detta kapitel sammanfattas i nedanstående
punkter:


En av frågeställningarna som ligger till grund för denna översyn är om resursfördelningen till olika verksamheter och enheter skapar incitament till ett effektivt
resursutnyttjande. Vår bild att ingen av de chefer som prognostiserade underskott
år 2018 föreslog eller vidtog några åtgärder för att reducera underskotten. Vi
bedömer därför att ekonomistyrningen varit för svag. Om inga åtgärder vidtas när
underskott prognostiseras spelar det mindre roll vilken modell som tillämpas för
resursfördelning. Vi föreslår därför inga förändringar vad gäller resursfördelning.
Istället rekommenderar vi en ännu tydligare styrning mot att budgetansvariga chefer
ska bedriva verksamheten inom ram.



Den verksamhet som har uppvisat störst underskott, hemtjänsten, har hög
kostnadsnivå och en generös biståndshandläggning. Trots det finns en slags
”kultur” som innebär att ganska många anser att nuvarande underskott visar att
budgeten är för liten. Vi tror därför att det är mycket viktigt att slå fast att det
normala vid budgetöverskridanden är att verksamheten ska anpassas till budgeten
(och inte tvärtom).



För att krav ska kunna ställa på ansvariga chefer om budget i balans måste de ges
tillräckliga förutsättningar. Det finns en bra lathund som tydligt visar chefernas
ansvar för att verksamheten bedrivs inom budgetram samt för att åtgärder föreslås
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vid prognostiserade underskott. Vi rekommenderar att alla chefer får fullgod
information om lathunden och att den sedan tillämpas fullt ut.


Det är bra att vård- och omsorgsverksamheten har tagit fram en åtgärdsplan i syfte
att nå budget i balans år 2019. Vår uppfattning är att möjligheten att faktiskt minska
kostnaderna ökar om alla budgetansvariga chefer och verksamhetens ekonomer är
med i utformningen de åtgärder som föreslås. Enhetscheferna har dessutom enligt
lathunden ett ansvar för att ta fram åtgärder. Vi rekommenderar därför att
enhetscheferna ges möjlighet att vara med från början vid framtagandet av framtida
åtgärdsplaner.
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7

Bilaga 1. Översynens frågeställningar
Följande frågeställningar har legat till grund för översynen:
Ekonomistyrning och budgetering


Hur sker resursfördelningen till socialtjänstens olika verksamheter och enheter?
Skapar resursfördelningen incitament för ett effektivt resursutnyttjande?



Vilken koppling finns mellan de förväntade behoven enheterna har att tillgodose
och deras budget?



Vilka underlag tas fram för uppföljning och analys av utfall samt upprättande av
prognos?



Vilka forum och rutiner finns för rapportering och dialog vid uppföljning av
budget? Hur ofta och av vem/vilka genomförs uppföljning?



Vem fattar beslut om åtgärder vid budgetavvikelse?



Har cheferna rätt strategier, verktyg och förutsättningar för att göra ett och bra
arbete? Vilket stöd får de från t ex ekonomifunktioner i syfte att underlätta en
effektiv resursanvändning på enhetsnivå?

Ledningsstruktur och organisationsfrågor


Är rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän tydlig för alla?



Stödjer nuvarande organisation och chefsstruktur ett effektivt
resursutnyttjande? Är antalet chefer och chefsled, rollfördelningen mellan olika
chefsled och storleken på nuvarande enheter optimal?



Vilka arbetsuppgifter har cheferna idag och vilka bör de ha? Vilka kompetenser
finns respektive saknas hos nuvarande chefer i relation till de uppgifter som bör
utföras?



Har cheferna rätt förutsättningar (tid) för att göra ett sitt arbete?



Hur upplevs relationen mellan chefer och medarbetare?



Finns motivation, engagemang, delaktighet och ansvarskännande i
organisationen? Hur ser medarbetaransvaret ut?
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vårändringsbudgeten för år 2019
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Förslag till strategisk planering för Hällefors kommun år 2020-2024 och
budget för år 2020
Ärendet
Kommunförvaltningen har utifrån nu gällande finansiella målsättningar och
de ekonomiska förutsättningar som råder för kommunen kommande år
sammanställt ett förslag till ekonomisk budget för åren 2020 till 2024
innehållande en budget för verksamhetsåret 2020.
Ekonomiberedningen diskuterar varför myndighetsnämndens inte har ett
ekonomiskt ansvar för de beslut som de tar. Idag är det kommunstyrelsen som
får de ta ekonomiska konsekvenserna av vad nämnden beslutar.
Ekonomiberedningen upplever att de erhållit mycket information om de
kommunala verksamheternas situation och förutsättningar utifrån ett
verksamhetsperspektiv, vilket beredning anser är bra. Under dialogerna har
det varit ett fokus på kommande verksamhetsår och verksamheterna har
presenterat ekonomomiska underlag som möjliggör för politikerna att kunna
prioritera i budgetarbetet inför år 2020 men inte så stor utsträckning för åren
2021-2024. Vissa verksamhetsområden har dock varit mindre bra på att
presentera behov och dess ekonomiska delar samt konsekvenser om behoven
inte tillgodoses, vilket försvårar arbetet för politikerna att prioritera allas
behov utifrån de ekonomiska ramar som ska bestämmas. Det är nu på
budgetdialogen som respektive budgetansvarig ska beskriva sina behov och
konsekvenser av om medel för behov inte erhålls.
Beredningen saknar fortfarande mer information om utveckling av
verksamheten – mer strategi. I chefsrollen ligger omvärldsbevakning och det
är viktigt att tänka nytt.
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Ett område som beredning anser vara viktigt är att säkra kommunens framtida
kompetensförsörjning som beredningen anser vara en stor utmaning och något
som alla verksamheter mer eller mindre framfört i dialogen. Förvaltningen har
sedan tidigare i uppdrag att arbeta fram ett förslag på kompetensförsörjningsplan. Åtgärder för att komma tillrätta med den ökade korta sjukfrånvaron är
något som beredningen ser är viktigt för att få ner kostnaderna men främst
vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare. De anställda ska ha en
arbetssituation som minimerar sjukfrånvaron och det måste vara ett
förebyggande arbete för att skapa en attraktiv arbetsgivare.
Ekonomiberedningen anser att mallen för investeringsäskandet bör användas
av alla budgetansvariga vid investeringsbehov för att kunna påvisa eventuella
konsekvenser på kommande års driftkostnader enligt kommunens riktlinjer
för investeringar.
Beredningen vill fortfarande att utredningen som förvaltningen erhållit
tidigare gällande kvaliteten på de grönytor som kommunen har presenteras för
politiken för att kunna prioritera kvaliteten.
Under beredningen sammanfattas att fokus ska vara effektivisering och/eller
kvalitetsförbättringar i samtliga verksamheter. Allt annat är inget som kan
läggas fokus på. Rehabiliteringsåtgärder är beredningen överens om att det
bromsar en framtida kostnadsutveckling. Slutligen konstaterar beredningen att
det kommer att krävas långsiktiga beslut gällande exempelvis reducering av
antalet lokalytor.
Beredningen diskuterar om det finns ett behov av att införa ytterligare
ekonomiberedning under höstprocessen för att kunna diskutera fördelning av
kommunstyrelsens beslutade budgetram per verksamhetsområde.
Beredningen anser att det är viktigt att förvaltningen redovisar
konsekvensanalyser av presenterade beslutsförslag och det är något som
förvaltningen måste bli bättre på.
Dialogerna har inte varit representerade av Sverigedemokraterna under de tre
dagar som budgetdialogera har genomförts av ekonomiberedningen.
Ekonomi

Förslaget till årsresultat för år 2020 är 8 990 tkr. Förvaltningen beräknar att
kommunen erhåller 449 483 tkr i skatter och generella statsbidrag för
verksamhetsåret 2020 och är en minskning med 0,60,9 procent i förhållande
till innevarande års driftsbudget. Förslaget till driftbudget för 2020 är att
verksamhetens nettokostnader ska uppgå till 436 493 tkr, och är en minskning
med 0,6 procent i förhållande till innevarande års driftbudget. Finansnettot i
förslaget till driftbudget för 2020 är -4 000 tkr och hänger ihop med dels att
kommunens låneskuld minskat samt fortsatt låga räntor.
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I budgetförslaget ingår det extra riktade generella statsbidraget, det s k
välfärdsmiljoner, som regeringen satsar på kommunsektorn som fördelas med
hänsyn till antal asylsökande och nyanlända med 6,4 miljoner kronor för år
2020. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga
fördelningen inför 2020. Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i
anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt
statsbidrag. I förhållande till föregående år är bidraget minskat med 39,6
procent i förhållande till innevarande år.
Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till 21 000 tkr för år 2020. Förslaget
utgår ifrån att investeringsnivån i förhållande till skatter och bidrag,
investeringsandel, ska uppgå till högst 4,8 procent.
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.
Förvaltningens förslag till beslut
1

Preliminär driftnettobudget (ramar) för år 2020 fastställs enligt följande
(tkr):
Kommunfullmäktige
2 151
Kommunstyrelse
434 077
Myndighetsnämnd
265
Totalt
436 493

2

Investeringsbruttobudget (ramar) för år 2020 fastställs enligt följande
(tkr):
Kommunstyrelse
21 000
Totalt
21 000

3

Finansiella resultatmål för år 2020 fastställs.

4

Under år 2020 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på
21 000 000 kronor och ett resultat på 8 990 000 kronor.

5

Under år 2020 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med
totalt 14,1 miljoner kronor.

Tommy Henningsson
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef
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Planerings- och
uppföljningsprocessen
Kommunfullmäktige fastställer varje år den strategiska planen bestående av en treårsbudget i enlighet
med Kommunallagen plus ytterligare två år. Första året i planen benämns budget medan de fyra
följande åren kallas plan. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, mål, inriktning, drift- och
investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget, som utgör underlag för styrning av
verksamheterna. Budgetprocessen under året finns beskriven i kommunens verksamhets- och
ekonomistyrningspolicy och tillhörande riktlinjer. Under våren sker en process som leder fram till att
slutlig budget antas i Kommunfullmäktige i juni månad. I stort kan processen beskrivas enligt nedan:
Januari -februari: Kommunstyrelsens förvaltning svarar för att fånga upp fakta från
verksamhetsansvariga och sammanställa och utarbeta underlag till ekonomiberedningen utifrån
riktlinjerna.
Mars-april: Kommunstyrelsens förvaltning genomför en budgetkonferens där kommunfullmäktiges
ledamöter kallas. Dessutom inbjuds även ledamöter från kommunstyrelse, verksamhetschefer, valda
revisorer, fackliga företrädare och övriga nyckelpersoner. Under konferensen presenterar
förvaltningen kommunens ekonomiska och personella situation, förutsättningar för kommande år och
beskrivning av verksamheternas nuvarande situation, framtida utveckling och jämförelse med andra
jämföra kommuner.
Kommunfullmäktiges viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att bedöma och
uppskatta:
• kommunens finansiella ställning och ange de finansiella förutsättningarna,
• kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service, d v s ramarna för den
verksamhet som kommunen bedriver,
• kommunens kommande investeringsbehov.
Ekonomiberedningen genomför budgetdialoger för att få in information och behov av de kommunala
verksamheterna. Utifrån information från dialogen sker överläggningar mellan de politiska
grupperingarna. Under perioden arbetas ett förslag till budget och plan fram för kommande
femårsperiod.
Maj: Kommunstyrelsen lämnar förslag till budget och plan för kommunen åren 2020-2024.
Juni: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget och plan för kommunen åren 2020-2024.
Augusti-november: Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar
kommunstyrelsen fram förslag till verksamhetsplan och internbudget, där de kommunövergripande
målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna är ett planeringsinstrument för verksamheten samt en
återrapportering, från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige, som beskriver hur den strategiska
planen brutits ner på verksamhetsnivå och beskriver vad som ska göras för att uppnå de uppsatta
målen. Kommunstyrelsen fastställer normalt sina respektive verksamhetsplaner med tillhörande
resultatmål i november månad och återrapportering till fullmäktige sker tidigast i december.
Kommunstyrelsens viktigaste ansvar i den planeringsprocessen är att:
• prioritera insatserna och dess kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna,
• arbeta med effektivisering av verksamheten, för att vidmakthålla eller höja kvaliteten inom
givna ramar.
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Oktober: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig skattesats för kommunen år 2020.
November: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga skattesats för år 2020.
Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige
vid fyra tillfällen per verksamhetsår: Månadsrapport för perioden januari-mars, delårsbokslut
för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning samt
nyckeltalssammanställning.
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Allmän analys
Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden har stor påverkan för kommunens förutsättningar och
hälleforsbornas vardag. Analysen som ska ge en kortfattad bild av nuläget och utvecklingstendenserna
baseras på uppgifter och rapporter från främst Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Utifrån SKL:s samhällsekonomiska bedömning och ett antagande om att kostnaderna i sektorn ökar i
takt med de demografiska kraven, det vill säga en oförändrad personaltäthet, uppstår ett gap mellan
intäkter och kostnader motsvarande 43miljarder kronor fram till 2022. Det baseras på ett sammantaget
resultat på 1 procent som andel av skatter och statsbidrag, vilket ligger under målet för god ekonomisk
hushållning. Flera företrädare från olika partier har uttalat en vilja att öka statsbidragen. Om vi i
Sverige skulle ha ett system med värdesäkrade statsbidrag, skulle dessa öka med 17,5 miljarder
kronor fram till år 2022. Resterande 25,5 miljarder skulle kommunsektorn i så fall ändå få ansvara för,
om inte staten skulle skjuta till ytterligare medel. Det innebär omfattande effektiviseringsbehov och
ändrade sätt att bedriva verksamheten i sektorn, en utveckling som redan påbörjats.

Sveriges kommuner
Resultat

Kommunerna redovisade ett resultat på 24miljarder kronor 2017. Resultatet motsvarar 4,4 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag5. I dessa siffror ingår ovanligt stora rea- och
exploateringsvinster på nästan 13miljarder, netto. Justerat för dessa höga vinster uppgår resultatet till
2,0 procent av skatter och generella statsbidrag, som kan sägas utgöra en tumregel för god ekonomisk
hushållning för sektorn som helhet. De ekonomiska förutsättningarna varierar mellan olika kommuner
och det är upp till varje kommun att bestämma sina mål för god ekonomisk hushållning.
Endast 20 kommuner hade negativt resultat 2017 och 199 kommuner hade ett resultat på minst 2
procent av skatter och bidrag. Kostnaderna ökade med 3,2 procent 2017, vilket är lågt jämfört med
den genomsnittliga ökningen åren 2010–2016 på 4, 5procent. Det beror främst på
kostnadsminskningen på 25 procent för flyktingmottagandet som redovisas som en del inom området
särskilt riktade insatser. Inom skolan och individ- och familjeomsorgen var kostnadsutvecklingen hög.
Kostnaderna för verksamhet till personer med funktionsnedsättning ökade med 5,3 procent exklusive
ersättning för statlig personlig assistans (som har minskat). Kommunernas totala nettokostnad för
personlig assistans ökade med 8 procent till 11miljarder kronor 2017.
Under de senaste tio åren har det sammantagna resultatet motsvarat 3,0 procent av skatter och
generella statsbidrag. År 2017 klarade 2 av 3 kommuner 2 procent av skatter och generella statsbidrag.
De senaste tio åren har i genomsnitt 11 procent av kommunerna haft underskott.
För åren 2018 och 2019 räknar vi med sjunkande resultat. Men fallet dämpas 2019 av en mycket
återhållsam kostnadsutveckling. Trots ett starkt demografiskt tryck och ökande investeringsnivåer
verkar kommunerna sammantaget att klara situationen utan att höja skatten. Medelskattesatsen
kommer troligen vara oförändrad 2019, med ett tiotal som höjer och något färre som sänker
skattesatsen.
Pensionskostnader

Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär kraftigt ökade pensionskostnader
framöver. Det påverkar utvecklingen av kostnaden för sociala avgifter, främst 2018 och 2020. Det bör
dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de antaganden om priser och löner som
ligger bakom kalkylen. Osäkerheten ökar för varje år i framskrivningen.
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Demografiskt tryck

Enligt beräkningar som baseras på SCB:s befolkningsprognos kommer de demografiskt betingade
behoven att öka med i genomsnitt 1,1 procent per år de kommande tio åren. Åren 2018–2022 ligger
genomsnittet på 1,3 procent per år. Det kan jämföras med 0,6 procent per år för åren 2000–2015.
Ökningstakten förväntas bli störst inom grundskolan och äldreomsorgen de närmaste åren. Den
verksamhet som förväntas minska mest påtagligt är flyktingmottagandet, vilken håller ner totalen.
Totalt upp går volymökningen till drygt 5 procent fram till 2022.
Nya redovisningslagen

Från och med 2019 ska den nya redovisningslagen tillämpas i kommuner och landsting (lag 2018:597)
om kommunal bokföring och redovisning). En av nyheterna är att det i resultaträkningens
uppställningsform tillkommer en ny resultatrad, ”Verksamhetens resultat”. Denna visar resultatet före
finansiella intäkter och kostnader. Syftet är att tydliggöra den ekonomiska effekten av den löpande
verksamheten. Genom nästa resultatnivå, ”Resultat efter finansiella poster”, framgår hur
medelsförvaltning och upplåning påverkat resultatet. I den nya lagen anges även att vissa finansiella
instrument ska värderas till verkligt värde. Detta kommer att medföra att resultateffekten av de
finansiella posterna kommer att fluktuera mer än tidigare i de kommuner som har finansiella
placeringar. Genom detta kan ”Verksamhetens resultat” få en mer framträdande roll i analysen av den
löpande verksamheten.
Välfärdsmiljarderna

Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas via det kommunalekonomiska
utjämningsanslaget d v s i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal
asylsökande och nyanlända. Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent
och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och
nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent. Beräkningen är preliminär och
kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen inför 2020. I vårpropositionen står inget om när
regeringen kommer att fatta beslut om fördelningen inför år 2020. Från år 2021 är tanken att hela
tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag.
Investeringar

I de kommunala budgetarna planeras fören fortsatt hög investeringsnivå både 2018 och 2019.
Prognosen och kalkylen utgår från kommunernas budget och plan men justeras ned något mer än det
historiska mönstret. För åren 2020–2022 innebär det investeringar på i genomsnitt12 procent av
skatter och generella bidrag.
Investeringsnivån kommer troligen att fortsätta att öka under de kommande åren. Detta beror bland
annat på att många bostäder och verksamhets fastigheter som byggdes under 1960- och 1970-talen
behöver renoveras eller ersättas av nya. En annan förklaring är att Sveriges befolkning växer snabbt
samtidigt som urbaniseringen fortsätter. En ökad investeringsvolym innebär ökade driftkostnader som
kommer att ta allt större utrymme i kommunens driftbudget. De kommunala bolagen svarar för drygt
hälften av kommunernas investeringar.
Kommunernas investeringar kan finansieras genom avskrivningar, positivt resultat, inkomster av
försäljning, användning av befintlig likviditet eller genom extern upplåning. Utförsäljning av
framförallt bostäder från allmännyttans bestånd har under de senaste åren genererat stora positiva
kassaflöden.
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Framtida utmaningar

SKL räknar med att det behövs effektiviseringar eller ökade resurser på 43 miljarder kronor till
sektorn för att klara en välfärd på dagens nivå fram till år 2022, med oförändrad personaltäthet.
Statsbidragen är nominellt sett oförändrade om inga nya beslut fattas, och det finns ingen koppling
vare sig till pris- och löneökningar eller till ökade välfärdskostnader som en följd av den demografiska
utvecklingen. Utmaningarna måste därför huvudsakligen klaras av inom kommuner, landsting och
regioner.
Om välfärden ska kunna bibehållas och utvecklas framöver behöver dialogen och samsynen mellan
staten och kommuner, landsting och regioner stärkas och långsiktigheten i agerandet öka. De stora
utmaningar som kommuner, landsting och regioner står inför de kommande åren är framförallt ökade
behov av skola, vård och omsorg till följd av fler unga och fler äldre. Det behövs förändringar för att
möta dem. Verksamheterna måste bli effektivare för att klara behoven med tillgängliga resurser och
inte minst tillgänglig personal. Kommuner, landsting och regioner arbetar redan för att klara de
kommande utmaningarna och få till stånd nödvändiga förändringar. Arbetssätt och strukturer behöver
utvecklas och förnyas. Implementeringen av digital teknik måste påskyndas. Bättre system behöver
utformas för uppföljning. Invånarnas egna förmågor måste tas tillvara bättre. Det behövs utbildning
för förändring och en bättre arbetsmiljö för de som arbetar inom vård, omsorg och skola.
Förändringarna kan underlättas och stödjas genom en tydlig och medveten, övergripande strategi och
inte minst av långsiktiga finansiella och planeringsmässiga förutsättningar. En mer aktiv dialog mellan
staten och kommunsektorn kan skapa en samsyn kring utmaningar och förändringsbehov som gör det
möjligt att komma överens om gemensamma satsningar för långsiktigt hållbara förändringar – med ett
gemensamt ansvarstagande och utan detaljstyrning.
En bättre samverkansprocess mellan regeringen och SKL kan utformas successivt och tillämpas på
områden där det finns särskilt stora utmaningar framöver. Det gäller bland annat den nära vården,
skolan och digitaliseringen.
Den önskvärda utvecklingen mot en nära vård handlar om att utveckla samarbetet mellan kommuner
och landsting/regioner kring den nära hälso- och sjukvården som kan minska trycket på sjukhusen och
bidra till en betydligt bättre, mer patientnära och effektiv sjukvård. Det handlar också om att ställa om
vården och öka de preventiva insatserna i syfte att minska behoven av vård. Målet är en framtida
hälso- och sjukvård som är mer tillgänglig och bättre på att motverka ohälsa. Den hänger ihop bättre
och klarar därigenom långvariga vårdbehov och kroniska sjukdomar. Kommuner, landsting och
regioner behöver arbeta aktivt och medvetet med omställningen och det förutsätter bland annat en
förbättrad samverka mellan dem. Förändringen behöver också stödjas av staten och göras i samverkan
mellan staten och sektorn. En gemensam strategi/vision på längre sikt, ömsesidiga åtaganden, en
gemensam uppföljning och även vissa övergångsvisa, tillfälliga satsningar kan vara en väg framåt.
Den statliga styrningen av skolan behöver i högre grad utformas för att kommuner och huvudmän ska
kunna möta utmaningarna och utvecklingsbehoven och den behöver bli mer inriktad på resultat och
mindre på hur statsbidragspengar används. Förskolan och skolan står inför stora utmaningar inom
flera områden. Frågan om kompetensförsörjning är avgörande. Det handlar inte bara om att utbilda
fler personer, utan även om att använda kompetens på rätt sätt. Över 1000 nya förskolor och skolor
behöver byggas fram till 2021, därutöver behöver befintliga lokaler rustas upp och lärmiljöer
vidareutvecklas. Digitaliseringen medför stora möjligheter. Det krävs dock omfattande insatser för att
främja en likvärdig tillgång till de möjligheter som digitaliseringen medför. Staten, huvudmännen och
verksamma inom förskola och skola behöver ta ett gemensamt ansvar för förskolans och skolans
förutsättningar, finansiering och styrning, så att utbyggnad och utveckling kan ske med god kvalitet
och så att likvärdigheten stärks och integrationen förbättras.
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Digitala lösningar och annan teknik kan bidra till att underlätta såväl kompetensförsörjning som
finansiering. En lämplig strategi bör omfatta åtgärder som parallellt tar sikte på både kort och lång
sikt. På kort sikt handlar det om att utnyttja befintlig teknik och effektivisera enklare arbetsuppgifter
samt samla erfarenheter etc. På längre sikt handlar det om att bygga kompetens och en organisation
som klarar framtida omställningar när det gäller kärnverksamheterna. Förutsättningarna varierar
mellan stora och små kommuner. Mindre kommuner har svårare att på egen hand driva en sådan
utveckling, däremot har de successivt möjlighet att implementera arbetssätt, system och metoder som
utvecklats av andra eller tillsammans med andra. Automatisering innebär oftast att arbetsuppgifterna
utförs på nya sätt. En orsak är att de arbetsuppgifter som utförs av människor idag naturligen också är
anpassade för människor. En annan orsak är att digital teknik medger en helt annan typ av lösningar.

Hällefors
Resultat

De prognoser som SKL avlämnar avseende skatter och statsbidrag förändrar sig flera gånger under ett
år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när
budgetåret inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att
ha en god beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under
pågående budgetår.
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen
för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de
gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar
genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet
invånare och hur kommunen kan komma att påverkas av de antalet nyanlända som etablerat sig i
kommunen.
De välfärdsmiljoner som regeringen satsar på kommunsektorn som fördelas med hänsyn till antal
asylsökande och nyanlända beräknas uppgå till 6,4 miljoner kronor för år 2020. Beräkningen är
preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen inför 2020. Från år 2021 är
tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som
generellt statsbidrag.
Befolkningsprognos

Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Hällefors kommun
uppvisar en befolkningsökning som leder till ökade intäkter som kan göra det lättare att ha en hög
samhällsservice. Denna utveckling gör det viktigt för kommunen att se till att vara en attraktiv
kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta hit och att medborgarna som bor här trivs
och vill bo kvar. Det som kan påverka bedömningen av vad som är en attraktiv kommun är bland
annat goda kommunikationer, attraktiva miljöer, en skola med hög måluppfyllelse och god
äldreomsorg.
Den sista december 2018 hade Hällefors kommun 6983 invånare vilket är en minskning med 126
personer jämfört med föregående år. Födelsenettot för samma period, det vill säga antalet födda
jämfört med antalet döda, var ett underskott med 57 personer. Motsvarande siffra för 2017 var ett
underskott med 26 personer. Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttning, gav
ett underskott med 72 personer att jämföras med 2017 som gav ett underskott med 10 personer.
Framtagna prognoser till år 2039 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommunen. I
prognosen framgår att kommunens befolkning minskar med drygt 10 procent fram till år 2039, vilket
är en försämring mot tidigare prognos. Enligt framtagna prognoser beräknas kommunen befolkning
uppgå till 6235 invånare i slutet av år 2039.
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Den åldersmässiga sammansättningen visar att kommunen kommer att ha en ökande andel äldre och
en jämn och stabil nivå gällande lägre åldrarna de kommande åren medan andelen i arbetsför ålder
fortsätter att minska. Färre personer kommer därmed att behöva försörja fler. En kommande utmaning
för kommunen är att underlätta för nya invånare att komma i sysselsättning. Kommunen kan
konstatera att antalet äldre äldre, d v s över 80 år, prognostiseras att öka med 21,3 procent fram till år
2039 i förhållande till år 2018, vilket motsvarar 119 invånare. Idag har kommunen 84 vård och
omsorgsplatser inklusive korttidsplatser. En pågående utredning om att bygga om Länsgårdens lokaler
till ett nytt ändamålsenligt vård- och omsorgsboende skulle innebära en utökning av antalet platser till
totalt 94 platser.
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Näringsliv

Hällefors kommun är beroende av ett väl fungerande näringsliv. Kommunens arbete med
företagsklimatet ska vara inriktad på att skapa goda förutsättningar för att driva, utveckla och etablera
företag i Hällefors kommun och härigenom skapa förutsättningar för hållbar tillväxt.
Kommunen bjuder årligen in till ett antal företagsfrukostar och kontinuerligt sker ett antal
företagsbesök och individuella möten med näringsidkare. Frågor som alltid finns med i dialogen med
företagen är, kompetensförsörjning, generationsväxling, behov av arbetskraft, förutsättningar för att
driva verksamhet i kommunen, infrastruktur och kommunservice.
Sedan 1 januari 2015 är Business Region Örebro (BRO) en reguljär verksamhet där Hällefors tillsammans med tio andra kommuner har ingått ett partnerskap. Verksamheten är fokuserad på fem insatsområden: Investering och etablering, Kommunservice, Kompetensförsörjning, Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete samt Entreprenörskap, nyföretagande och innovationer. Arbetet med
nyföretagande och entreprenörskap samordnas inom BRO. Samverkan kommer även utvecklas med
angränsande län.
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Hällefors kommun ska se till att göra det enkelt för företagare att snabbt kunna bygga ut sin
verksamhet eller för nya företagsetableringar att starta. Bland annat genom att verka för att det finns
attraktiv byggklar mark och tillgängliga lokaler med klart ”servicepaket” med fiber och VA. Det är
dessutom viktigt att det finns tillgång till attraktiva bostäder. Säkra transportvägar är en viktig
förutsättning för många av företagens existens, där kommunen tillsammans med företagen kommer
fortsätta att driva frågan om en förbättrad säkerhet på RV 63 och en mental breddning av RV 244.
Nyföretagarcentrum i Bergslagen finns, där rådgivning och informationsmöten sker på plats i
respektive kommun. Inom kommunservice har kommunen förbättrat förutsättningarna för företagen
genom att erbjuda en väg in, utsedda lotsar för ärenden som gäller tillstånd.
Hällefors kommun har ett näringslivsråd på initiativ av näringslivet. Näringslivsrådet består av
företagare och kommunala representanter. Näringslivsrådet verkar för gemensam samhällsutveckling
initierat av näringslivet. Målbilden är att Näringslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att
driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor som bidrar till en ökad attraktivitet och tillväxt.
Näringslivsrådet i kommunen ska verka för en naturlig koppling mellan näringsliv och kommun. En
fortsatt levande dialog mellan företagare, politiker och tjänstmän är bästa investeringen för utveckling
av kommunsens framtida näringsliv.
Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten i kommunen har minskat med 146 personer under år 2018. Antalet öppet
arbetslösa motsvarar 3,8 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en minskning med 2,9
procentenheter jämfört vid årets början. Samtidigt har antalet personer som är sökande i program med
aktivitetsstöd ökat med 74 personer. Av dessa personer avser 72 personer åtgärder i
etableringsuppdraget. 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 9 personer.

Öppet arbetslösa
Med stödfunktion
Summa antal

Öppet arbetslösa
Med stödform

2014

2015

2016

2017

2018

202
147
349

263
170
433

270
150
420

263
113
376

117
187
304

2014

2015

2016

2017

2018

6,6%
4,8%

6,7%
4,3%

6,8%
3,8%

6,6%
2,8%

2,9%
4,7%

Kommunen räknar med att fortsätta satsa på vuxenutbildning samt de arbetsmarknadsåtgärder som
kommer att erbjudas för att möta upp den arbetslöshet som finns. Under ytterligare ett år kommer
projektet All in vara ett specifikt projekt som har som målsättning att få främst nyanlända kvinnor i
sysselsättning. Det är också viktigt att möta upp arbetslösheten utifrån en långsiktighet vad gäller
utvecklingen av kommunens ekonomiska bistånd.
Ungdomar 18-24 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom åldersintervallet 18 till 24 år uppgår till 3,8 procent vid
årsskiftet 2018/2019. Riket och länet uppvisar 2,4 procent respektive 2,8 procent. Det innebär att
kommunen har 1,0 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.
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Ungdomar 18-24 år

2014

2015

2016

2017

2018

Öppet arbetslösa
Med stödform

5,0%
7,5%

9,2%
7,5%

8,1%
5,5%

5,3%
3,2%

3,8%
3,8%

Av ungdomarna i kommunen är det 3,8 procent som har arbete med någon form av stöd, vilket innebär
att kommunen ligger 0,6 procentenheter högre än länet. I förhållande till riket har kommunen
0,7 procentenheter högre 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 9 personer för ungdomarna.
Utlandsfödda 16-64 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda uppgår till 4,8 procent vid årsskiftet
2018/2019, vilket är en minskning med hela 15,2 procentenheter i jämförelse med året innan. Riket
och länet uppvisar 7,1 procent respektive 8,2 procent. Det innebär att kommunen har 3,4
procentenheter lägre öppen arbetslös inom gruppen utländskfödda i förhållande till länet, vilket är ett
trendbrott. I jämförelse med riket har kommunen 2,3 procentenheter lägre öppet arbetslösa inom
gruppen utlandsfödda.
Utlandsfödda 16-64
Öppet arbetslösa
Med stödform

2014

2015

2016

2017

2018

15,0%
5,6%

25,1%
9,3%

24,2%
10,5%

20,0%
7,9%

4,8%
16,6%

EFS-projektet All in som främst riktar sig till öppet arbetslösa utlandsfödda kvinnor beräknas pågå
från och med 2017-09-01 till 2020-05-31. 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.
Infrastruktur

Under senaste åren har kommunen satsat på åtgärder inom infrastukturområdet för att skapa
möjligheter för destinationsutveckling och ökad attraktionskraft, vilket kommer vara fortsatt viktiga
åtgärder. Kommunen har genom förlängning av tågplattformarna i båda tätorterna Hällefors och
Grythyttan skapat bättre förutsättningar för en utökad kollektivtrafik via järnvägen och möta dagens
och framtidens passagerares behov. Dessutom har ett nytt resecentrum i Hällefors byggts. Utifrån den
utökade tågtrafiken vad gäller både kollektivtrafik men även godstrafik har en gång och cykelbro
byggts. Utifrån antagna Regionala utvecklingsstrategin (RUS:en), framgår det att hela Örebro län ska
utvecklas vad gäller Länstrafiken. Hällefors är beroende av en bra och fungerande Länstrafik vad
gäller både för elever som arbetspendlande.
En ladd stolpe för elbilar har installerats på torget i Hällefors. Den är delfinansierad av Länsstyrelsen
Örebro och ingår i deras ladd-infrastrukturprojekt för ett ökat användande av elbilar.
För att öka attraktionskraften och första intrycket för resande in i kommunen har satsningar vidtagit
vid på RV63. Trafikverket har påbörjat upprustning av sträckan Ljusnarsberg-Hällefors där både
förstärkning av vägen och en mental breddning av vägen pågår. Upprustning av Stationsvägen närmar
sig sitt slutförande. I upprustningen så har bland annat en gång-och cykelväg anlagts som förstärker
tillgängligheten från centrum till nya resecentrumet. Kommunen har genomfört en inventering av alla
grusvägar i Hällefors tätort som kommit fram till att det totalt finns cirka 15 km grusväg i tätorten.
Efter samtal med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer beläggningsarbeten innevarande år
samt en långsiktig plan kommer att läggas upp nästa år.
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Trafikverket har påbörjat en genomgång av sitt väginnehav där de har som mål att försöka minska
antalet meter väg i tätort som de förvaltar. De har tagit en första kontakt med kommunen men har
ännu inte kommit med något förslag. Det finns i dagsläget inget direktiv hur vägen ska överlämnas
dvs. i vilket skick den ska vara vid överlämnandet ej heller om det medföljer några underhållsmedel.
Frågan har lyft i en grupp med regionen och frågan kommer troligen bli alltmer aktuell under 2019.
Kommunen har som ett långsiktigt mål att tillskapa en gång och cykelväg mellan tätorterna Hällefors
och Grythyttan. Trafikverket har påbörjat en projektering och arbetet är påbörjat med
markinventering, genomgång av planunderlag samt markförutsättningar. Trafikverket har dock inte i
dagsläget tagit det slutgiltiga beslutet om slutliga dragningen av vägen. Kommunen arbetar ständigt
med att genomföra förbättringar av säkerheten för trafikanter men även för kommunens
verksamhetsområden.
Arbetet med en förenklad trafikanalys av Hällefors tätort är genomförd och inventeringen utmynnade i
en gång- och cykelplan. Planen bygger på att få ett homogent och långsiktigt hållbart gång- och
cykelvägnät i tätorten.
Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt
med regeringen mål att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en
hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020. Enligt senaste mätningarna har 88,80 procent av kommunens
hushåll bredband enligt målet och 69,87 procent av företagarna. Ser kommunen enbart till tätbebyggt
område är motsvarande siffror 97,54 procent respektive 87,27 procent.
Bostadsmarknad

Bostadsmarknaden gick sedan flyktingvågen 2014 från en överskottsmarknad till en
underskottsmarknad som varat till slutet av 2018. Från årsskiftet 2018/2019 ses dock en tydlig trend
att marknaden åter gått in i en överskottsmarknad. Antalet lägenheter som inte hyrs ut ökar månad för
månad och är i linje med SCB:s befolkningsprognoser. För Hällefors Bostads AB:s del blev det en
extra påfrestning då bostadsbolagets uthyrning av 22 lägenheter till Migrationsverket sagts upp vid
årsskiftet.
Bolaget har de senaste åren nyproducerat totalt 21 studentlägenheter i Grythyttan genom omställning
av vårdboenden som under ett antal år legat i omställning. I bostadsbolagets bestånd har det saknats
större lägenheter för att antal stora familjer som bosatt sig i kommunen. För att tillgodose även detta
behov har bolaget producerat tio större lägenheter genom omvandling av före detta kontorslokaler på
Klockarvägen. I övrigt förekommer i princip ingen nyproduktion i kommunen förutom enstaka
privatägda enfamiljshus.
Genom att kommunen planerar för att gå ur vård och omsorgslokalerna på Nya Björkhaga kommer
ytterligare 26 nya lägenheter att tillföras ett redan mättat bostadsbestånd. Förhoppningsvis attraherar
dessa centrala lägenheter några av kommunens villaägare så att flyttkedjor kan skapas. Detta
aktualiserar dock också behovet av avveckling av andra hus i beståndet och bostadsbolaget räknar
med att rivningarna kommer att behöva startas under år 2020.
Kommunens samlade bostadsbestånd är åldersstiget och styrelsen arbetar med tankar hur beståndet
kan förnyas. Nybyggnad på Källvägen diskuteras som ett projekt som med rätt lägenheter skulle
kunna få igång flyttkedjor inom kommunen, men naturligtvis gör det klara trendbrottet med allt flera
lediga lägenheter att man noga överväger projektet. Ett annat projekt med framtidstro och föresatser
att inte enbart skapa attraktiva lägenheter för de i kommunen redan boende, utan även attrahera
invånare från andra kommuner att flytta till Hällefors är att skapa strandnära boende.
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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 framgår av tabellen nedan.
År 2019-2022

Kommunfullmäktige

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Centerpartiet
Grythyttelistan
Sverigedemokraterna
Totalt

9
7
6
3
2
4
31

Personal- och kompetensförsörjning
Hällefors kommun har liksom landets övriga kommuner stora utmaningar med personalförsörjning
och kompetensförsörjning. Över en halv miljon personer behöver rekryteras till välfärdssektorn fram
till 2026. Under de kommande åtta åren (2020-2027) kommer ca 25 procent av de anställda inom
Hällefors kommun att avgå med pension under förutsättning att de avgår vid 65 års ålder.
För att främja ett långsiktigt hållbart arbetsliv finns några viktiga punkter att arbeta vidare med, bland
annat balansen mellan individ och organisation gällande förebyggande insatser. Ett systematiskt
arbetsmiljöarbete som följs upp årligen är väsentligt, liksom arbetet mot diskriminering och för ökad
mångfald. Riskbedömningar och konsekvensanalyser ur arbetstagarperspektiv ska göras innan
förändring, uppstart eller flytt av verksamhet. En god arbetsmiljö är en del av arbetsgivarvarumärket
som kan påverka kommunens attraktionskraft.
En arbetskraftsreserv finns i form av kommunens deltidsanställda. Inom kommunen pågår ett arbete
med att ta fram strategier för ökad andel heltidsanställda och heltidsarbetande. Rekryteringsbehovet
minskar om fler arbetar heltid. Kommunal och SKL har kommit överens om att heltid ska vara norm
och att fler ska arbeta heltid
Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter är en viktig framgångsfaktor i att vara en attraktiv
arbetsgivare och även om kommunen jobbar med dessa frågor behöver kommunen fortsätta att
utveckla arbetet bland annat genom att se mer på alternativa karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet till kompetensutveckling är enligt forskning det som påverka mest hur medarbetare
upplever karriärmöjligheter. Det är därför viktigt för Hällefors kommun att avsätta tillräckligt med
medel för medarbetarnas kompetensutveckling i en allt mer komplex värld. Kompetens är en
färskvara, som måste underhållas.
Ledarskapets betydelse betonas ofta i forskning. Under senare år har kommunen sänkt antalet
medarbetare per chef som ett led i att kunna erbjuda hållbara förutsättningar för första linjens chefer.
Ett strukturerat och kontinuerligt arbete med chefers kompetensutveckling behöver ständigt pågå med
tanke på komplexiteten i chefsuppdraget.
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Statliga reformer och beslut
Verksamheterna har kartlagt nya lagar, förordningar och övrigt som kan komma att påverka
kommunen under planperioden.
Välfärdsmiljonerna på sammanlagt 10 miljoner kronor till kommunsektorn kommer dels att fördelas
på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet d v s i kronor per invånare, dels
med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Av tillskottet som
fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott
som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och
landstingen 20 procent. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga
fördelningen inför 2020. Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den
kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag.
Regeringen föreslår en långsiktig satsning på socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden.
Regeringen vill bland annat stärka kommunernas eget arbete för att förbättra förutsättningarna i
områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller t.ex. lågt valdeltagande, hög
arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. Regeringen förstärker bidraget med
ytterligare 321 miljoner kronor till totalt 1 821 miljoner kronor per år fr o m år 2019 till 2027.
Anslaget för investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande föreslår
regeringen till totalt 2 250 miljoner kronor ackumulerat för 2020–2022 för att redan inkomna
ansökningar om stöd enligt de gamla reglerna ska kunna beviljas i år.
Regeringen bemyndigas att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden för klimatinvesteringar som
inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på totalt 1 500 miljoner kronor
ackumulerat under perioden 2020–2023. Anslaget används bl.a. för klimatinvesteringar på lokal och
regional nivå samt stöd till installation av laddinfrastruktur för elfordon. För att stimulera till
överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart har ett tillfälligt ekobonussystem införts. För att
möjliggöra utbetalningar av ekobonus behöver anslagsändamålet utvidgas för att omfatta sådant stöd.
Regeringens bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden för Europeiska socialfonden m m för
perioden 2014–2020 ökar med 165 miljoner kronor, till totalt 3 850 miljoner ackumulerat 2020–2023.
SKL är positiv till förstärkningen kring ESF och anser att medlen exempelvis bör användas för att
stärka Arbetsförmedlingens närvaro och samverkan i hela landet samt strategiskt
kompetensförsörjningsarbete.
Årligen under 2018-2019 avsätts 250 miljoner kronor för att öka utbudet och tillgängligheten till
biblioteksverksamhet i hela landet och under året 2020 avsätts 225 miljoner kronor. Regeringen
avsätter 250 miljoner per år för perioden 2018–2019 för ökat lovstöd och för verksamhetsåret 2020
avsätts 200 miljoner kronor för sommarlovsstöd. Stödet avser att gälla för avgiftsfria aktiviteter för
barn under skollov och fördelas av Länsstyrelserna.
Utbildningsområdet

I enlighet med Skolkommissionens förslag har regeringen förstärkt den statliga finansieringen av
skolan. 3,5 miljarder kronor avsättas för syftet under år 2020. Stödet ska vara villkorat så att de
tillförda medlen leder till ökade insatser för jämlikhet, kunskapsutveckling och kvalitet i
verksamheten. Stödet ska fördelas så att resurserna viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer.
Tillskottet kan exempelvis användas till mindre klasser, högre lärartäthet, högre lärarlöner, utökad tid
för lärarnas kompetensutveckling, ökad personaltäthet eller kompetensutveckling inom elevhälsan.
Stödet ska gå till ökade och därmed inte pågående insatser.
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Ett riktat statsbidrag införs för att anställa fler lärarassistenter i skolan. För 2019 avsätts 475 miljoner
kronor och från och med 2020 beräknas statsbidraget till 500 miljoner.
Från och med 1 juli 2018 har kravet på digitalisering i skolan stärkts. Nationella prov ska genomföras
digitalt, och statsmakterna har en framtagen digital strategi för implementering som sträcker sig till
2022. De utredningar som presenterats beskriver att kostnader för t ex vissa förbrukningsvaror
kommer att minska, men att en kostnadsökning för en digital skola är ofrånkomlig.
Riktade bidraget gällande mindre barngrupper i förskolan för att minska barngrupperna och öka
personaltätheten i förskolan aviseras med 1 230 miljoner kronor för år 2020. Det riktade statsbidraget
för förstärkt personaltäthet i fritidshem på 500 miljoner kronor samt det riktade statsbidraget för fler
anställda i lågstadiet, den så kallade lågstadiesatsningen, utgår från och med år 2020. Satsning för
ökad kompetens för lärare inom svenska för invandrare (SFI) och svenska som andra språk inom
komvux finns fram t o m år 2019.
Karriärtjänstreformen som infördes från och med den 1 juli 2016 omfattar cirka 17 000 förstelärare
och 3 miljarder kronor. Bidraget beräknas finnas fram t o m år 2019 och utgår därmed från och med år
2020. Regeringen har även gjort det möjligt för huvudmän med tuffa förutsättningar att söka
statsbidrag för ytterligare karriärtjänster för lärare i form av förstelärare och lektorer, vilket också
beräknas utgå från och med och med år 2020.
Regeringen avsätter 300 miljoner kronor i en samlad satsning på ökad kvalitet på gymnasieskolans
introduktionsprogram även under år 2020, till exempel:
•
Fortsatt statsbidrag till huvudmännens arbete för att öka förutsättningarna för ungdomar på
introduktionsprogram att bli behöriga till nationellt program.
•
Huvudmännen ska få stöd för bedömning av elevers kunskaper och tidigare utbildning.
•
Stärkt rätt till utbildning i gymnasieskolan för asylsökande elever som fyllt 18 år.
Kommunernas möjlighet att erbjuda dessa elever utbildning på nationella program bör öka
genom mer resurser/statlig ersättning via Migrationsverket.
•
Målgruppen för statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning vidgas för att även omfatta elever
på introduktionsprogram som genomför utbildning i lärlingsliknande former.
•
Förstärkt statsbidrag för undervisning under skollov för elever på språkintroduktion.
Ökade ambitionen att tillhandahålla yrkesutbildning för vuxna kvarstår för att verka för att det behövs
fler platser på yrkesvux för att möta efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom olika yrkesområden,
inklusive de omfattande behov inom vård- och omsorgssektorn som finns i stora delar av landet. I de
behovsanalyser SKL gjort bedöms att cirka 16–17 000 i yrkesvux och 4000 i lärlingsvux är realistiska
i ett närliggande perspektiv för att kunna erbjuda kvalitativa utbildningar. Sedan 2017 är även ett
villkor för statsbidraget för yrkesvux att de samverkande kommunerna sammantaget själva finansierar
utbildning av minst samma omfattning som den utbildning som bidraget lämnas för. Totalt avsätter
regeringen 1 915 miljoner kronor år 2019-2020 för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.
Statligt bidrag för kommunal kulturskoleverksamhet återinförs med 150 miljoner kronor för 2020.
Omsorgsområdet

Regeringen föreslår att riksdagens beslutade höjning av investeringsstödet för bostäder till äldre på
300 miljoner kronor till totalt 700 miljoner kronor genomförs men att medlen används för
investeringar i biståndsbedömt trygghetsboende. Regeringen vill också se en annan inriktning på
statsbidraget till kommunerna på 500 miljoner kronor för att möjliggöra erbjudande om särskilt
boende inom 3 månader. Därför föreslås en fördelning till samtliga kommuner utifrån antalet äldre i
respektive kommun, istället för ett prestationsbaserat bidrag.
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Kompetenssatsningen på 50 miljoner kronor om demensutbildning till personal i äldreomsorgen
kvarstår enligt tidigare beslut. Vidare avslutar regeringen det riktade stödet för anställning av
resurspersoner i trygghetsboenden, 200 miljoner kronor, och satsningen för att uppnå en god
personalkontinuitet i hemtjänsten, 110 miljoner kronor.
Stimulandmedel på 350 miljoner kronor år 2019-2020 till funktionshinderområdet för att öka
motivationen att delta i daglig verksamhet samt uppmuntra fler kommuner att införa
habiliteringsersättning.
Regeringen anser att kommunernas individ- och familjeomsorgen har varit ansträngd under många år,
inte minst inom den sociala barn- och ungdomsvården. För att hantera belastningen i kommunerna och
det stora trycket på bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården finns en förstärkning
som halveras till år 2020 uppgår till 250 miljoner kronor för åtgärder för att öka bemanningen.
Medlen får användas till socialsekreterare, arbetsledare och administratörer men inte till
bemanningsföretag.
Regeringen föreslår att 2 miljarder kronor anvisas per år för perioden 2019-2020. Anslaget får
användas till bidrag och statsbidrag för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa. Anslaget får även
användas för utgifter för forskning inom psykiatri och psykisk hälsa. Vissa insatser inom
folkhälsoområdet finansieras även av anslaget.
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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 planerat underhåll av tidigare 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.
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Verksamhetsmål ska vara uppföljningsbara. De ska rikta sig till medborgarna och till exempel anges i
form av servicenivåer och kvalitet. Verksamhetsmål kan också riktas inåt i organisationen och
uttryckas i form av produktivitet och effektivitet.
Hällefors kommun har antagit en verksamhets- och ekonomistyrningspolicy med tillhörande riktlinjer
där det framgår att kommunfullmäktige ska fastställa övergripande verksamhetsmål kallade
inriktningsmål. Inriktningsmålen ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den
önskvärda inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv.
Inriktningsmålen ska kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera s k
resultatmål.
På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens
nämnder och styrelse fastställt verksamhetsmässiga resultatmål för respektive verksamhetsmål.
Resultatmålen har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning
verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om
kommunen är på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.

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

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

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

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

Mål 2:

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

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

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

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

I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande
företag samt nyetableringar

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:
Indikator 5:
Indikator 6:
Indikator 7:

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

Mål 4:

Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid

Indikator 1:
Indikator 2:

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

Indikator 3:
Indikator 4:
Indikator 5:

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

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

Indikator 1:

Resultatandel

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

2020

2021

2022

2023

2024 TOTALT

9,0
449,5
2,0%

14,1
448,5
3,1%

14,8
455,1
3,3%

15,1
463,2
3,3%

15,4
472,4
3,3%

Mål 2:

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

Indikator 1:

Investeringsandel

Nettoinvesteringar (mkr)
Skatteintäker och utjämning (mkr)
Investeringsandel

68,4
2 288,7
3,0%

2020

2021

2022

2023

2024 TOTALT

21,0
449,5
4,7%

21,5
448,5
4,8%

22,0
455,1
4,8%

22,5
463,2
4,9%

23,0
472,4
4,9%
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Mål 3:

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

Indikator 1:

Pensionsskulden

(mkr)

2020

2021

2022

2023

2024

TOTALT

Totalt pensionssåtagande
Försäkring

201,1
4,0

200,9
4,0

200,9
4,0

200,8
4,0

201,0
4,0

20,0

Resultatmål 2020
Resultatmål 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.
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd
årligen anta verksamhetsmässiga resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda
inriktningsmål.
Finansiella resultatmål 2020
Kommunen ska enligt lagen fastställa finansiella mål utifrån god ekonomisk hushållning. Det
finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger
därmed de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver.
Mål 1:

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

Indikator 1:

Resultatandel

Mål 2:

Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens
skatteintäkter och generella statsbidrag är 97,1 procent
31 december.

Indikator 1:

Nettokostnadsandel

Mål 3:

Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag är minst 4,7 procent 31 december.

Indikator 1:

Investeringsandel

Mål 4:

Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden är lägst 4,0 miljoner
kronor 31 december.

Indikator 1:

Pensionsskulden

Mål 5:

Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till
kommunens totala tillgångar är lägst 5,4 procent 31 december.

Indikator 1:

Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet
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Organisation
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Driftplan 2020-2024
För kommunens nämnder gäller följande ekonomiska grundramar. Budgeten 2020 har minskats med
drygt 2 miljoner kronor jämfört med föregående år och kan härledas helt till kommunens minskade
riktade generella statsbidrag kallat välfärdsmiljoner där bidraget från och med år 2021 ska ligga i
anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som ett generellt statsbidrag. Nedräkningen
baseras på prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting.
I ramarna ingår förändringar av kapitalkostnader som baseras på de investeringar som fastställts av
kommunfullmäktige. Interräntan följer Sverige Kommuner och Landstings rekommendationer och
beräknas vara 1,5 procent för verksamhetsåret 2020.
Inom kommunstyrelsens budgetram ingår centrala anslag för lönejusteringar som under
verksamhetsåret kommer att justera kommunstyrelsens beslut om fördelning av budgetramen i
verksamhetsområden på grund av utfördelning av det centrala anslaget för löneökning. Taxor och
avgifter inom kommunstyrelsens ansvarsområde förutsätts vara enligt 2019 års nivå.
Pensionsberäkningarna grundas på uppgifter från pensionsförvaltaren KPA som erhållits i samband
med kommunens årsbokslut 2018. Inom kommunstyrelsen beräknas riktade statsbidrag minska utifrån
nu kända faktorer.
För att kunna rymma verksamheterna i de förslagna ramarna fordras fortlöpande effektivisering och
införande av nya mindre kostnadskrävande arbetssätt.

Ansvarsområde (tkr)

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
- varav pensioner
Myndighetsnämnd
Valnämnd
Verksamhetens
nettokostnader

2019
budget
(inkl TB)
Intäkter Kostnader

2020
plan
Netto

Intäkter Kostnader

Netto

0

1 851

1 851

0

2 151

2 151

133 600

570 187
11 806

436 587
11 806

120 000
0

554 077
11 356

434 077
11 356

0

265

265

0

265

265

160

425

265

0

0

0

133 760

572 728

438 968

120 000

556 493

436 493
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Ansvarsområde (tkr)

Kommunfullmäktige

2021
plan
Intäkter Kostnader

Netto

2022
plan
Intäkter Kostnader

Netto

0

2 151

2 151

0

2 151

2 151

120 000

547 918

427 918

120 000

553 571

433 571

Myndighetsnämnd

0

265

265

0

265

265

Valnämnd

0

0

0

210

560

350

120 000

550 334

430 334

120 210

556 547

436 337

2024
plan
Intäkter Kostnader

Netto

Kommunstyrelse

Verksamhetens
nettokostnader
Ansvarsområde (tkr)

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Myndighetsnämnd
Valnämnd
Verksamhetens
nettokostnader

2023
budget
Intäkter Kostnader

Netto

0

2 151

2 151

0

2 151

2 151

120 000

561 430

441 430

120 000

570 614

450 614

0

265

265

0

265

265

160

425

265

0

0

0

120 160

564 271

444 111

120 000

573 030

453 030
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Investeringsplan 2020-2024
Investeringsplanen för perioden omfattar 110,0 miljoner kronor och investeringsbudgeten 2020
uppgår till 21,0 miljoner kronor. Eventuella investeringsbidrag inkluderas inte i planen utan planen är
redovisad enligt lagstiftningen som innebär att planen bistår av bruttoutgifter. Eventuella
investeringsbidrag som kommunen alltid söker när möjligheten finns följer beslutad
komponentavskrivning och därmed minskar varje års avskrivningskostnad. Investeringar i kommunens
verksamhetslokaler regleras genom förändrad hyressättning för kommunens verksamheter.

Projekt/ändamål (tkr)

Kommunstyrelse
Total investeringsvolym

2019
budget
(inkl TB)

2020
budget

2021
plan

2022
plan

2023
plan

2024
plan

28 320

21 000

21 500

22 000

22 500

23 000

28 320

21 000

21 500

22 000

22 500

23 000

Prioriteringar har genomförts för att inte finansieringsutrymmet ska överskridas enligt planens
finansiella målsättningar.
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Budgetanalys
Resultat
Kartläggning av budgeterat resultat och dess orsaker. Vilken balans beräknar kommunen ha över sina
intäkter och kostnader under året och över tiden? Analysering av investeringar och dess utveckling.
Ekonomiska budgetförutsättningar

•
•
•
•
•
•
•
•

Utdebitering 22,05 kronor.
Antal invånare i prognos 2020 6827, 2021 6781, 2022 6740, 2023 6708, 2024 6677.
Skatteunderlaget beräknas enligt SKL:s prognos april månad 2019.
Pensionsberäkningarna grundas på uppgifter från KPA december månad 2018.
Ökade lönekostnader budgeteras i en särskild centralt utrymme.
Internräntan beräknas till 1,50 procent enligt SKL:s rekommendationer.
PO-påslaget beräknas höjas med 1 procentenhet enligt SKL:s rekommendationer.
Taxor och avgifter enligt 2019 års nivå.

Budgeterat resultat

Budgeterade resultat för verksamhetsåret 2020 uppgår till 9,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en
ökning av det egna kapitalet med 5,1 procent. Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och
utjämning uppgår till 2,0 procent.

Budgeterat resultat (mkr)
% av eget kapital vid årets början

2020

2021

2022

2023

2024

9,0
5,1

14,1
7,7

14,8
7,5

15,1
7,1

15,4
6,7

Under de fem kommande åren beräknas det egna kapitalet öka med 68,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en årlig ökningstakt på 7,8 procent.
Förändring av kostnader och intäkter

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de
intäkter kommunen får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningssystemet.
(mkr)

2020

2021

2022

2023

2024

Nettokostnader
Skatteintäkter och utjämning

436,5
449,5

430,3
448,5

436,3
455,1

444,1
463,2

453,0
472,4

Under perioden från år 2020 till 2024 beräknas ökningstakten för nettokostnaderna uppgå till
3,8 procent och för skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ökningstakten uppgå till
5,1 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 beräknas 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

2020

2021

2022

2023

2024

97,1%

96,0%

95,9%

95,9%

95,9%
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Av tabellen framgår det att 97,1 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag beräknas
användas till verksamheterna under 2020. Utifrån budgetplanen kan konstateras att nettokostnadsandelen årligen uppfyller målet med god ekonomisk hushållning.
Investering och självfinansieringsgrad

Totalt uppgår 2020 års investeringsbudget till 21,0 miljoner kronor. Exkluderas avskrivningar,
nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från budgeterade resultat har kommunen
23,3 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att den löpande
verksamheten finansierats. Detta medför att 100 procent av investeringarna kan finansieras med medel
från den löpande verksamheten.
2020

2021

2022

2023

2024

Medel från verksamhet (mkr)
Nettoinvesteringar (mkr)

23,3
21,0

28,8
21,5

29,9
22,0

30,6
22,5

31,3
23,0

Självfinansieringsgrad (%)

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Redovisas ett värde på 100 procent eller mer innebär det att kommunen kunde skattefinansiera
samtliga investeringar som genomförs under året. Detta stärker kommunens finansiella
handlingsutrymme. Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder
och/eller stärka likviditeten. Under femårsperioden räknar kommunen med att 100 procent av investeringarna finansieras med medel från verksamheten.

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.
(%)

2020

2021

2022

2023

2024

Soliditet inkl pensionsåtagandet

5,5%

9,2%

13,0%

16,6%

19,9%

Under år 2020 räknar kommunen med att soliditeten ska uppgå till 5,5 procent inkluderat till det
pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse.
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 under kommande år
minskar till följd av de positiva resultaten.
(%)
Total skuldsättningsgrad

2020
49,1%

2021
46,6%

2022
43,9%

2023
41,2%

2024
38,7%

Kommunalskatt

Skattesatsen för Hällefors invånare beräknas uppgå till 22,05 procent för åren 2020-2024. Den
genomsnittliga skattesatsen för riket uppgår 2019 till 32,19 procent, varav kommunerna svarar för
20,70 procent som är en sänkning med 0,04 procentenheter.
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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.
Finansiella skulder

Kommunens långfristiga skulder uppgår vid 2019 års ingång till 87,7 miljoner kronor. 69,6 miljoner
kronor avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest.11,0 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder och 4,4 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. Slutligen avser 2,7
miljoner kronor erhållna investeringsbidrag som betalt ut i förväg för investeringsutgifter som
kommunen haft under verksamhetsåret 2018.
(mkr)
Långfristiga lån

2020
49,8

2021
42,5

2022
34,6

2023
26,5

2024
18,3

Pensionsåtaganden

Kommunen har beslutat att all intjänad pension från och med 1998 sker genom individuell förvaltning,
det vill säga kommunen betalar ut beloppet till det så kallade pensionsvalet. Ansvarsförbindelsen avser
intjänande pensioner före år 1998 och redovisas inom linjen. Löneskatten på 24,26 procent tas med vid
beräkning av pensionsskulden. Totalt beräknar kommunen ha ett pensionsåtagande på 201,1 miljoner
kronor vid utgången av år 2020, där ansvarsförbindelsen beräknas uppgå till 159,1 miljoner kronor.
Sedan bokslutet för år 2007 beräknas pensionsskulden enligt en ny modell (RIPS07). Modellen är
framtagen och fastställd av SKL för att användas framöver vid värderingen av kommunala
pensionsåtaganden. Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i
praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna
del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt, då utbetalningarna kommer att
belasta kommunens resultat under många decennier. Det finns inga medel som är särskilt placerade för
kommande pensionsutbetalningar, utan kommunen har återlånat den samlade pensionsskulden i
verksamheten.
(mkr)

2020

2021

2022

2023

2024

Avsättning till pensioner
Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Totalt

42,0
159,1
201,1

45,4
155,5
200,9

48,8
152,1
200,9

52,3
148,5
200,8

55,0
146,0
201,0

Borgensåtaganden

Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick vid årsskiftet 2018/2019 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. Kommunen räknar inte med att borgensåtagandet ska minska under
budgetperioden.

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.
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.
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(mkr)
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag
Bruttokostnadsförändring med 1%
Ränteändring på långfristiga lån 1%
Förändring generella statsbidrag med 1%
Förändring utdebitering med 10 öre

3,5
5,4
0,5
1,5
1,4

Även oförutsedda händelser kan ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utredning. Det är därför
viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som på lång sikt.

Framtida utveckling
De prognoser som SKL avlämnar avseende skatter och 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.
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 tre finansiella inriktningsmål i form av resultatandel, investeringsandel 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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Resultatplan 2020-2024
Resultatplanen för åren 2020-2024 har beräknats utifrån följande förutsättningar.
Beräkningsgrunder

Resultat i relation till skatter
och generella statsbidrag
Antal invånare
Skatter och statsbidrag

Resultatbudget (tkr)

2020
budget

2021
budget

2022
budget

2023
budget

2024
budget

2,00%

3,15%

3,25%

3,25%

3,25%

6 827

6 781

6 740

6 708

6 677

Beräkning baserad på prognos från Sveriges Kommuner
och Landsting, maj 2019

2018
bokslut

2019
budget
(inkl TB)

2020
budget

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar

144 429
-552 208
-1 682
-11 846

100 000
-525 468
-13 500

120 000
-542 193
-14 300

Verksamhetens nettokostnader

-421 307

-438 968

-436 493

290 074
151 419

296 492
155 516

300 724
148 759

20 186

13 040

12 990

1 208
-3 258

400
-4 400

400
-4 400

18 136

9 040

8 990

-

-

-

18 136

9 040

8 990

4,11%

2,00%

2,00%

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Årets resultat
Resultat, andel av skatter och
statsbidrag (%)
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Resultatbudget (tkr)

2021
plan

2022
plan

2023
plan

2024
plan

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

120 000
-535 634
-14 700

120 000
-541 237
-15 100

120 000
-548 611
-15 500

120 000
-557 130
-15 900

Verksamhetens nettokostnader

-430 334

-436 337

-444 111

-453 030

305 983
142 478

313 011
142 118

320 818
142 346

324 818
147 564

18 127

18 792

19 053

19 352

400
-4 400

400
-4 400

400
-4 400

400
-4 400

14 127

14 792

15 053

15 352

-

-

-

-

14 127

14 792

15 053

15 352

3,15%

3,25%

3,25%

3,25%

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Årets resultat
Resultat, andel av skatter och
statsbidrag (%)

Känslighetsanalysen visar hur kommunens kostnader påverkas av förändrade förutsättningar avseende
kostnadsutveckling, skatteuttag samt befolkning. 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

3,5
5,4
0,5
1,5
1,4
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Finansieringsplan 2020-2024
Finansieringsplanen för åren 2020-2024 har beräknats utifrån att likvida medel är i stort sett
oförändrade i och med antagandet att alla kvarvarande medel från verksamheten finansierar
nettoinvesteringar och resterande antas amortera lån och bortförsäkring av pensionsskulden.
Finansieringsbudget (tkr)

2018
bokslut

2019
budget
(inkl TB)

2020
budget

18 136
11 846

9 040
13 500

8 990
14 300

2 257

2 133

3 485

32 239

24 673

26 775

Ökning - /minskning + av rörelsefordringar
Ökning + /minskning - av rörelseskulder

2 150
28 572

-15 649
-

-3 485
-

Kassaflöde från den löpande verksamheten

62 961

9 024

23 290

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anl tillgångar Försäljning av materiella anl tillgångar +
Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar +
Ökn/minskn av övriga finansiella tillgångar

-32 501
-36

-28 320
-

-21 000
-

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-32 537

-28 320

-21 000

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån +
Amortering av långfristiga skuklder Övriga tillförda + använda - medel

-15 000
2 882

-17 500
-

-2 290
-

Kassaflöde från finanseringsverksamhet

-12 118

-17 500

-2 290

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

18 306
84 334
102 640

-36 796
102 640
65 844

0
65 844
65 844

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Just för av- och nedskrivningar +
Just för övr poster som inte ingår
i kassaflödet (bl a förändring av pensionsskuld)
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapitalet
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Finansieringssbudget (tkr)

2021
plan

2022
plan

2023
plan

2024
plan

14 127
14 700

14 792
15 100

15 053
15 500

15 352
15 900

3 489

3 572

3 651

2 813

32 316

33 464

34 204

34 065

Ökning - /minskning + av rörelsefordringar
Ökning + /minskning - av rörelseskulder

-3 489
-

-3 572
-

-3 651
-

-2 813
-

Kassaflöde från den löpande verksamheten

28 827

29 892

30 553

31 252

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anl tillgångar Försäljning av materiella anl tillgångar +
Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar +

-21 500
-

-22 000
-

-22 500
-

-23 000
-

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-21 500

-22 000

-22 500

-23 000

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån +
Amortering av långfristiga skulder Övriga tillförda + använda - medel

-7 327
-

-7 892
-

-8 053
-

-8 252
-

Kassaflöde från finanseringsverksamhet

-7 327

-7 892

-8 053

-8 252

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

0
65 844
65 844

0
65 844
65 844

0
65 844
65 844

0
65 844
65 844

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Just för av- och nedskrivningar +
Just för övr poster som inte ingår
i kassaflödet
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapitalet
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Balansplan 2020-2024
Balansbudget (tkr)

2018
bokslut

2019
budget
(inkl TB)

2020
budget

Anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Kortfristiga fordringar
Kassa bank

293 069
1 890
41 468
102 639

307 889
1 755
57 117
65 844

314 589
1 620
60 637
65 844

Summa tillgångar

402 355

432 605

442 690

Eget kapital
Avsättningar
Skulder

165 445
36 666
236 955

174 485
38 665
219 455

183 475
42 015
217 200

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

439 066

432 605

442 690

Ansvarsförbindelser
Borgensåtagande

168 319
130 321

176 242
130 311

159 099
130 301

Balansbudget (tkr)

2021
plan

2022
plan

2023
plan

2024
plan

Anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Kortfristiga fordringar
Kassa bank

321 389
1 485
66 694
65 488

328 289
1 350
70 239
65 488

335 289
1 215
73 870
65 488

342 389
1 080
76 678
65 488

Summa tillgångar

455 056

465 366

475 862

485 635

Eget kapital
Avsättningar
Skulder

197 567
45 369
212 120

212 359
48 806
204 201

227 412
52 322
196 128

242 764
55 000
187 871

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

455 056

465 366

475 862

485 635

Ansvarsförbindelser
Borgensåtagande

155 495
130 291

152 104
130 281

148 480
130 271

146 000
130 261
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Hällefors kommun
Besöksadress: Sikforsvägen 7
Postadress: 712 83 Hällefors
Telefon: 0591-641 00 (växel)
Växelns öppettider: mån–tors 07.30–12.00, 12.30–16.00
fre 07.30–12.00, 12.30–15.00
E-post: kommun@hellefors.se

Sida

1(4)
Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Utredning av förutsättningarna för namnbyte, dnr KS
16/00257
Beslutsunderlag
KS 2017-06-20 § 154
Utredning av namnbyte daterad 2018-07-24
KS 2018-11-27 § 233
Brev till partierna om remiss daterat 2018-12-05
Remissvar från Socialdemokraterna, inkommit 2019-03-21
Remissvar från Vänsterpartiet, inkommit 2019-03-26
Remissvar från Centerpartiet, inkommit 2019-03-31
Ärendet
Kommunförvaltningen har presenterat en utredning som redogör för
förutsättningar för ett namnbyte på kommunen. Kommunstyrelsen beslutade
2018-11-27 § 233 att remittera frågan om namnbyte till kommunfullmäktiges
partier för synpunkter. Sista svarsdag för partierna sattes till den 1/4, vilket
informerades om i brev 2018-12-05 och som en påminnelse via mejl 2019-0311.
När remisstiden var avslutad hade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Centerpartiet inkommit med svar på remissen. Moderaterna har efter
remisstidens utgång kommunicerat en huvudsakligen positiv syn på
namnbyte, men ställer följdfrågor gällande de ekonomiska aspekterna.
Socialdemokraterna konstaterar bland annat att ett namnbyte inte är det som
är mest angeläget, utmaningarna kring tillväxt, attraktion och framtidstro är
mer komplexa än så. Vänsterpartiet skriver exempelvis om att peka ut
Grythyttan kan innebära en björntjänst när det kommer till sådant som att
skapa en gemensam identitet för kommunen. Centerpartiet framhåller till
exempel att det är ett stort beslut att byta namn på en kommun och att det är
viktigare att satsa på att marknadsföra innehållet i kommunen.
På ett eller annat sätt lyfter alla tre partier i sitt remissvar betydelsen av
Grythyttan, och andra orter i kommunen, men betonar att den betydelsen inte
är avhängig ett namnbyte. Sammantaget kan konstateras att de partier som

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(4)

besvarar remissen anser att kommunen fortsatt ska benämnas Hällefors
kommun.
Som kommunförvaltningen beskrivit redan i utredningen av namnbyte bör ett
beslut om att ansöka om namnbyte på kommunen ha ett stort politiskt stöd
och vara brett förankrat. Förvaltningen kan för det första konstatera att det
med all sannolikhetsaknas en majoritet för namnbyte i kommunfullmäktige,
då de partier som lämnat svar på remissen utgör en tydlig majoritet i
fullmäktige. För det andra verkar ett folkligt stöd saknas, något som lyfts fram
i remissyttrandena från både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Utifrån ovanstående och de remissvar som inkommit rekommenderar därför
kommunförvaltningen att kommunen även fortsättningsvis benämns Hällefors
kommun. Vidare anser förvaltningen att det uppdrag som förvaltningen fick
av kommunstyrelsen 2017-06-20, om att utreda möjligheterna att ändra namn
till Hällefors-Grythyttans kommun, med detta är slutfört.
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

Inför och under partiremissen betonade kommunförvaltningen vikten av att
partierna förde dialog och förankrade frågan med kommunens medborgare.
Av remissvar framkommer det att Socialdemokraterna haft en cafékväll
och fått fåtal synpunkter i sociala medier. Vänsterpartiet har fört dialog i
sin lokal och haft medlemmar som fört dialog i sina respektive nätverk. I
Centerpartiets remissyttrande framkommer inte om och i så fall hur
dialoger skett. I övrigt hänvisar kommunförvaltningen till tidigare
tjänsteskrivelse samt utredning av namnbyte.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunen ska även forsätningsvis benämnas Hällefors kommun.
Med detta ska förvaltningens uppdrag om att undersöka möjligheterna att
ändra namn till Hällefors-Grythyttans kommun anses slutfört.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.

3(4)

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunen ska även forsätningsvis benämnas Hällefors kommun.
Med detta ska förvaltningens uppdrag om att undersöka möjligheterna att
ändra namn till Hällefors-Grythyttans kommun anses slutfört.
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1 Sammanfattning
Kommunförvaltningen har utrett förutsättningarna för att genomföra ett
namnbyte från Hällefors kommun till Hällefors-Grythyttans kommun.
Anledningen till att frågan aktualiserats är att Hällefors kommun har två större
tätorter, där Grythyttan som namn och varumärke är starkare än Hällefors. Ett
namnbyte skulle ge bättre förutsättningar för omvärlden att placera
kommunen både geografiskt och mentalt.
Efter den senaste kommunreformen då de omfattande
kommunsammanslagningarna naturligtvis ledde till att de nya kommunerna
måste namnges, har det varit relativt ovanligt att kommuner bytt eller gjort
förändringar i sina kommunnamn. Däremot väcks med viss regelbundenhet
frågor om namnbyte runt om i Sverige.
Kommunfullmäktige i den kommun som önskar ett namnbyte, ska vända sig
till regeringen, som är den instans som avgör frågan. Regeringen använder i
sin beredning av frågan den eller de myndigheter och remissinstanser som
anses lämpligt. Eftersom den här typen av frågor är så ovanliga, är det svårt
att förutspå vilka myndigheter som kommer att tillfrågas eller hur lång tid en
beredningsprocess kan komma att ta.
Kommunförvaltningen vill särskilt framhålla ett antal aspekter.
Det råder ingen tvekan om att Grythyttan både som ort och varumärke är
etablerat och starkt sedan lång tid tillbaka. Genom de verksamheter som
förknippas med orten, har det blivit en del av det allmänna medvetandet såväl
regionalt och nationellt som internationellt. Att integrera ortsnamnet i
kommunnamnet skulle med största sannolikhet bidra till att omvärlden får
lättare att placera kommunen geografiskt och mentalt.
Frågor som rör kommunnamn är i de flesta fall högprofilerade vilket innebär
att det är viktigt att det finns en politisk enighet i frågan. Det är vanligt att
krav på en folkomröstning väcks i samband med att frågan aktualiseras, något
som dels är dyrt, dels riskerar att underminera en framställan till regeringen.
Detsamma gäller i det fall att ett oenigt fullmäktige fattar beslut om att gå
vidare med namnbytet.
Om kommunen gör en framställan till regeringen och namnbyte beviljas, är
kommunen bunden av detta. Det finns alltså ingen möjlighet att efter
regeringens beslut återta sin förfrågan eller på annat sätt påverka beslutet,
utan namnbytet måste i sådant fall genomföras.
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2 Historia
Hällefors kommun bildades i samband med den senaste större
kommunreformen 1971. Dessförinnan hade Hjulsjö och Grythyttans
landskommuner 1967 införlivats med Hällefors köping. I vad som blev
Hällefors kommun fanns och finns fortfarande två markerade centralorter,
Hällefors och Grythyttan, av vilka Hällefors är den markant större.
Båda tätorterna har en liknande och ungefär lika lång historia som ganska
typiska bruksorter i Bergslagen. Noterbart är att Grythyttan till skillnad från
Hällefors haft stadsprivilegier, dock utan att bli stad. Syftet med
stadsprivilegierna var att Grythyttan skulle fungera som draghjälp åt Hällefors
och andra bruk i den närmaste omgivningen, alltså en utgångspunkt inte helt
olik bevekelsegrunderna för föreliggande ärende.
Grythyttan hade fram till 1967 en drygt 100-årig period som landskommun,
vilket innebär att en väl uppbyggd förvaltning och därmed sammanhängande
identitet som självständig kommun upparbetades. Detta till trots, verkar
kommunsammanslagningen 1971 ur namnhänseende ha varit tämligen
odramatisk: som klart folkrikaste del vid sammanslagningen blev kommunens
namn Hällefors. Detta följer den policy som hölls i landet i samband med
sammanslagningarna, även om det finns exempel på kommuner som slog
samman sina namn eller inrättade ett helt nytt ”neutralt” namn.
Ett bärande argument för kommunsammanslagningarna var att effektivisera
och rationalisera såväl den offentliga förvaltningen som centrumbildningen.
Ibland sägs, halvt på skämt halvt på allvar, att man från statligt håll styrde
centrumbildningen genom placeringen av Systembolagets butiker. I Hällefors
kommun hamnade den i Hällefors tätort, och den offentliga servicen i såväl
Hjulsjö som Grythyttan minskade kontinuerligt efter sammanslagningen.
I samband med att stålindustrin som är basnäringen i Hällefors tätort,
hamnade i svåra tider under 1980- och 90-talen, minskade kommunens
befolkning kraftigt. Denna minskning drabbade främst men inte bara
Hällefors tätort. I dagsläget har den negativa trenden avstannat, och positiva
tendenser kan ses, exempelvis genom fler elever i kommunens skolor och
satsningar hos den stora arbetsgivaren Ovako.
Grythyttan däremot hade, inte minst genom ett framgångrikt gästgiveri, det
unika grythytteskiffret och stålmöblernas framgång, vid samma tid som
nedgången i Hällefors, redan påbörjat en resa mot att etablera sig som ort och
varumärke åtminstone på regional och nationell nivå. Denna utveckling har
under 00- och 10-talen fortsatt och förstärkts till exempel genom utvecklingen
av Örebro universitets satsningar på restauranghögskolan, utvecklingen av
tidigare nämnda gästgiveri och Loka brunn i Grythyttans närhet.
Fram träder en bild av två centralorter som utifrån liknande förutsättningar,
under de senaste decennierna haft en olikartad utveckling.
Hällefors som tätort har inte kvar den starka identifikation till en avancerad
stålindustri som tidigare funnits, samtidigt som Grythyttan har blivit vad som
kan kallas ett begrepp, eller varumärke om man så vill. Detta har uppnåtts
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genom en omställning från traditionellt brukssamhälle mot ett centrum för i
första hand måltid, turism och design.

3 Andra namnbyten
Namnbyten på kommuner förefaller i Sverige vara relativt ovanligt. Däremot
är det en fråga som då och då väcks i olika kommuner runt om i landet. I
flertalet fall lämnas aldrig någon ansökan in till regeringen, eller så avslås
ansökan av regeringen.
Kommunförvaltningen har i utredningen i hög grad använt sig av det underlag
som Malung-Sälens kommun tog fram i samband med att ”Sälen” lades till
kommunnamnet. Det är ett ärende som i hög grad påminner om det uppdrag
som kommunförvaltningen fått och slutade med att regeringen beviljade
namnbytet.
Ljusnarsbergs kommun har tidigare aktualiserat ett namnbyte till Kopparbergs
kommun, något som dock aldrig genomförts. Också därifrån finns många
erfarenheter att dra.
Även i övriga landet finns pågående eller nyligen avslutade utredningar kring
namnbyten, däribland i Torsby och i Simrishamn.

4 Juridiska aspekter
4.1 Ansökan
Kommunfullmäktige är den instans som har rätt att ansöka om namnändring
på kommunen.
4.2 Beslutande instans
Frågan om namnändring av en kommun är i dagsläget inte uttryckligen
lagreglerad. Den som har att besluta om namnbyte på en kommun, är dock
regeringen.
Regeringen kan också göra korrigeringar i ansökan. I exemplet Malung-Sälen,
lades bindestrecket till genom regeringens bifallsbeslut.
4.3 Beredning och beslut
Det är regeringen som avgör vilken eller vilka myndigheter som ska bereda
frågan inför regeringens beslut. I en utredning som gjordes gällande eventuellt
namnbyte i Ljusnarsbergs kommun, skriver PWC att Kammarkollegiet
bereder frågor om namnbyten på kommun, men till kommunförvaltningen
informerar Kammarkollegiet att regeringen självständigt bestämmer vilken
eller vilka myndigheter som bereder den typen av ärenden liksom från vilka
remissinstanser yttranden ska inhämtas.
Kommunförvaltningen bedömer det som högst sannolikt att Lantmäteriet och
Språk- och folkminnesinstitutet kommer att ges möjlighet att lämna
remissyttranden. Av tidigare yttranden i liknande ärenden, framgår att god
ortnamnssed väger tungt för dessa, och att denna sed tycks i hög grad
sammanfalla med den policy som fastställdes i samband med de senaste
kommunsammanslagningarna.
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Beredningstiden i den här typen av ärenden förefaller lång, troligen beroende
på att det är en ovanlig ärendetyp. I kontakter med kommunförvaltningen,
uppger Kammarkollegiet att deras beredningstid ska beräknas till minst ett år i
det fall de får uppdraget att bereda frågan.
Om regeringen bifaller ansökan om namnbyte, ska namnbytet troligen
verkställas vid nästföljande årsskifte.
4.4
4.4.1

Överklagande och andra påverkansmöjligheter
Överklagande av kommunens beslut

Kommunfullmäktiges beslut i frågan kan liksom andra beslut överklagas tre
veckor efter justering.
4.4.2

Överklagande av regeringens beslut

Viktigt att observera är att ett namnbyte, om det beviljas av regeringen, måste
genomföras. Det är alltså inte ett val för den ansökande kommunen att
verkställa namnbytet, utan ett krav.
Som nämnts, är kommunala namnbyten inte uttryckligen lagreglerade.
Kommunförvaltningens uppfattning är att regeringens beslut i namnfråga, inte
kan överklagas.
4.4.3

Folkinitiativ

Eftersom frågor gällande namn ofta är högprofilerade, är det inte osannolikt
att en fråga om folkomröstning väcks. Om minst 10 % av kommunens
röstberättigade kräver det, måste kommunfullmäktige ta ställning till om en
folkomröstning ska hållas. Så har tidigare skett till exempel i Ljusnarsberg,
där två folkomröstningar utfallit i ett nej till namnbyte.
För att inkludera medborgarna är det viktigt att fullmäktiges partier bedriver
både ett partiinternt förankringsarbete och organiserar medborgardialoger i
frågan.
4.4.4

Kommunförvaltningens rekommendation

I det fall att kommunfullmäktige väljer att gå vidare med frågan om
namnbyte, bedömer förvaltningen att det är viktigt att det finns enighet kring
frågan, både i kommunfullmäktige och hos kommunens medborgare.
Om kommunfullmäktige beslutar om att ansöka om ett namnbyte, bör en
formell ansökan formuleras efter beslutet, där fullmäktiges argument
sammanfattas. Ansökan skickas därefter till regeringen för beredning och
beslut. I fallet Malung-Sälen formulerades en ansökan som undertecknades av
såväl kommunstyrelsens ordförande som oppositionsråd.

5 Ekonomiska aspekter
5.1 Ansökningsprocessen
Det är svårt att bedöma kostnaderna kopplade till ett namnbyte. Det
administrativa arbetet bör till allra största delen kunna inrymmas i
förvaltningens ordinarie arbete, givetvis med bortprioriteringar av annat. I
någon mån kan expert- och konsultstöd behöva tas in.
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Ett eventuellt överklagande innebär ökade kostnader i det administrativa
ledet.
Om ett folkinitiativ om folkomröstning skulle väckas och fullmäktige ställer
sig bakom en sådan, innebär också det ökade kostnader. Sveriges radio P4
Kalmar gjorde 2015 en sammanställning av vad lokala folkomröstningar
kostat, och fann att det handlar om ett intervall mellan ca 160-516 tkr,
huvudsakligen beroende på om folkomröstningen kan samordnas med annat
val eller inte. En senare folkomröstning i Vaxholm, som är en något större
kommun än Hällefors, kostade ca 550 tkr. I de summorna finns inte ordinarie
arbetstid i förvaltningen inräknad. Utöver kostnaden innebär en
folkomröstning en förberedelsetid om ca 6-12 månader.
5.2 Anpassningar vid ett namnbyte
Detta handlar till stor del om vad som är ”måste” respektive vad som är
”önskvärt”. Bland måsten hittar vi exempelvis uppdateringar av digitala
plattformar, fysisk omskyltning av lokaler, fordon etc., utbyte av externt
informationsmaterial och liknande. Kontorsmaterial och annat är givetvis
önskvärt att byta ut, men en utfasning är ur ekonomisk synpunkt att föredra.
Möjligen kan det vid ett namnbyte finnas behov av en informationskampanj,
dels ur ett marknadsföringsperspektiv, dels ur ett mer renodlat
informationsperspektiv. Det senare då i första hand gentemot kommunens
samarbetspartners, kunder och andra kontakter. I dagsläget har
kommunförvaltningen svårt att bedöma omfattningen av och kostnaden för
detta.
Ljusnarsberg beräknade 2011 att omställning skulle kunna ske för i runda tal
100-150 tkr, medan Ludvika kommun utrett ett logotypebyte med beräknad
kostnad om ca 400 tkr. Med flytten av kommunhuset i färskt minne, hamnar
kommunförvaltningens bedömning av kostnader för omskyltning etc. till
ungefär detsamma som Ludvika fått fram.
5.3 Förväntade vinster
Det råder ingen tvekan om att Grythyttan både som ortsnamn och varumärke
sedan länge är etablerat. Grythyttans stålmöbler, Campus Grythyttan och
Grythyttans Gästgivaregård är bara några exempel på verksamheter som är
kända och erkända både nationellt och internationellt.
Hällefors tätort har i högre grad kvar den traditionella bruksortens
kännetecken, även om en svängning mot postindustriella verksamheter som
turism och andra serviceverksamheter, liksom mer specialiserad tillverkning
har skett.
Sammantaget bedömer förvaltningen att de båda orterna på ett bra sätt
kompletterar varandra. Det är troligt att ett tillägg av Grythyttan i
kommunnamnet skulle underlätta såväl den geografiska som mentala
placeringen av kommunen för den breda allmänheten. Detta underlättar
naturligtvis att nå ut med kommunen i marknadsföring, kan underlätta vid
rekryteringar med mera.
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På motsvarande sätt kan ett namnbyte vara en draghjälp för kommunens
företagare på samma sätt som för kommunen i stort. Att siffersätta något av
detta är dock oerhört svårt.
Eftersom ett namnbyte är så pass ovanligt, kan det förväntas att det får en del
medial uppmärksamhet, vilket också är positivt för kommunen och kan ge en
del draghjälp.
Kommunförvaltningen har översiktligt gått igenom Malung-Sälens
årsredovisningar för åren närmast efter namnbytet utan att varken i text eller i
siffror hitta ekonomiska konsekvenser som går att tydligt koppla till
namnbytet. Detta utesluter naturligtvis inte på något sätt att kommunens
näringsliv, kommunens attraktionskraft eller andra aspekter har påverkats
positivt. Enligt en artikel i Dalarnas Tidningar 2008, uppmärksammades
namnbytet som lyckat av riksdagens skatteutskott, dock utan tydlig koppling
till ekonomiska vinster.

6 Övriga aspekter
Kommunförvaltningens uppdrag var att utreda förutsättningarna för en
ansökan om namnbyte. Redan ovan finns delar som går utöver det strikta
uppdraget, och det finns anledning för förvaltningen att belysa ytterligare
aspekter inför den politiska behandlingen.
Frågan om kommunnamn är en ovanlig fråga, vilket påverkar
utredningsarbetet: det finns helt enkelt ett begränsat antal fall att hämta
erfarenheter från. Även om likheter finns med fallet Malung-Sälen, så finns
också betydande skillnader och det är inte så enkelt att deras erfarenheter bara
kan överföras på Hällefors kommun.
Generellt sett finns en restriktiv inställning till att tillåta kommunala
namnbyten. Malung-Sälens kommun får betraktas som ett undantag vilket
tilläts trots att remissinstanserna med emfas motsatte sig det. En generell
invändning mot dubbelnamn är att det är språkligt otympligt. Det betonades
också i samband med behandlingen av Malungs ansökan att ett
tillmötesgående inte fick ses som prejudicerande.
Mot det kan invändas att såväl Malungs som tidigare namnbyten naturligtvis
har en prejudicerande effekt. Vidare kan ifrågasättas om den policy som
användes vid 70-talets kommunsammanslagning ska vara styrande även i en
förändrad och föränderlig omvärld. Malung drog i sin ansökan bland annat
parallellen till Åre kommun som med en konsekvent genomförd policy borde
vara Järpens kommun.
Delar av frågan kan belysas genom fakta eller sannolikheter, men
ofrånkomligen handlar frågan i stor utsträckning om historia, identifikation,
uppfattningar, tradition och känslor. Med det sagt så är det en fråga där
kommunförvaltningen bedömer att det avgörande momentet är politiskt.
Det finns vidare en risk för att andra delar av kommunen anser sig
förfördelade. Precis som Grythyttan, finns andra kommundelar som är starka
som varumärken. Nämnas kan Loka genom brunnsverksamheten, Bredsjö inte
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minst genom osttillverkning och Hjulsjö genom långsiktig och målmedveten
satsning på friluftsliv och kultur.
Kommunförvaltningens bedömning är ändå, eftersom förslaget går ut på en
breddning av befintligt kommunnamn, att denna risk mindre än om det
handlade om att ”centralisera” namnet på det sätt som till exempel
Ljusnarsbergs kommun tidigare haft folkomröstning om.

7 Kommunförvaltningens sammanfattande slutsatser
och rekommendationer
En ansökan om namnbyte på kommunen ställs till regeringen. Beredningen av
ärendet avgörs av regeringen. Frågor av den här typen är ovanliga och
beredningsprocessen kan vara utdragen.
I den fortsatta kommunala behandlingen bör hänsyn tas till att det finns goda
argument både för och emot en ändring av kommunnamnet.
Vikten av att ett omfattande förankringsarbete sker både inom de politiska
partierna och från partierna ut mot medborgarna kan inte nog betonas.
I det första steget bör ett partiinternt förankringsarbete ske. Därefter bör
kommunfullmäktiges partier så snart som möjligt organisera
medborgardialoger kring frågan för att säkerställa att det hos kommunens
innevånare finns stöd för ett namnbyte. Det är viktigt för legitimiteten och det
minskar risken för att ett eventuellt fullmäktigebeslut överklagas med den
fördröjning och merkostnad det innebär.
Kommunförvaltningen bedömer vidare att det är önskvärt med ett enhälligt
fullmäktigebeslut om ansökan om namnbyte ska lämnas till regeringen. Det
finns en tydlig restriktivitet i beviljandet av namnbyten och Malung hade i sin
ansökan ett trumfkort i politisk enighet och omfattande folkligt stöd för sin
ansökan.
Ett omfattande förankringsarbete har alltså främst två syften: dels att undvika
att ett beslut lider av demokratiskt underskott, dels att en ansökan med brett
stöd torde ha bättre förutsättningar att behandlas välvilligt av regeringen.
De ekonomiska konsekvenserna är svårbedömda, inte minst gäller det de
vinster som kommunen kan förväntas göra vid ett namnbyte.
Eftersom stora delar av frågan är svår att belägga genom fakta eller
sannolikhetsresonemang, blir det politiska momentet avgörande i den fortsatta
behandlingen av ärendet.
Skulle regeringen bevilja en namnändring är det vidare viktigt att den har en
bred acceptans, då den vid beviljande måste genomföras oaktat vad som är
den aktuella majoritetens ståndpunkt. Genom ett gott förankringsarbete kan en
eventuell ”svekdebatt” undvikas.
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Kanslienheten 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx 
kommun@hellefors.se
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1(1)
Datum

2018-12-05
Kanslienheten
Malin Bergkvist, 0591-641 32
malin.bergkvist@hellefors.se
Kommunfullmäktiges partier

Remiss utredning av förutsättningarna för namnbyte
Bifogat hittar ni protokollsutdrag från kommunstyrelsens beslut 27/11 om att
skicka frågan om namnbyte på partiremiss. Jag skickar även med den
utredning som vi i förvaltningen har gjort.
Sista svarsdag för er partier är måndag den 1/4 2019. Tidsramen är satt utifrån
att förvaltningen ska ha tid att sammanställa ett ärende och ärendet hinna
beredas av allmänna utskottet innan frågan kommer åter till kommunstyrelsen
i maj.
Enklast lämnar ni era svar till mig på mejl, malin.bergkvist@hellefors.se. Men
det går även bra att skicka svaret med post eller överlämna det personligen.
Med vänlig hälsning
Malin Bergkvist
Nämnd- och utredningssekreterare

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kanslienheten
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950

Socialdemokraterna
Hällefors

Remissvar ang namnbyte på kommunen
Socialdemokraterna i Hällefors har tagit del av “Utredning av förutsättningar för namnbyte”.
Vi har vid en öppen kafékväll bjudit in medlemmar och andra intresserade att komma och
diskutera och ge sina synpunkter på frågan. Efter det har vi diskuterat internt och vi har också
fått synpunkter från enskilda medlemmar i frågan. Vi har också tagit del av ett fåtal
synpunkter i frågan på sociala medier.
De synpunkter som i huvudsak framförts är att kommunen inte bör byta namn, det är bra som
det är. Vi upplever inte något större engagemang för frågan hos de vi har haft kontakt med
överhuvudtaget, rösterna som är för ett namnbyte är få.
Vi ser med glädje stora fördelar med att Grythyttan finns i vår kommun, liksom Bredsjö,
Hjulsjö, Sikfors m fl orter som alla har sina starka varumärken och drar hit besökare. Att
byta namn på kommunen känns inte i dagsläget som det som är mest angeläget för att skapa
tillväxt, attraktion och framtidstro. Utmaningarna är långt större än så.
Styrelsen har behandlat frågan på styrelsemöte och beslutat föreslå att Hällefors kommun
även fortsättningsvis ska heta “Hällefors kommun”.
Hällefors den 19 mars 2019

Susanne Grundström
Ordförande för Socialdemokraterna i Hällefors

Svar på remiss om namnbyte
Det här är Vänsterpartiets yttrande över ”Utredning av förutsättningar för namnbyte” som
varit ute på remiss till kommunfullmäktiges partier.
Vänsterpartiet har fört dialog med invånare i vår lokal och våra medlemmar har fört dialog i
sina nätverk. Vi har behandlat frågan ingående på medlemsmöten i partiet.
Vänsterpartiet har landat i att kommunen inte bör driva frågan att byta namn. Skälen är
främst två:
1) Ett namnbyte kan lätt uppfattas som en generallösning. Frågan är vilka förändringar
det leder till i verkligheten. Många röster uppfattar att våra utmaningar går djupare
än så. Vi ser inte att ett namnbyte löser våra utmaningar.
2) Vi ser inte den breda opinionen eller folkliga engagemanget för ett namnbyte. Om
kommunen driver frågan om namnbyte finns en uppenbar risk i att det kommer
uppfattas som något som kommer ”uppifrån” snarare än ”nerifrån”.
Det är inte företagen som idag är förknippade med Grythyttan, eller invånarna i Grythyttan,
som skulle ha att vinna på ett namnbyte. Det enda egentliga syfte vi uppfattar, handlar om
att kommunen i sitt varumärkesbyggande ska dra nytta av Grythyttan. Men vi bedömer att
kommunen genom att peka ut också den näst största tätorten i kommunnamnet gör sig själv
en björntjänst när det handlar om att skapa gemensam identitet, sammanhållning,
engagemang, landsbygdsutveckling, samarbete, hållbarhet, platsutveckling, attraktivitet och
framtidstro.
Grythyttan tillför mycket till kommunen, och vi tycker att vi alla ska vara stolta över
Grythyttan. Vi har också fler orter i kommunen med unik karaktär och med sina varumärken,
som tillför lokalt engagemang och besökare och som vi kan vara stolta över. Alla ingår de i
(konceptet) Hällefors kommun. Alla delar av kommunen är viktiga, tillsammans är vi
Hällefors kommun, vilket vi anser fortsatt ska vara vår kommuns namn.
Vänsterpartiet Hällefors
2019-03-25

Remissvar
Namnbyte från Hällefors kommun till Hällefors-Grythyttan kommun
Grythyttan är fantastiskt: Idyll, kvalitet och måltid! Den pittoresk orten ligger mitt i skogen mellan
sjöar och de gamla och vackra husen längs Prästgatan som leder invånare och besökare upp till det
omfamnade torget och den röda kyrkan. Precis så tänker vi oss de bästa reklambilderna för Sverige,
nästan som en idyll beskriven i någon av Astrid Lindgrens nostalgiska sekelskiftes världar. Varumärket
Grythyttan förstärks av de företag som etablerat sig här och de produkter som dessa skapar. Det
klingar kvalitet kring Grythytteskiffer och Grythyttans Stålmöbler, m.fl. Ur Grythyttans Gästgivargård
steg ett svenskt måltidsunder! Gästgivaren Carl Jan Granqvist satte Grythyttan på kartan och lockade
till sig gäster från hela Sverige och även internationella kändisar som ABBA, Diana Ross och Junior
Næs gifte sig här. Liksom juvelen i kronan landade Måltidens Hus i Grythyttan och här finns idag ett
eget universitets campus med fyra måltidsutbildningar, forskning och 300 studenter.
Grythyttan är ett extraordinärt varumärke!
Det finns även många fler starka varumärken i kommunen. Stål från Hällefors är förknippat med hög
kvalitet. Loka Brunn med Lokavatten är en destination i sig själv med en av Sveriges mest
prestigfynda spa-anläggningar. Hjulsjö har blivit en av Sveriges mest omtalade cykeldestinationer och
här finns en helt unik bokloppis. Det finns många varumärken i vår kommun som är värda att lyftas
fram i vår gemensamma marknadsföring av kommunen.
Varumärken bärs av människor. De växer och vårdas genom engagemang, passion, omsorg och
stolthet. De är levande och ständigt föränderliga av de människor som vattnar dem och ger dem
näring. Starka varumärken är autentiska, det växer underifrån och kommer inte som beslut
ovanifrån. Det är fortfarande färskt i vår kommuns historia devisen ”Ståltid och måltid”. Genialisk
marknadsföring lockade till sig många besökare en period. Men ”design” föreföll inte vara förankrad
hos invånarna. Det saknades en naturlig koppling mellan invånarna i Hällefors och de fantastiska
skulpturer som ställdes i parker eller till den design som visades i ett unikt Formens hus.
Varumärket bars inte med stolthet hos medborgarna och satsningen är ett minne blott.
Att byta namn på en kommun är ett stort beslut. Namnet Hällefors kommun har funnits sedan
sammanslagningen 1971 och trots att Grythyttan förlorade sitt kommunnamn är det ändå dess
varumärke som växt starkast efter sammanslagningen. Namnbytet verkar ha spelat mindre roll. Det
avgörande för varumärket har varit de investeringar som gjorts i innehållet av företag, föreningar,
privatpersoner och av kommunen för att vara en idyll, ha kvalitet och vara centrum för måltid. Det är
innehållet som skapar autenticitet, vilket är värt att marknadsföras.
I Centerpartiet menar vi att kommunen därför bör bedriva en aktiv satsning i första hand på
innehållet i kommunen därefter marknadsföra attraktioner och varumärken kopplat till
kommunnamnet. Att lyfta fram Grythyttan i större utsträckning i en kommande
besöksnäringsstrategi bör vara framgångsrikt. Ett namnbyte utan finansiell satsning och investering i
att höja besöksnäringsattraktioner leder sannolikt inte till önskad effekt utan blir snarare som att klä
kejsaren i nya kläder. Vi menar att det är viktigare att handla än vilka ord som finns i kommunens
namn. När innehållet i varumärket Grythyttan speglar en större del av hela kommunenens innehåll
vill vi i nästa steg överväga ett namnbyte.
Centerpartiet menar att kommunnamnet Hällefors kommun bör kvarstå som namn för vår kommun.

Centerpartiets kommentarer på Utredning av förutsättningar för namnbyte
1 Sammanfattning
Här motiveras namnbytet med att det skulle ”ge bättre förutsättningar för omvärlden att placera
kommunen både geografiskt och mentalt” (sid 3).
Kommentar: Namnbytet motiveras endast ur marknadsförings syfte. Centerpartiet menar att
marknadsföring av varumärket Grythyttan är fritt för kommunen att göra för att underlätta
geografisk och mental placering av kommunen. Aktiv ökad marknadsföring av Grythyttan kan ge
samma effekt utan att byta kommunnamnet.
3. Andra namnbyte
Malung-Sälen är ett namnbyte som redovisas (sid 5). Även Ljusnarsberg, Torsby, Simrishamn lyfts
fram.
Kommentar: Frågan hur stor effekt passiv marknadsföring av ett namnbyte ger är obesvarad i
exemplet Malung-Sälen. Centerpartiet menar att en aktiv marknadsföring i nuläget är att föredra
med större sannolik effekt för geografisk och mental placering i omvärlden.
4. Juridiska aspekter
Regeringen är beslutande i frågan och om namnändringen godkänns är den bidande.
Namnbyte är högprofilerad där medborgare bör inkluderas.
Kommentar: Ur juridiska aspekter ser vi inga hinder att kommunen marknadsför kommunens starka
varumärken kopplat till kommunens namn t.ex. Grythyttan i Hällefors kommun skulle kunna vara ett
sätt att marknadsföra. Ett sådant exempel kan ses hos hotellkedjan Scandic. I satsning på nya hotell
har profilhotell växt fram t.ex. Haymarket by Scandic, Grand Central by Scandic, Grand Hotel Oslo by
Scandic osv. Unika varumärken behåller sin identitet och samtidigt stärker det koncernen Scandic.
I dagsläget uppfattar Centerpartiet inte att Hällefors kommun är ett namn som skaver hos flertalet av
kommunens invånarna, snarare är det en icke-fråga.
5. Ekonomiska aspekter, anpassningar vid namnbyte, förväntade vinster
Kostnader för namnbyte är svåra att förutse: En lokal folkomröstning skulle kunna kosta ca 500tkr,
byte av logotyper 400 tkr och förväntade vinster kan inte förutses från exemplet från Malung-Sälen
Kommentar: Centerpartiet menar att timingen för ett eventuellt namnbyte kommer olägligt med
anledning av den ekonomiska återhållsamhet förvaltningen förespråkat vid exempelvis
budgetkonferens 20 mars 2019 och det besparingsåtgärder som lagts fram i kommunstyrelsen 26
februari 2019
6. Övriga aspekter
Det finns betydande skillnader mellan Malung-Sälen och Hällefors kommun (sid 8). Dubbelnamn är
språkligt otympliga. Namnbyte handlar bland annat om känslor.
Kommentar: Vi håller med utredningen att det är stora skillnad mellan våra kommuner då Sälen är en
nationellt etablerad skidort och startplats för värdens mest kända och besökta långfärdsskidlopp.
Genom namnbyte till Hällfors-Grythyttans kommun skulle vi få Sveriges längsta kommun namn, tre
bokstäver och ett bindestreck längre än Skinnskattebergs kommun. Vi menar att ett kommunnamn
med 25 bokstäver är otympligt. Namnbyte rör upp känslor då det har med identitet att göra.
Invånarna i Grythyttan är stolta över sitt ortsnamn och har sedan 1971 levt i Hällefors kommun. Att
lyfta Grythyttan som varumärke stärker säkerligen kommunen utan att skapa känslo-oro i hela
kommunen kring ett eventuellt namnbyte.

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende
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Datum

2019-05-08
Kommunförvaltningen
Mikael Pulkkinen
mikael.pulkkinen@hellefors.se
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Förslag till revidering av gemensam taxa för
markåterställningsarbeten i Lindesberg, Nora, Hällefors
och Ljusnarsbergs kommun, dnr KS 19/00131
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2019-04-26 § 57
Förslag till taxa för markåterställningsarbeten i Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora kommun
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarar för mottagande,
handläggning och beslut gällande grävtillstånds-och återställningsanmälan i
kommunägd mark och ansvarar för återställningsarbetet. Den som utför
grävningen i kommunägd mark får ej återställa hårdgjord yta efter eget arbete,
utan detta ombesörjs av förbundet
Taxan bygger på branschspecifika regelverket anläggnings-AMA(Teknisk
beskrivning av utförande av anläggningsarbeten). Taxan påverkas också av
vad som behöver åtgärdas efter att grävning har utförts i kommunägd mark
samt priser i avtal med upphandlad entreprenör.
Taxan måste revideras utifrån de olika index som ingår i avtalet med
entreprenörerna. Revideringen ska ske årligen, men kan även ske under
pågående säsong för beläggningsarbeten då ett av indextalen ska regleras
månadsvis. Revidering av taxan sker i samband med att nya entreprenörer för
återställande av mark görs.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har tagit fram ett förslag till reviderad
taxa för markåterställningsarbete, vilket framgår i bilaga. Den nya taxan måste
antas i respektive kommuns fullmäktige innan den börjar gälla.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen påpekar att det avtal de har med
nuvarande entreprenör är gemensamt för alla fyra kommuner och att taxan
därför behöver vara gemensam. Avtalstiden med nuvarande entreprenör gäller
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till 2020-10-09.

Ekonomi

Kommunförvaltningen ser inga hinder i de framtagna taxorna ur ett
ekonomiskt 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
Anta de nya taxorna gällande markåterställningsarbeten. I och med detta
upphävs tidigare beslut om indexreglering av återställande av mark, dnr
KS15/00176.
De nya taxorna börjar gälla från och med 2019-07-01.

Tommy Henningsson
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef

Mikael Pulkkinen
Samhällsstrateg

SBB2019-246

Förslag till taxa för markåterställningsarbeten
i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora
kommun
Återställande av gata efter schaktningsarbeten, inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
Taxan är antagen i kommunfullmäktige i Hällefors 2019-XX-XX, Lindesberg 2019-XX-XX,
Ljusnarsberg 2019-XX-XX och Nora 2019-XX-XX och gäller från och med 2019-07-01.
I angivna priser ingår:
1. Återställning
2. Framtida underhåll
3. Arbetsledning och administration
Vid underlåtande att söka grävtillstånd utgår en administrationsavgift på 2 000 kr.
Vid underlåtande att insända färdiganmälan för beställning av återställning utgår en
administrationsavgift på 2 000 kr.
Planerad grävning på nybelagd gata skall kosta mer än övriga gator. För akuta
felavhjälpningsåtgärder gäller emellertid grundpriset.

Beläggningens ålder Prissättning
0-1 år
1-3 år
> 3 år

3 x 355 kr/m2
2 x 355 kr/m2
1 x grundprislista

Grundprislista

Pris exkl moms

Grävtillstånd

600 kr

≤ 2 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl.
kantskärning, justering grus, klistring samt transport

600 kr

> 2-10 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl.
kantskärning, justering grus, klistring samt transport

457 kr

> 10-50 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl.
kantskärning, justering grus, klistring samt transport

407 kr

> 50 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl.
kantskärning, justering grus, klistring samt transport

355 kr

Vid 1 extra lager 40 mm asfalt tillkommer kostnaden för asfalten

1 600 kr/ton

Gradhuggen kantsten 12” och Råkansten RV2, Granit, satta i grus,
med motstöd av grus, exkl material

250 kr/m

Yrkesarbetare

390 kr/tim

Grävmaskin

850 kr/tim

Lastbil

850 kr/tim

OBS!
•

Övrigt här ovan ej uppräknat, felande, förstört eller bortkommet material ersätts med
gällande dagspriser, hämtningskostnader.

•

Tillkommande kostnader: ex brunnsjusteringar extra behov av grusmaterial mm.

•

För arbeten och material som inte finns med i prislistan, lämnas ett offererat pris.

•

Vid större arbetsobjekt kan priset regleras för varje objekt.

•

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Ersättningsnivå för hemsändningsbidrag, dnr KS
19/00093
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2003-11-18 § 175
Kommunstyrelsens beslut 2009-03-24 § 48
Ärendet
I Hällefors kommun sker stöd till kommersiell service som
hemsändningsbidrag för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de
hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta
sig till närliggande butik. Kommunal ersättning till aktör för
varuhemsändning medges för kunder som bor i glesbygd med mer än två
kilometer till närmaste butik och som sakar möjlighet att ta sig till butiken på
egen hand.
Ekonomi

Kommunstyrelsen beslutade 2009-03-24 om att höja den kommunala
ersättningen från dåvarande 60 kronor till 100 kronor per
hemsändningstillfälle. Vid samma tillfälle beslutade kommunstyrelsen
också om vilka som skulle ha möjlighet till varuhemsändning med
kommunal ersättning till aktören. Aktören för varuhemsändning får
ersättning i de fall kunden bor i glesbygd med mer än två kilometer till
närmaste butik och saknar möjlighet att ta till sig till butiken på egen hand.
2015 tecknade kommunförvaltningen ett avtal om hemsändningsbidrag
med Järnboås Servicepunkt. Det aktuella företaget har upphört och
kommunförvaltningen har blivit kontaktade av styrelseordförande i
Järnboåsbygdens AB den 19 mars 2019 för att få teckna ett avtal.
Järnboåsbygden AB är ett företag vars uppgift är att ge stöd och service till
invånare i Järnboåsbygden som är intresserad av att teckna ett avtal för att
få ersättning. Järnboåsbygden AB har sedan den nye entreprenören Mattias
Landquist tillträdde 15 maj 2018 hjälpt till att leverera varor till samma
personer i Grängshyttan 1 gång per vecka och önskar att ett avtal upprättas
för att få ersättning med 200 kr per leverans, moms tillkommer, max 1
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gång per vecka och kund. Järnboåsbygden AB har för avsikt att föra över
leveranserna till ny entreprenör.
Hällefors kommun ersätter aktörer med 100 kr per kund och vecka med en
ersättning från Region Örebro län med 50 procent av kostnaden, dock
maximalt 100 kronor per tillfälle och person. Det statliga bidraget söks hos
Region Örebro län i efterhand en gång per år.
Järnboåsbygdens AB önskar debitera leveranserna till den lägre nivån 100
kr per utkörningstillfälle och kund från och med årsskiftet 2019 då de kört
ut leveranserna sedan 15 maj 2018 till hushåll som helt saknar förmåga att
sig till affär. Kommunen kan dock inte teckna avtal bakåt i tiden utan kan
tecknas tidigast från den dagen som aktören kontaktade kommunen.
I samband med att kommunförvaltningen kontaktades av den nya aktören
aktualiserades frågan om ersättningsnivå till aktörerna. Som tidigare
framgått har ersättningsnivån inte förändrats sedan år 2009. Förvaltningen
föreslår att ersättningsnivån för aktör höjs till 200 kronor per
hemsändningstillfälle och person. Antal personer har vid avtalet med
Järnboås servicepunkt avsett 2 personer. Höjningen beräknasinrymmas
inom kommunstyrelsens budgetram.
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

Verksamheten bidrar till att människor kan bo kvar i glesbygd och kan vara
avgörande för fortsatt boende i glesbygd.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Från och med 2019-05-22 höjs kommunal ersättning för
hemsändningsbidrag med 200 kronor per hemsändningstillfälle.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om antal företag som får ersättning och
möjligheten för andra företag att teckna avtal, vilket besvaras av ekonomichef
Jessica Jansson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
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Från och med 2019-05-22 höjs kommunal ersättning för hemsändningsbidrag
med 200 kronor per hemsändningstillfälle.
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018 för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen, dnr KS 19/00105
Beslutsunderlag
Direktionen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen sammanträdesprotokoll
2018-03-29 § 38
Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2018
Revisionsrapport från KPMG för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
2018, daterad 2019-04-11
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (förbundet) har sammanställt
förbundets ekonomi och måluppfyllelse i en årsredovisning för
verksamhetsåret 2018.
Ekonomi

Förbundet redovisar totalt för räkenskapsåret 2018 en förlust på 2,0
miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och en förlust på
6,5 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten för de fyra
medlemskommunerna.
Förbundets organisation har delats upp i en planeringsavdelning och en
produktionsavdelning. Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad sju
processer utöver kansli. För de sju processerna särredovisas resultatet för
respektive kommun i årsredovisningen.
Kansli
Process Gata/trafik
Process Park/skog
Process Idrott/Fritidsanläggningar
Process Lokalvård
Process Återvinning
Process VA-anläggning och VA-ledningsnät
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Förbundet har fastställt sju gemensamma verksamhetsmål. Enligt
förbundets uppföljning har endast två utav de verksamhetsmässiga målen
uppnåtts i sin helhet under 2018. Området kansli och de olika processerna
har dessutom områdesspecifika mål. Av totalt 19 verksamhetsmål satta
utifrån de politiska målen är vid årsskiftet 8 av målen uppfyllda.
Intäkterna består till störta delen av kommunbidrag, konsumtionsintäkter och
övriga intäkter, så som sålda tjänster och anslutningsavgiftsintäkter.
Kostnaderna består mest av anläggningstillgångs-, entreprenad-, drifts-,
personal-, avskrivningar och kapitalkostnader från medlemskommunerna.
För Hällefors kommuns del redovisar förbundet ett överskott på
0,6 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och ett
underskott på 2,6 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade
verksamheten. Överskottet i den skattefinansierade verksamheten förklaras
med att processen lokalvård visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor, och
beror på att förbundet räknade med att lokalvården skulle övergå till
Hällefors kommun vid årsskiftet 2018/2019 och att vissa beslut dröjde i
och med planeringen av övergången. Fördröjningen har lett till senare
tillsättning av bl a tjänster, vilket ger ett överskott. Beläggningsfonden för
gatusidan har ökat och uppgår vid årsskiftet 2018/2019 till 1,8 miljoner
kronor.
Underskottet i den avgiftsfinansierade delen avseende processen VA
uppgår till 3,1 miljoner kronor, vilket beror på extra planerade driftåtgärder
på ledningsnätet för att minska inläckage. Även kostnader för befarade
kundförluster och gemensamma resurser påverkar underskottet.
Kommunens VA-fond uppgår till 1,9 miljoner kronor och innebär att den
minskat. Överskottet i den avgiftsfinansierade delen avseende processen
Återvinning är 0,5 miljoner kronor och beror främst på högre
konsumtionsavgifter och försäljning av skrot. Kommunens
återvinningsfond har ökat och uppgår till 9,0 miljoner kronor vid årsskiftet.
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje
avdelning respektive process utarbetar förslag till investeringsbudget med tre
års framförhållning till respektive medlemskommun. Den investeringsram
som beslutas i respektive kommunfullmäktige utgör sedan förbundets
investeringsplan. För Hällefors kommuns del har förbundet genomfört
skattefinansierade investeringar på 10,8 miljonerkronor och
avgiftsfinansierade investeringar på 11,4 miljoner kronor
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2018
och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen
till förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Miljö

Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
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Medborgarperspektiv

Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Bergslagens kommunaltekniks årsredovisning för 2018 godkänns.

-

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson utförligt.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga kring varför så mycket medel från VAfonden har använts, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om summa för kommunbidrag, vilket
lämnas obesvarad.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om "Vätternvatten" , vilket besvaras av
ekonomichef Jessica Jansson och ordförande Annalena Järnberg (S) samt
kommunchef Tommy Henningsson.
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) och ordförande
Annalena Järnberg (S) utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2018 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

Årsredovisning 2018
Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31
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Allmänt om verksamheten
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen – en del av din
vardag
Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå
för den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som förbundet förfogar
över.
Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets
utveckling och kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli är placerat i Pershyttan, Nora.

Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter
Skattefinansierade verksamheter


Gata/Trafik



Park och Skogsförvaltning



Idrotts-och fritidsanläggningar



Lokalvård

Avgiftsfinansierade verksamheter


Återvinning



Vatten och avlopp
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Organisation

Politiska inriktningsmål
Övergripande
o

Kunderna/medborgarna är nöjda med våra tjänster och service.

o

Vi kännetecknas av förtroende, öppenhet, respekt, engagemang och tillgänglighet.

Ekonomi och effektivitet
o

Vi har en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans.

o

Vi har ett effektivt resursutnyttjande av de tilldelade kommunala medlen.

Miljö
o

Vi ska vara ett föredöme för det ekologiskt hållbara samhället.

Rollen som arbetsgivare
o

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

o

Vi är med och bygger ett socialt hållbart samhälle.
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Uppdrag och verksamhetsidé
Vision
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska verka för utökat samarbete mellan kommunerna,
och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och
effektivitet utför tekniska uppdrag inom förbundets geografiska område med fokus på
medborgarnytta och god miljö.

Uppdrag och verksamhetsidé
Förbundet ska uppfylla 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 avfallet på rätt ställe.

Värdegrund
Förbundets värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt, Engagemang (FÖRE).
Värderingarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla
medarbetare i deras dagliga arbete.
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God ekonomisk hushållning
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
God ekonomisk hushållning innebär att såväl Samhällsbyggnadsförbundets finansiella som
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljömedvetet och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och
etablerade normer.

Finansiellt perspektiv
Skattefinansierade verksamheter
Balanskrav
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga medlemskommuner i enlighet med förbundsordningen. I årets bokslut redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott.
Underskottet kommer under år 2019 att regleras i enlighet med förbundsordningen.
Resultatkrav
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna. Resultatmålet för 2018 är att redovisa ett överskott med 0,1 % före avräkning
mot kommunerna. Det redovisade resultatet visar ett negativ resultat.

Avgiftsfinansierade verksamheter
För verksamheterna som finansieras via avgifter – Vatten och avlopp respektive Återvinning –
redovisas de slutliga resultaten i respektive medlemskommuns redovisning. Målet är att över tid
redovisa ett nollresultat före avräkning mot kommunerna.

Verksamhetsmässigt perspektiv
I Samhällsbyggnadsförbundets övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig god ekonomi.
Verksamhetsmålen beskrivna under respektive process är utformade för att uppfylla förbundets
övergripande mål.
Förutom de redovisade målen utförs ett antal aktiviteter som syftar till god ekonomisk hushållning. Som exempel kan nämnas:



Utveckling av verktyg för långsiktig ekonomisk planering.
Utveckling av nyckeltal i syfte att förbättra analys och planering.

I förbundets Verksamhetsplan med mål 2018 nämns fler aktiviteter som ska utföras för att
målen ska uppnås.
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Årets resultat
Över/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Årets resultat
Gemensamt
Skattefinansierade verksamheter
Totalt
Eget kapital
Gemensamt
Skattefinansierade verksamheter
Totalt

2018
418 405

2017
356 142

2016
359 038

2015
298 170

2014
269 185

2013
275 183

0
-1 989
-1 989

0
-1 774
-1 774

0
-596
-596

0
-697
-697

0
2 324
2 324

0
4 524
4 524

0
-1 989
-1 989

0
-1 774
-1 774

0
-596
-596

0
-697
-697

0
2 324
2 324

0
4 524
4 524

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på -1 989 tkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna ett underskott på 6 500 tkr.

Investeringsverksamhet
Samhällsbyggnadsförbundet har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar.
Investeringar sker i fordon, maskiner och inventarier.
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje process
utarbetar förslag till investeringsbudget med tre års framförhållning som redovisas i respektive
medlemskommun. Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan
förbundets investeringsplan.
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Väsentliga händelser
Gemensamt / Övergripande
o Ny förbundschef tillträdde under året.
o Ny förbundsordförande tillträdde första januari.
o Beslut om organisationsöversyn.

Process Gata/Trafik
o
o

Den snörika vintern medförde stora insatser från förbundet och entreprenörer och
vårens sandupptagning kom igång senare än normalt.
Sommarvägsunderhållet reducerades pga höga kostnader för vintervägsunderhållet.

Process Park/Skog
o
o

Stora investeringar i lekplatser i alla fyra kommuner.
Lång ihållande torka under sommaren påverkade driften, såsom skogliga åtgärder,
trimningar, termisk (med gasolbrännare) ogräsbekämpning, extra vattning av park- och
gatuträd och inställd slaghack.

Process Idrott
o
o
o

Ny konstgräsplan i Frövi.
Nytt utegym på Råssvallen i Guldsmedshyttan.
Ombyggnad av fotbollsplan och löparbana på Norvalla IP i Nora.

Process Lokalvård
o

Lokalvården fortsätter sitt uppdrag i Hällefors kommun.

Process Återvinning
o
o

Ny entreprenad för insamling av hushållsavfall.
Kärlservice i egen regi har startat.

Processerna VA-anläggning och VA-ledningsnät
o
o

Under året har fyra ej godkända (med förelägganden) reningsanläggningar byggts bort
genom att minireningsverk har installerats.
Vattenförsörjningsplanen är färdigställd.
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Sammanfattning
Verksamhet
(Belopp i tkr)

Gemensamt

Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat

Budget 2018
Intäkt Kostnad Resultat

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat

72 192

61 765

58 152

72 192

0

61 765

0

Skattefinansierat
Gata/Trafik
Park/Skog
Idrott
Lokalvård
Summa

68 008 71 245
21 074 20 674
15 567 16 035
47 043 45 727
151 692 153 682

Avgiftsfinansierat
Återvinning
Vatten och avlopp
Summa
Totalt
Varav interna

58 152

0

-3 237
400
-469
1 316
-1 990

44 931 44 882
20 875 20 852
14 437 14 423
46 021 45 971
126 264 126 128

49
23
14
50
136

75 836 76 377
19 317 18 257
15 432 15 640
44 090 46 175
154 675 156 449

-542
1 060
-208
-2 085
-1 774

62 711 64 016
127 136 132 332
189 848 196 348

-1 305
-5 196
-6 500

59 155 59 155
121 014 121 364
180 169 180 519

0
-350
-350

60 529 57 086
121 595 120 526
182 124 177 611

3 444
1 070
4 513

413 731 422 221
126 481 126 481

-8 490

368 198 368 412

-214

394 951 392 212
106 446 106 446

2 739

Det ekonomiska resultatet år 2018 för visar ett negativt utfall med 8,5 mnkr. Resultatet är
11 mnkr sämre än föregående år.
De skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på 2,0 mnkr vilket är 215 tkr
sämre än föregående års resultat. Både processerna Park/Skog och Lokalvård visar ett positivt
resultat medan processerna Gata/Trafik och Idrott visar minusresultat.
De avgiftsfinansierade verksamheterna visar i år ett negativt resultat på 6,5 mnkr, vilket är
11 mnkr sämre än föregånde års resultat. Process Återvinning och VA-processerna visar minusresultat på 1,3 mnkr resp 5,2 mnkr.

Övergripande/ Stab
Förbundet organiseras i en planeringsavdelning som svarar för planering med bl a kvalitetsledare för de olika verksamheterna och en produktionsavdelning som svarar för utförandet samt
en stab för gemensamma verksamheter innehållande ekonomienhet, servicecenter, personalhandläggare, kvalitetssamordnare och förbundssekreterare.
Planerings- och budgetprocessen för 2019-2021 har genomförts. Budgetram antogs av Direktionen i mars och beslutet skickades till kommunerna under april månad. Budgeten antogs i
Direktionen i december efter avstämning med medlemskommunerna avseende driftbidrag och
investeringar, utfallet utifrån förbundets äskanden varierar. Dialoger enligt fastställd dialogplan
genomfördes i alla kommuner. Volymförändringar under löpande år behandlades i samband
med budgetprocessen i respektive kommun.
Lönerevisionen 2018 genomfördes med fokus på lönekriterier ”prestation och resultat” med
betoning på insatser för kundnytta och ”flexibilitet och skicklighet” med betoning på insatser för
samordningsvinster. Vissa justeringar utifrån marknaden har gjorts vid löneöversynen, förbundet har fortsatta problem med att rekrytera och behålla arbetsledare och kvalificerade
projektledare/projektörer.
Av 26 verksamhetsmål satta utifrån de politiska målen är vid årsskiftet 10 av målen uppfyllda.
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Uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet (ledningens genomgång) har gjorts under
våren avseende verksamhetsåret 2017. En handlingsplan har upprättats. Långsiktig verksamhetsplanering är ett område som förbundet behöver arbeta vidare med för att ta fram nyckeltal
kopplat till långsiktig ekonomisk planering samt ge Direktionen underlag för beslutsfattande.
Antal investeringar har ökat och samtidigt har planering och uppföljning av dessa systematiserats.
I uppdraget ingår också att aktivt delta i kommunernas näringslivsarbete och att utveckla samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under året upprättades ett nytt tjänstemannaforum med kommunerna och samhällsbyggnad vid namn kommunsamverkan. Representanter
från respektive kommun samt samhällsbyggnad träffas regelbundet för att diskutera långsiktiga
planeringsfrågor. Mötesformen har mottagits mycket positivt.

Planeringsavdelningen och Produktionsavdelningen
Avdelningarna ska leda, utveckla och samordna verksamheternas processer utifrån ett helhetsperspektiv och uppsatta mål. Produktionsavdelningen har dessutom ett övergripande driftansvar. Arbetet med samordning, kompetensutveckling, omvärldsbevakning och kvalitetsutveckling fortsätter att utvecklas.
Former för samnyttjande av resp avdelnings funktioner har utvecklats ytterligare. Förbättringsidéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöra förbättringar och utveckla
en lärande organisation. Arbetet med att förtydliga uppdragen för att effektivisera verksamheten samt öka medarbetarnas engagemang bedrivs via ledningsgruppen.
Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål.
Avdelningarnas funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning.
Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheterna kommer avdelningarna att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de rutiner
som finns.

Process Gata/Trafik
Verksamheten har under året asfalterat (toppbeläggning) 18 km väg i de fyra medlemskommunerna.
En ny rastplats har byggts i Fellingsbro och gång- och cykelvägar har byggts i några kommuner
under året. Trafikljusen vid Prästbron i Lindesberg har fått ny styrning och en ställplats för husbilar har byggts i Nora. Trafiksäkerhetsåtgärder och tillgänglighetsanpassningar är alltid i fokus
när nya gång- och cykelvägar och gator byggs.

Process Park/Skog
Året präglades av en långvarig torka under sommaren och omfattande investeringar främst i
lekparker. Torkan ställde höjda krav på vattning och beredskap för bränder. Vissa arbeten som
ogräsbekämpning med gasol, slaghack, röjningar och skogsåtgärder kunde inte utföras på grund
av brandrisken.
Renhållning på allmänna ytor intensifierades med anledning av ökad nedskräpning.
Lekplatsinvesteringar påverkades starkt av leveransproblem av lekredskap. Ett sent utförande
resulterade i att en del kompletteringsarbeten kommer att utföras under 2019.
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Process Idrott
Verksamheten har genomfört ett antal investeringar, specifikt konstgräsplan i Frövi, nytt utegym
i Guldsmedshyttan, ny naturgräsplan på Fritidsbyn i Lindesberg.
På Norvalla IP i Nora har en större ombyggnation av både fotbollsplanen och friidrottsbanorna
genomförts.
Arbete med att hitta energibesparingar fortsätter.
Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade underhållsplaner.

Process Lokalvård
Arbete med att införa kemikaliefri städning på fler objekt görs kontinuerligt. Använda kemikaler
ska i möjligaste mån vara miljömärkta.
Alla städobjekt läggs in i ett städprogram för att beräkna städtid och kostnad. Arbetet med
nyckeltal fortsätter.
Nätverksgruppen arbetar vidare och jämför resultat av kvalitetskontroller och nöjdhet i
kommunerna.
Logistiken avseende bilkörning mellan städobjekten har kartlagts.

Process Återvinning
Entreprenadstart för insamling av hushållsavfall från kärl startade under våren med NordRen
AB som entreprenör.
Kärlbyten i egen regi påbörjades i samband med att den nya insamlingsentreprenaden startade.
En kundenkät genomfördes under våren i syfte att få planeringsunderlag för att öka tillgängligheten till återvinningscentralerna, bl a införande av nya öppettider som kommer att införas
våren 2019.
Det blev rekordnivå på skänkt pant av PET-flaskor och dryckesburkar vid återvinningscentralerna. Under året har kommuninvånarna skänkt nästan 80 tkr till förmån för Barncancerfonden.

Process VA-anläggning och Process VA-ledningsnät
Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Även förberedelser för reservkraftsanslutning till de mindre vattenverken fortsätter.
Arbetet med vattenförsörjningsplanen som har till syfte att säkra vattenresurser för dricksvattenförsörjning på lång sikt som har pågått under ett flertal år är nu färdigställd.
Under året har förbundet arbetat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar vattenförsörjning för Lindesberg och Nora. Bland annat har ett första program/tidsplan tagits fram för
reservvattenalternativ. Dessa kommer att utredas under den kommande 10-årsperioden.
Förstudier av Lindesbergs reningsverk och Nora reningsverk pågår. Ett underlag till ett partneringsavtal håller på att tas fram. Partnering innebär en strukturerad samverkansform där
beställaren och entreprenören samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog. Partnering
bygger på ärlighet och öppenhet mellan parterna.
Vid Lindesbergs reningsverk har ett nytt garage byggts där verksamhetens bilar samt nödvattensläp ska placeras. Även personaldelen vid verket är rustad i samband med detta.
11

Årsredovisning 2018

Framtid
Den norra länsdelens fyra kommuner är alla i sig själva relativt små för att på ett adekvat sätt
omhänderta ansvaren inom det kommunaltekniska området. Kommunalförbundet har visat sig
framgångsrikt i att rekrytera kompetent personal för de fyra kommunernas räkning. De krav och
skyldigheter som ställs på förbundet idag ser dock väsentligt annorlunda ut mot vid bildandet
för 16 år sedan. Samtidigt ser bristen på kompetent arbetskraft i samhället ut att öka.
Kommande år kommer kräva strukturella förändringar för att fortsätta klara både den dagliga
driften av kommunaltekniska tjänster samt det stora utvecklingsarbete som krävs för att bland
annat digitalisera och öka effektiviteten i samma tjänster. Vidare har förbundet att utveckla sitt
kvalitets- och miljöledningsarbete. Nuvarande följer standard ISO 9001 och ISO 1400.
Alla verksamheter bör ha en eller flera delar i sin verksamhet som ligger i framkant av utvecklingen och aktivt utveckla verksamheten i dialog med kommunerna.
Förbundets funktionsbeskrivningar avseende de skattefinansierade verksamheterna behöver
revideras tillsammans med kommunerna då förbundet utifrån effektiviseringskrav har svårt att
leva upp till beskrivna kvaliter och frekvenser.
Stora framtida investeringsvolymer inom VA-verksamheten är att ha med i beräkningen inför
framtiden. Förbundet arbetar med en beräkningsmodell som tydliggör behoven, bl.a medför
miljökraven och klimatförändringar att investerings- och underhållsbehovet ökar väsentligt i
framtiden.

Verksamhetsmål – Gemensamma
Verksamhetsmål
Av kommuninvånarna ska 80% uppleva att de
fått ett bemötande i kontakten med Samhällsbyggnadsförbundet som kännetecknas av
tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt
och engagemang, FÖRE.
Minska övertidstimmar och fyllnadstid jämfört
med 2017.

Utvärdering
Mätning av Nöjd-Kund-Index visar ett värde på
65 %.

Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5
procentenheter jämfört med 2017.

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,7
procentenheter jämfört med föregående år.

Övertidstimmar och fyllnadstid minskade med
167 timmar, -3,5 %, jämfört med år 2017.

Öka resursutnyttjandet över kommungränserna Arbetet med att utveckla samarbetet mellan
och mellan de olika processerna.
processerna har fortsatt. Fordonsförvaltning är
införd. Miljösamordnarna driver förbundets
miljöarbete ur ett helhetsperspektiv.
Säkerställa en rekryteringsbas för Samhällsbyggnadsförbundet.

Rekryteringsbas ej säkerställd.

Öka förtroendet för förbundets tjänster med
kommunledningarna i KNÖL.

Går ej att mäta.

Säkerställa att LOU (Lagen om offentlig
upphandling) följs samt verka för att förenkla
anbudsinlämnande,

Upphandlingsenheten har genomfört
utbildning i förbundet för att informera om
lagen och dess betydelse. Förbundets
upphandlare har deltagit i en företagsträff för
att få företagens perspektiv på upphandling,
upphandlarna har även haft dialog med
leverantörer inför upphandlingar.
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Personal
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 204 tillsvidareanställda 31 december 2018. I
nedanstående tabell redovisas månadsavlönade, vilket förutom tillsvidareanställda även
omfattar vikarier och visstidsanställda.

Personal
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och ersättningar (tkr)
Direktionen
Övriga anställda
Totalt
Sociala kostnader (tkr)
Pensionskostnader övr anställda
Övriga sociala kostnader
Totalt

2018

2017

2016

110
118
228

114
99
213

104
97
201

447
83 584
84 031

452
77 165
77 617

394
71 353
71 747

7 368
27 296
34 664

5 005
24 832
29 837

4 599
22 992
27 591

Personalförsörjning
Under 2018 avslutade totalt 20 personer sina tillsvidareanställningar vid förbundet och
samtidigt har 22 tillsvidareanställningar tillsatts.
Annan
Annan
arbetsPension
orsak
givare

Avslutade
tillsvidareanställningar
Stab
Planeringsavdelning
- Process Gata/Trafik
Produktionsavdelning
- Produktion adm
- Process Gata/Trafik
- Process Park/Skog
-Process Idrott
- Process Lokalvård
- Process Återvinning
-Process VA

1
2

1
1
1

17
1
1
2
1
9

1
1

3

1

1
1
1
6

3
1*

Inom
avd/
process

Tillsatta
tillsvidareanställningar
Stab
Planeringsavdelning
- Process VA
Produktionsavdelning
- Process Gata/Trafik
- Process Park/Skog
- Process Idrott
- Process Lokalvård
- Process Återvinning
- Process VA

3
3

1
1+1**

16
1
2
1
5
3
4

1

* intern omflyttning till Planeringsavd/VA

** intern omflyttning från Produktionsavd/VA
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Åldersstruktur
Åldersfördelning per sista december 2018 (månadsavlönade), medelålder är 48 år.

Ålder
-29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 -

Antal pers
19
44
43
52
46

Procent
9%
22%
21%
25%
23%

Könsfördelningen inom förbundet totalt är 56 procent kvinnor och 44 procent män. Könsfördelningen följer traditionella könsmönster där Lokalvård har markant övervägande del kvinnor och
övriga processer har avsevärd övervägande del män.

Övertid
Övertidstimmarna minskade totalt inom förbundet med 167 timmar jämfört med föregående år.
På avdelningsnivå minskade planeringsavdelningens och produktionsavdelningens övertid
medan stabens övertidstimmar ökade. I nedanstående statistik redovisas mer- och övertid.

Avdelning/Process
Stab
Planeringsavdelning
Produktionsvdelning
därav
- Arbetsledning
- Gata/Trafik
- Park/Skog
- Idrott
- Lokalvård
- Återvinning
- Vatten och avlopp
Totalt

2018
71
390
4 147

2017
46
400
4 329

2016
61
621
4 479

407
338
379
364
940
73
1 648
4 608

431
239
181
312
1 166
152
1 848
4 775

127
214
116
654
1 214
190
1 961
5 161

Arbetstidsfrågor
Förbundet har en upprättad handlingsplan gällande ”Heltid som norm”. Kollektivavtal mellan
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal gör gällande att en handlingsplan för
att uppnå heltid som norm senast 2021 ska finnas hos varje arbetsgivare. Målet för heltid 2018
var 88 procent och förbundet som helhet nådde upp till 87 procent.
Männens sysselsättningsgrad visar att 100 procent arbetar heltid mot 77 procent av kvinnorna.
Kvinnornas sysselsättningsgrad har ökat 8 procentenheter jämfört med föregående år medan
männens sysselsättningsgrad ökat från 99 till 100 procent.
Störst andel deltidsarbetare finns inom lokalvården. Medelsysselsättningsgraden inom lokalvården är 95 procent vilket är en höjning med 4 procentenheter jämfört med föregående år.
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Jämställdhet
Jämställdhets- och mångfaldsfrågor behandlas i samverkan enligt samverkansavtalet. Vid
rekryteringar strävas efter att attrahera sökanden ur ett köns- och mångfaldsperspektiv. Vid
granskning av de 18 tillsvidaretjänster som annonserats externt under året konstateras att det
finns 3 tjänster inom processen Vatten och avlopp där endast män finns representerade i ansökningarna. Inga tjänster har haft endast kvinnliga sökande. I medeltal var det 22 sökande per
tjänst, variationen är dock stor i antal sökande. Flest sökande inkom på tjänst lokalvårdare med
39 sökande samt drift- och underhållsarbetare inom Park som hade 59 respektive 37 på två
annonser.

Lönebildning och löneutveckling
I löneöversynen blev utfallet för de tillsvidareanställda tjänstemännen 2,03 procent och för
Kommunals medlemmar 2,16 procent.

Sjukfrånvaro
Tabellen visar sjukfrånvaron för 2018. Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas
sammanlagda ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvaro ordinarie arbetstid
Samtliga anställda
Andel långtidssjukfrånvaro
Kvinnor
Män
Personal 29 år och yngre
Personal 30-49 år
Personal 50 år och äldre

2018
7,0%
38,0%
8,4%
5,5%
5,8%
5,9%
8,2%

2017
6,3%
32,8%
8,0%
4,2%
5,9%
6,6%
6,2%

2016
6,1%
39,5%
7,4%
4,5%
5,4%
6,8%
5,8%

2015
6,4%
49,5%
7,6%
5,1%
3,0%
10,1%
5,1%

Den totala sjukfrånvaron under året har ökat med 0,7 procentenheter jämfört med föregående
år. Andelen långtidssjuka - sjukskrivna mer än 60 dagar - har ökat med 5,2 procentenheter
jämfört med förra året och utgör 38 procent av den totala sjukfrånvaron.
15

Årsredovisning 2018

Högst sjukfrånvaro finns inom processerna Gata, Idrott, och Lokalvård samt gruppen arbetsledare inom produktionsavdelningen. Lägst sjukfrånvaro finns inom processerna Vatten och
avlopp samt Återvinning. VA-ledningsnät, som består av två arbetsgrupper, har 1 respektive 2
procents sjukfrånvaro.
Samtal och täta kontakter mellan chef och medarbetare är positivt vid upprepad sjukfrånvaro
och ingår i förbundets rutiner. Rehabiliteringsrutinen har under året lyfts under chefs- och
arbetsledarträffar. Ny sjuk- och friskanmälanstjänst har startats under året. Kopplat till tjänsten
finns ett webbverktyg som ger chefer god överblick över rådande frånvaro samt steg för steg
hjälp att korrekt följa kraven gällande rehabilitering. Under året har även rutinen skärpts kring
hälsosamtal med företagshälsovården med anledning av upprepad korttidsfrånvaro för att tidigt
hitta korrigerande och förebyggande åtgärder.

När det gäller sjukfrånvaron uppdelat på kön kan det konstateras att sjukfrånvaron har ökat för
kvinnor med 0,4 procentenheter och för männen är ökningen 1,3 procentenheter sedan föregående år. Differensen mellan könen är nu 2,9 procent och har därmed minskat det senaste året.
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Åldersgruppen 50 år och äldre har ökat sin sjukfrånvaro med 2 procentenheter. Trenden de
senaste åren är att frånvaron ökar år från år för denna grupp. I mellangruppen 30-49 år
minskade frånvaron med 0,7 procentenheter, en minskning för femte året i rad. I gruppen yngre
än 29 år var minskningen marginell, 0,1 procentenhet.

Övrigt
Det finns möjlighet att erhålla en friskvårdspeng om 1 000 kr vid utövande av olika friskvårdsaktiviteter. Under året har friskvårdspengen använts av 80 medarbetare, vilket kan jämföras
med 2017 och 2016 då pengen användes av 55 medarbetare respektive år. Av årets 80 medarbetare är fördelning 52 kvinnor och 28 män.
Utöver detta finns även tillgång till att under vissa tider, kostnadsfritt, träna på gym i Pershyttan.
Under året har 16 medarbetare använt sig av denna förmån. I Lindesberg finns motsvarande
möjlighet att, mot en depositionsavgift för passerkort, träna på gym.
Vid årsskiftet 2017/2018 genomfördes en medarbetarundersökning. Resultatet visade en
sänkning av NMI (Nöjd Medarbetar Index) från 77 procent (2014) till 71 procent. En handlingsplan togs fram med dels gemensamma punkter för alla APT-grupper att diskutera och arbeta
vidare med, dels uppdrag för varje APT-grupp att ta fram punkter utifrån gruppens unika
resultat. Återrapportering har skett på chefs- och arbetsledarträffar under året.
Under hösten genomförde revisionsbyrån KPMG, på uppdrag av revisionen, en arbetsmiljökartläggning. En rapport med rekommenderade åtgärder för att förbättra förbundets systematiska arbetsmiljöarbete överlämnades i slutet av året till Direktionen.
Under hösten 2018 arbetade förbundet tillsammans med lokala fackliga parter fram ett nytt
samverkansavtal som går i linje med de förändringar som skett på central nivå. Avtalet är ej
underskrivet av parterna och befintligt avtal gäller tillsvidare.
Under året har en ny kompetenspolicy respektive kompetensförsörjningsplan antagits av
Direktionen. Ansvar har tydliggjorts och en ny rutin har antagits av ledningsgrupp och förbundsråd.
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Direktion och Revision
Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet.
Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. En förbundsordning reglerar förhållandena mellan förbundet och medlemskommunerna, avseende
bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och revision.
Revisionen är vald av fullmäktige i respektive kommun och har till uppgift att granska direktion
och verksamhet vid Samhällsbyggnadsförbundet.
Direktionen har under året haft 14 sammanträden.
Verksamhet
Direktion
Revision
Totalt

Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat
0
730
-730
0
407
-407
0
1 138
-1 138

Budget 2018
Intäkt Kostnad Resultat
0
645
-645
0
340
-340
0
985
-985

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat
0
624
-624
0
270
-270
0
894
-894

För revisionen medför fler riktade granskningar än budgeterat ett överskridande av budgeten.

Ordförande har ordet
Jag fick förtroendet att axla ordföranderollen för verksamhetsåret 2018. Min ambition var att
rekryteringen av ny förbundschef skulle ske med bred uppslutning, från politik till representanter för verksamheten. Tack alla inblandande för att vi kunde få chefspositionen tillsatt redan
under sommaren.
Valkommen Ola Westin som forbundschef, det kanns bra med en nystart for Samhallsbyggnadsforbundet som fyllde 15 ar den 1 april. Detta firades med tarta pa arbetsplatserna runt om i
vart verksamhetsomrade.
Forbundets verksamhet har foljt planeringen, trots stora utmaningar. Vadret bidrog till overskriden budget for snorojning med stora belopp under forsta halvaret, vilket resulterade i ett
besparingsprogram som drabbade flera ansvarsomraden i forbundet. Detta ar inte onskvart att
upprepa da planerad verksamhet blir lidande.
Ekonomiskt har bade skattefinansierade och taxefinansierade verksamheten klarat utmaningarna under 2018. Ett stod for verksamheten och direktionen ar ekonomiska rapporter med
nyckeltal. Arbetet med framtagandet av nyckeltal har paborjats aktivt under aret.
Forbundet har lyckats att rekrytera medarbetare trots stor konkurrens i nuvarande hogkonjuktur. Det betyder att vi ar en intressant arbetsplats med kunniga medarbetare och forhoppningsvis uppfattas som attraktiv arbetsgivare.
Forbundsordningen ar aktuell for oversyn igen i vara medlemskommuner. Denna gang ar det
infrastrukturfragorna som formodligen gar tillbaka till medlemskommunerna. Det ar viktigt att
kommunerna tar pa sig ansvaret att komma overens innan verksamhetsomraden tillkommer
eller frantas forbundet.
Servicecentret har vaxt till den ingang i forbundet och forvaltningen som var tankt, detta tack
vare kunniga medarbetare.
Lokalvarden har varit i fokus de senaste aren. Dels hur Hallefors kommun ser pa entreprenad
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kontra forbundsdriven lokalvard. Dar ar forbundsordningen tydlig, medlemskommunerna
bor komma overens innan kommunala beslut fattas. I Lindesberg har vi utmaningar att hitta ratt
pa lokalvardens niva betraffande organisation.
Infor kommande ar ser det anstrangt ut betraffande ekonomiska medel over hela kommunsverige. Samarbete ar i framtiden an viktigare for att vi ska klara av de stora arbetsuppgifterna vi
har att losa.

Jonas Kleber
Ordförande
Direktionens och Revisionens sammansättning 2018-12-31
Ordinarie ledamöter
Ordf Jonas Kleber (C)
V ordf Allan Myrtenkvist (S)
Johan Stolpen (V)
Lennart Olsson (S)
Sven-Erik Larsson (M)
Ewa-Leena Johansson (S)
Niklas Hermansson (C)
John Sundell (KD)
Hans Knutsson (S)
Revisorer
Gunilla Carlsson (S)
Birgitta Asp-Ericsson (S)
Roland Rohde (C)
Sture Beckman (S)
Jan Kallenbäck (opol)
Pirjo Nilsson (S)

Ersättare
Lindesberg
Hällefors
Hällefors
Lindesberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Ljusnarsberg
Nora
Nora

Anne Nyström (C)
Christina Johansson (M)
Amanda Kroon (V)
Ulla Lundqvist (S)
Ingrid Åberg (KD)
Mattias Svedberg (S)
Patrik Höök (SD)
Tom Rymoen (M)
Solweig Oscarsson (S)

Lindesberg
Hällefors
Hällefors
Lindesberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Ljusnarsberg
Nora
Nora

Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Hällefors
Nora
Ljusnarsberg

Medlemskommuner
För de fyra medlemskommunerna - Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora - gäller en förbundsordning som bland annat reglerar hur verksamheten finansieras.
De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter. Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till befolkningsantalet i
respektive kommun.
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Stab
Avdelningen ska svara för
Stödfunktioner av gemensam karaktär såsom ekonomi, servicecenter, upphandling,
personaladministration, information etc.

Verksamhetsredovisning
Verksamhet
Stab
Planeringsavd
Produktionsavd
Totalt
Varav interna

Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat
21 832
20 695
1 137
5 566
5 566
0
44 793
44 793
0
72 192
71 054
1 137
57 304
2 564

Budget 2018
Intäkt Kostnad Resultat
18 344
17 359
985
5 670
5 670
0
37 751
37 751
0
61 765
60 780
985

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat
16 759
15 865
894
4 857
4 857
0
36 536
36 536
0
58 152
57 258
894
38 671
2 052

Den högre nettoomsättningen för kostnaderna – 60,8 mnkr budget jämfört med 71 mnkr utfall - beror till
stora delar på dels högre omsättning för praktikenheten på 8 mnkr, både intäkter och kostnader, och dels
2 mnkr högre pensionskostnader.

Stab
Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner och
resurser där kundfokus och framförhållning är vägledande. Staben består av funktionerna
ekonomi, personaladministration, kvalitetssamordnare, servicecenter, information och
förbundssekreterare.
Ekonomi
Arbetet med att utveckla uppföljningar och analyser fortsätter med särskilt fokus på att ta fram
relevanta nyckeltal och jämförelser.
Kvalitetssamordning
Planerings- och budgetdialogen för 2019-2023 har genomförts enligt förbundsordning och
fastställd dialogplan.
Årets dialogmaterial har vidareutvecklats avseende konsekvensbeskrivningar för alla volymoch verksamhetsförändringar. Detta för att tydliggöra konsekvenser för kommande drift vid
utökning/avveckling av drift och investeringar.
Uppföljning av kvalitetsledningssystemet - ledningens genomgång - genomfördes under våren.
Ledningens genomgång är ett verktyg för att följa upp kvalitetsarbetet. ”Ständiga förbättringar”
handlar om ett förhållningssätt att allt kan göras bättre än vad som görs idag. Organisationen
ska upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.
Dokumenthanteringsplanen är förbundets sätt att hålla en god ordning och överblick över
allmänna handlingar och avser att underlätta för förbundets personal och allmänheten att söka
och återfinna information.
Servicecenter
Samhällsbyggnad Bergslagens Servicecenter är gemensamt för förvaltningen och förbundet.
Servicecenter är ”en-väg-in” för medborgare och kunder till båda organisationerna med syftet
att vara tillgängliga, få en bättre ärendehantering samt att avlasta handläggarna.
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Servicecenter har hand om fakturering och abonnemang för vatten, avlopp, slam och avfall. Även
frågor och felanmälan kring gator, trafik, park och skog hanteras av servicecenter. Inom trafikområdet handläggs parkeringstillstånd för rörelsehindrade och inom gata handläggs och beslutas grävtillstånd samt yttranden kring upplåtelse av allmän platsmark.
Driftinformation är en del som under året utvecklats till att uppdateras även utanför kontorstid
vid exempelvis större vattenläckor.
Arbetet med och utveckling av felanmälan- och debiteringssystemet fortsätter. Synpunkter och
felanmälan kan göras via e-mail, app eller telefonsamtal. Även via ”Mina Sidor” kan ärenden
kring abonnemang och fakturor hanteras.

Systematiskt arbete
Inom staben har arbetet med att höja kvalitet och säkerhet fortsatt genom införande av nya
rutiner och processer.

Framtid och verksamhetsutveckling
Utveckling av analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland annat en
översyn av verktyg och arbetsmetoder.
Ekonomienheten behöver anpassa arbetet till kommande koncernredovisning. Ekonomienheten måste även anpassa redovisning och uppföljning inför den kommande organisationsförändringen.
Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor fortsätter.
Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig kommunikation med allmänhet och kunder. Utvecklingen av hemsidan är ett led i detta. Införandet av
SMS-tjänster och e-tjänster är en kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till
medborgarna.
Förbundet måste ta ställning till medverkan inom olika sociala medier.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Säkerställa kvalitén på prognoser.

Utvärdering
Arbetet är påbörjat med att utveckla rapporter
som visar trender och sannolika utvecklingar.
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Avdelning Planering
Avdelningen ska svara för
Att leda, utveckla och samordna verksamheternas process utifrån ett helhetsperspektiv.

Verksamhetsredovisning
Planeringsavdelningen verkar för att de olika funktionerna inom avdelningen kan nyttjas inom
flera processer samt även underlättar och stimulerar samarbetet mellan processerna.
På planeringsavdelningen finns kvalitetsledning för de sju processerna Gata/Trafik, Park/Skog,
Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar
kvalitetsledaren för långsiktig planering och utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive processer samt
ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.
Projektenheten inom avdelningen arbetar i första hand med projektering, projektledning och
upprättande av tekniska underlag samt upphandling av de investeringsprojekt som förbundet
utför på uppdrag av respektive kommun. Projektenheten arbetar även med utredning av nya
verksamhetsområden för VA-verksamheten och förstudier för kommande ombyggnationer av
ledningsnät, vägar, busshållplatser mm. Sedan halvårsskiftet innefattar enheten även förbundets
vatten- och miljötekniker.
Miljögruppens arbete planeras och samordnas av en miljösamordnare. Miljöhandläggarna
svarar för att stödja, samordna, medverka till och driva förbundets miljöarbete ur ett helhetsperspektiv.
Inom avdelningen finns också övriga planeringsfunktioner såsom upphandlare, planerare,
belysningsansvarig, kommunekolog, trafikingenjör, teknisk handläggning och GIS (geografiska
informationssystem).
För att fånga in företagens perspektiv på upphandling, dess formuleringar och krav har förbundets upphandlare deltagit i en företagsträff i Hällefors, ett forum där deltagarna byter idéer
och erfarenheter. Tanken är att höja upphandlarnas kunskap om hur markanden utvecklas och
anpassa kraven i upphandlingsdokumenten samt öka företagarnas intresse för offentlig upphandling.
Slutrapport ”Inventering av nedlagda kommunala deponier i Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och
Lindesbergs kommun” redovisades under året. Det uppskattas att det finns fler än 400 gamla
nedlagda deponier och avfallsupplag i verksamhetsområdet. De flesta är gamla gruvupplag från
tiden då gruvdriften var stor i området, men ca 70 st är nedlagda kommunala deponier. För varje
deponi ska en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa eller miljö redovisas,
samt även planerade och vidtagna åtgärder för att förhindra dessa risker. Det fortsatta arbetet
för kommunerna blir att välja ut ett antal deponier för att utreda dessa grundligare och därefter
ta fram åtgärdsplaner.
I maj började dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla,
vilket påverkar förbundets avtal som i många fall behöver kompletteras.
I juni presenterades den förenklingsutredning som regeringen fattat beslut om och som ska
förenkla upphandlingslagstiftningen.
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Ett urval av upphandlingar genomförda under 2018:
Drift- och underhåll av återvinningscentraler (ÅVC) i Lindesberg och Nora kommun
Beläggningsarbeten
Slamtömningstjänster
Tekniska konsulttjänster
Partneringupphandling – Ombyggnation av reningsverken i Nora och Lindesberg
Rutiner för samverkan mellan avdelningarna Planering och Produktion illustreras med nedanstående bild. Dialogen förs främst via processmöten.

Kompetensförsörjning
Utbildningsbehoven ses kontinuerligt över vid medarbetarsamtalen som genomförs varje år och
sammanställs därefter inför kommande år.

Systematiskt arbete
Systematiskt arbetsmiljöarbete har utförts enligt upprättad handlingsplan.

Framtid och verksamhetsutveckling
Former för samnyttjande av avdelningens funktioner är under ständig utveckling. Förbättringsidéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöras och utveckla en lärande
organisation.
Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå de satta målen. Att attrahera,
rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver utvecklas. Kompetensförsörjningsplanen har under året uppdaterats.
Avdelningens funktioner ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om
den utveckling som sker i samhället och som påverkar organisationens processer. Detta ska ske
systematiskt genom exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm.
För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom förbundet, lokalt, regionalt
samt nationellt och internationellt är samverkande nätverk en viktig del. Avdelningen ska aktivt
medverka till att sådana nätverk skapas.
Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen
att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem
som finns.
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Avdelning Produktion
Avdelningen ska svara för
Ett övergripande driftansvar samt att leda, utveckla och samordna verksamheternas
processer utifrån ett helhetsperspektiv.

Verksamhetsredovisning
Produktionsavdelningen ska verka för att tilldelade resurser används så effektivt som möjligt
och används inom flera verksamheter. Arbete med att underlätta och stimulera samarbetet
mellan processerna är en naturlig del av det dagliga arbetet.
Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VAledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar kvalitetsledaren för långsiktig planering och utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verksamhetsområdet. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive process samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.
Verksamhetens utgångspunkt inom de skattefinansierade verksamheterna är funktionsbeskrivningar och uppsatta mål. Detta görs inom ramen för tilldelade resurser. Stort fokus har lagts på
samarbetet i och mellan de olika processerna och att hitta samverkan som leder till ökad
effektivitet.
En ny fordonspolicy och riktlinjer för fordon och maskiner har antagits under året. En fordonsansvarig har utsetts inom produktionsavdelningen.
En övergripande årsplanering för hela avdelningen har tagits fram i samarbete med arbetsledarna.
Åtgärderna i syfte att förebygga ohälsa till följd av för hög arbetsbelastning för arbetsledarna har
fortsatt. Ytterligare analyser har genomförts och handlingsplaner för det fortsatta arbetet är
upprättade.
Inom lokalvårdsverksamheten har det i Lindesberg varit besparingar som medfört minskad
vikarietillsättning, framförallt vid korttidsfrånvaro. Detta medförde en högre arbetsbelastning
på personalen vilket påverkat arbetsmiljön. En handlingsplan för att komma till rätta med både
oron bland personalen och arbetsmiljöfrågorna upprättades och genomfördes under året.
Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamheter och utför driftåtgärder som ej ryms
inom ramen. Inom praktikenheten har under året 50 personer varit sysselsatta, varav två från
universitet och fyra från yrkeshögskolor. Några områden som enheten arbetat med är skräpplockning, underhåll och renovering av bl a badhytter och parkbänkar samt montering av lekredskap i lekparker.

Kompetensförsörjning
Att rekrytera och behålla personal är en utmaning i tider av högkonjunktur och stor efterfrågan
av personal inom verksamhetsområdena, både på tjänstemannasidan och inom kommunals
avtalsområde.
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Ett urval av genomförda utbildningar under 2018:









Arbete på väg
Arbetsmiljö
Bas-P/Bas-U x)
Diplomerad förbättringsledare
HLR – Hjärt- och lungräddning
Nödvattenutbildning
Stabs- och ledningsmetodik
Våga vara chef
x) Byggarbetsmiljö, planering och utförande

Syftet med utbildningarna har varit att säkerställa att personalen har rätt kompetens utifrån
både arbetsmiljö och lagkrav. Utbildningarna är även ett led i de kompetensutvecklingsplaner
som upprättas i samband med medarbetarsamtalen.

Systematiskt arbete
Arbetsmiljöarbetet är ständigt i fokus. Mycket arbete har lagts ner på att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. En analys av arbetsledarnas kompetensbehov inom området har
genomförts och resultatet har lagts in i kompetens- och utbildningsplanen.
Skyddsronder och brandskyddskontroller samt tillbud och avvikelser följs upp på respektive
APT samt tas upp på förbundsrådet. Större händelser av övergripande karaktär lyfts i hela
arbetsledargruppen.

Framtid och verksamhetsutveckling
Arbetet med utveckling och effektivisering genom samarbete och samverkan mellan de olika
processerna ska fortsätta. Relevanta nyckeltal för maskin- och fordonsresurserna och hur de
nyttjats ska tas fram i samarbetet med ekonomi.
De kommande åren finns ett stort rekryteringsbehov, dels beroende på normal rörlighet på
arbetsmarknaden och dels på åldersstrukturen inom avdelningen. Detta kommer att ställa stora
krav på avdelningen och den målsättning som finns att vara en attraktiv arbetsgivare.
Avdelningen ska aktivt arbeta med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om den utveckling som sker i samhället som påverkar organisationens processer. För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom Samhällsbyggnad Bergslagen, lokalt, regionalt och
nationellt är samverkande nätverk en viktig del.
Behovet är fortsatt stort av att förnya och byta ut den egna maskin- och fordonsparken.
Program för uppföljning och kontroll av körsträckor m.m. och därmed energieffektivisering och
minskad miljöpåverkan ska införas under 2019. Avdelningen arbetar även på att öka maskintiden i den egna maskinparken.
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Process Gata/Trafik
Processen ska svara för
Skötsel av allmän platsmark på såväl gator som torg.
Vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning på det enskilda vägnätet
samt viss belysning på det statliga vägnätet.
Utförande av yttre skötsel och markarbeten åt andra processer, medlemskommuner och
övriga uppdragsgivare.
Trafikfrågor.

Verksamhetsredovisning
Verksamhet
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat
10 156
10 156
0
9 583
9 555
28
27 799
30 017
-2 218
7 978
8 072
-95
12 493
13 446
-953
68 008
71 245
-3 237
22 631
36 457

Budget 2018
Intäkt Kostnad Resultat
7 904
7 904
0
7 216
7 209
7
16 989
16 963
26
5 438
5 433
5
7 384
7 373
11
44 931
44 882
49

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat
7 245
7 245
0
11 990
11 933
58
36 113
36 568
-456
7 742
7 924
-182
12 746
12 708
38
75 836
76 377
-542
27 916
31 085

Generellt: Den ökade omsättningen gentemot budget med 25 mnkr beror på interna transaktioner i
faktureringssystemet vilket dock ej påverkar resultatet.
Hällefors: Underskottet på vinterväghållningen från årets första månader räddades upp genom stora
besparingar på sommarvägsunderhåll. Besparingen får som konsekvens att vägarna är i sämre skick inför
2019 och kommer kräva större åtgärder under kommande år.
Lindesberg: Underskottet på vinterväghållningen från årets första månader räddades till viss del upp
genom stora besparingar på sommarvägsunderhåll. Besparingen får som konsekvens att vägarna är i
sämre skick inför 2019 och kommer kräva större åtgärder under kommande år. Gatubelysningen visar ett
underskott mot budget på grund av högre kostnader för el och underhållsåtgärder.
Ljusnarsberg: Underskottet på vinterväghållningen från årets första månader räddades upp genom stora
besparingar på sommarvägsunderhåll. Besparingen får som konsekvens att vägarna är i sämre skick inför
2019 och kommer kräva större åtgärder under kommande år.
Nora: Underskottet på vinterväghållningen från årets första månader räddades till viss del upp genom
stora besparingar på sommarvägsunderhåll. Besparingen får som konsekvens att vägarna är i sämre skick
inför 2019 och kommer kräva större åtgärder under kommande år. Gatubelysningen visar ett underskott
mot budget på grund av högre kostnader för el och underhållsåtgärder.

Gata/Trafik
Process Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil
asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (52 stycken) och belysningsanläggningar (ca 16 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor
vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga
aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl. a för parkeringsövervakning, P-tillstånd för rörelsehindrade, godkännande av trafikanordningsplaner och lokala
trafikföreskrifter.
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En ansträngd budget efter den snörika vintern/våren 2018 med fler snöröjnings- och sandningstillfällen än vad som var budgeterat medförde att sommarvägsunderhållet drogs ner i alla fyra
kommunerna. Eftersom grusning, hyvling och dikning av grusväger samt dikesslåtter inte utförts
som planerat under året kan en konsekvens bli en ökad underhållskostnad under 2019.
Underhållsbeläggningar har under året utförts i alla kommunerna, Hällefors 3 km väg, Lindesberg 8 km väg, Ljusnarsberg 3 km väg och i Nora 4 km väg.
Hällefors
I Hällefors har en ny gång- och cykelväg (GC-väg) byggts från Finnbergsvägen fram till Folkets
hus, 300 m. Stationsvägen har smalnats av, en ny GC-väg har anlagts från Sikforsvägen till
Postvägen, gatubelysningen har renoverats med nya stolpar och armaturer även tillgänglighetsanpassningar vid övergångsställen har utförts vid några övergångstillfällen. Parkeringar längs
Stationsvägen har fått ny beläggning och ytan mellan järnvägen och Stationsvägen har iordningsställts. Återstående arbeten, linjemålning av parkeringsrutor och sådd av grönytor färdigställs under 2019.
Lindesberg
Prästbron i Lindesberg har renoverats. På Bergslagsvägen vid Prästbron har trafikljusen och
styrningen av dessa bytts ut. Ny trafikbelysning monterats på Örebrovägen. En gång-och
cykelväg har byggts längs del av Banvägen framför nya vårdcentralen i Lindesberg, cykelvägen
färdigställs med asfaltering våren 2019.
En ny rastplats har anlagts i Fellingsbro.
I Frövi är nya vägen och cykelvägen från N:a Bangatans förlängning mot Billerud/Korsnäs är
färdigställd, besiktigad och driftsatt. Återstår arbeten med signaler och bommar av nya järnvägen i samma sträckning.
Ljusnarsberg
I samarbete med Trafikverket har en gång- och cykelväg byggts längs Kyrkogårdsgatan från
Bryggeriet till kyrkan ca 370 m, förbundet projekterade och Trafikverket byggde.
Nora
I Nora uppfördes en husbilsparkering med servicestation under våren. Byggnation av vändplats
vid Linåkerns förskola påbörjades under december månad och kommer att färdigställs våren
2019.
Beläggningsfonder, garantifonder, per kommun:

Kommun
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora

(kr)

IB 2018
1 571 033
731 671
2 892 501
1 461 840

Förändring
2018
UB 2018
245 000 1 816 033
-500 000 231 671
600 000 3 492 501
-1 000 000 461 840

Systematiskt arbete
Processen har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna och överlämnat
dessa till produktionsavdelningen.
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Framtid och verksamhetsutveckling
Process Gata/Trafik ska fortsätta att mäta trafikmängder och hastigheter för användning vid bl a
planering av trafikåtgärder och beläggningsåtgärder.
Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.
Verksamheten ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med övriga processer inom
förbundet, medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Upprättade investeringsåtgärder för processens verksamheter ska ligga till grund för en gemensam långsiktig planering.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet genom
att motverka felparkeringar.

Trafiksäkerhet. Definiera och långsiktigt
eliminera otrygga gatumiljöer.
Felanmälningar gällande gatubelysning ska för
hel- och halvår minskas med 5% jämfört med
motsvarande 2017.
Felanmälningar gällande asfaltsbeläggningar
ska för helår 2018 minskas med 5 % jämfört
med 2017.

Utvärdering
Datumparkering är införd. Dialog förs
kontinuerligt med parkeringsvakterna.
Justering av lokala trafikföreskrifter så de
överensstämmar med befintliga vägmärken.Trafikmätningar genomförs kontinuerligt.
Parkeringsutredningar är genomförda i
Lindesberg och Nora.
Gång- och cykelpassager byggs. Anpassning av
körbanor genomförs. Gång- och cykelvägar
byggs.
Antal felanmälningar vid halvåret visade en
minskning med 32 % och vid helåret hade antal
felanmälningar minskat med 23 % jämfört med
föregående år.
Antalet felanmälan gällande asfaltsbeläggning
har ökat med 5 % jämfört med föregående år.
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Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Projektering Stationsv. Etapp 2
Stationsvägen etapp 1
Stationsvägen etapp 2
Tillgänglighetsanpassning
Gatuombyggnad i samb. m. VA
Broar reinvestering
Upprustning gatljusnätet
Tak på befintliga sandfickor
Omdragn av GC-väg Hemgårdsvägen
Planerat underhåll gator och vägar

Budget
2018
10 710
70
1 450
2 000
500
2 500
300
1 960
90
310
1 530

Bokslut
Kommentar
2018
10 235
97 Projektering av etapp 2 färdig.
2 303 Byggnation av GC-väg längs Stationsvägen färdig.
2 053 Byggnation av GC-väg längs Stationsvägen färdig.
15 Projektering GC-väg Basvägen Circle K-Hurtigtorpet.
1 066 Åtgärder på Gyltbovägen.
0 Inga åtgärder under 2018.
2 000 Åtgärder i Hjulsjö, Bredsjö, Sikforsvägen och Stationsvägen.
0
961 Omdragning av GC-väg, medfinansiering täcker underskottet.
1 740 Asfaltering av Gäddsjövägen, Wigelievägen med flera.

Lindesbergs kommun
Dagvatten centrala Lindesberg
Tak på befintliga sandfickor
Gatuombyggn i samband med VA
Tillgänglighetsanpassning
Upprustning broar
Invest i väg- och gatubelysningsanläg.
Reinvesteringar väg- och gatubelysn
Klimatanpassningsplan
Tillväxt
Ny väg Frövi N:a Bangatan
Exploatering industrimark Frövi
Infrastruktur Lindesby

7 800
2 000
100
2 500
300
1 500
200
1 000
200
18 000
13 300
4 000
700

4 188
606 Under 2018 har fortsatt utredningsarbete pågått.
78 Tak på sandficka i Guldsmedshyttan färdigbyggt.
2 020 Ombyggnad och beläggning enligt plan.
176 Säker övergång på Fotbollsgatan vid Brotorpsskolan färdig.
83 Utredningsarbete för att ersätta Gröna bron.
201 Flerårsprojekt för digitalisering och utflytt av abonnemang.
1 024 Åtgärder på Näsbygatan och i Ramsberg.
0
27 752
25 766 Tillväxt är ansvariga.
1 675 Tillväxt är ansvariga.
311 Asfaltering av gator färdig.

Ljusnarsbergs kommun
Ombyggnad gator beläggning
Gatuombyggnad i samband med VA
Broåtgärder
Reinvestering väg- och gatubelysning
Digitalisering väg- och gatubelysning

3 400
1 000
1 000
100
500
800

3 308
1 145 Åtgärder på Ställdalsvägen.
1 202 Åtgärder på Kyrkvägen.
222 Akut renovering av bro i södra delen av Laxbrogatan.
500 Kvarnbacksvägen, Daldocka, armaturbyten till LED.
239

Nora kommum
Rondell vid ICA
Gatuombyggnad i samband med VA
Ombyggnad gator beläggning
Tillgänglighetsanpassning
Reinvestering väg- och gatubelysning

5 910
150
2 500
2 000
300
960

4 784
19 Projektering startar 2019.
1 368 Åtgärder i Åshyttan.
2 056 Bergmästarvägen, Fågelvägen med flera.
0
1 341 Åtgärder på Bergmästarvägen och i Stadra samt armaturbyte till LED.
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Nyckeltal
Grunddata
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt

Befolkning Väglängd (m) Antal belysinkl GC-väg* ningspunkter
6 983
84 520
2 450
23 575
259 885
7 000
4 846
101 145
2 150
10 737
103 960
3 280
46 141
549 510
14 880

* Gång- och cykelväg
Vinterväghållning
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare

2015

2016

2017

2018

2 236
27
318

1 756
21
246

2 175
26
306

2 673
32
383

5 170
21
219

4 928
20
208

6 945
27
294

7 405
28
314

2 250
22
457

2 134
21
426

2 737
27
554

2 724
27
562

2 664
26
254

2 562
25
240

2 527
24
235

2 490
24
232

12 320
18
216

11 380
23
268

14 384
26
310

15 292
28
331

Gatubelysning
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
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2015

2016

2017

2018

1 499
612
213

1 331
543
186

1 142
464
161

1 448
591
164

3 508
505
149

3 257
469
137

3 159
455
134

3 636
519
134

1 201
559
244

1 094
509
219

1 088
506
220

1 193
555
225

1 818
554
173

1 436
438
135

1 405
428
131

1 585
483
131

8 026
458
148

7 118
541
174

6 794
458
146

7 862
528
147
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Process Park/Skog
Processen ska svara för
Skötsel av allmän platsmark, tärortnära skog och övriga grönytor samt kommunala
skogar.
Drift och besiktning av lekplatser.
Förvaltning av kommunala reservat och kommunalt naturvårdsarbete.

Verksamhetsredovisning
Verksamhet
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat
3 446
3 446
0
2 488
2 450
38
9 687
9 414
272
1 794
1 933
-139
3 660
3 432
228
21 074
20 674
400
3 445
17 647

Budget 2018
Intäkt Kostnad Resultat
2 975
2 975
0
2 285
2 282
3
10 355
10 343
12
1 816
1 814
2
3 444
3 438
6
20 875
20 852
23

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat
2 996
2 996
0
2 201
2 167
34
8 989
8 534
455
1 800
1 619
181
3 330
2 940
390
19 317
18 257
1 060
2 934
14 621

Hällefors: Verksamheten har utförts enligt budget.
Lindesberg: Efter den dyra vintern i början av året har verksamheten sparat pengar genom en generell
återhållsamhet.
Ljusnarsberg: Underskottet beror till största del på entreprenadarbeten på lekplatsen i Dalsbro.
Nora: Överskottet beror på ökade intäkter pga tillkommande uppdrag och försäljning av skog, samt för
kostnaderna en generell återhållsamhet på grund av den dyra vintern.

Park/Skog
Verksamheten Park/Skog är en viktig kommunal aktör för att bevaka och utveckla allmänna
intressen gällande allmän plats och naturvård för medlemskommunerna. Verksamheten har
även en viktig roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL) och
Miljöbalken.
Under andra halvåret 2018 anställdes en skogs- och naturvårdare som med driftteknisk kompetens samordnar skogliga åtgärder för att utveckla de tätortsnära skogarna. I tjänsten ingår
även trädärenden och lekplatsbesiktningar.
Skogliga åtgärder påbörjades under försommaren. Dock föranledde den påtagliga torkan att
flera arbeten och driftåtgärder inom hela verksamhetsområdet ställdes in där brandrisk förelåg.
Förutom avverkningar och röjningar ställdes även slaghack och ogräsbekämpning med gasol in.
Med anledning av den tidiga värmeböljan sattes sommarblommor ut något tidigare i år.
Renhållningen förbättrades i centrala Lindesberg och Nora med nya fågelsäkra stora papperskorgar.
Bekämpningen av jättelokan följer handlingsplanen och privata fastighetsägares skyldigheter till
åtgärder följs upp mer intensivt. Handlingsplanen anpassas efter nya regler från Naturvårdsverket. På kommunala ytor är åtgärdsbehoven störst i Stråssa där en stark fröbank ger upphov
till nya uppslag.
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Under 2018 har lekplatssatsningarna varit stora. I Lindesberg har en stor lekplats byggts, den så
kallade Generationsparken. Med stöd av Linde Bergslags Församling och Rotary kompletterades
Generationsparken med ett lekskepp ”Noas Ark”. Ljudparaboler och en ”humsten” väcker
intresse i alla åldrar.
Fler lekplatser har byggts:
- Brodalen i Lindesberg
- Striberg
- Lindholmstorpet i Hällefors
- Herrhagen i Kopparberg
- Ny dränering av lekplatsen i Kristinaparken i Nora
På grund av kraftiga leveransförseningar kommer grässådd och återställning utföras i
början av 2019. Merkostnaderna till följd av sena leveranser täcks av vitesbelopp.
I Nora planterades träd och rabatter på Nora Torg och vid Godtemplargränden. Maria Lang Park
anlades med teman hämtad från hennes böcker. En hundaktivitetsplats har iordningställts.
I Lindesberg, mitt emot Folkets hus, renoverades ett staket och planteringar utfördes. Även vid
Generationsparken anlades planteringar. I Fellingsbro planterades träd och buskar vid den nyanlagda rastplatsen.
I Kopparberg kompletterades stenläggningen vid Malmtorget.
I Hällefors fortsatte försköningen av infarten vid riksväg 63 med plantering av rönnar mellan
Basvägen och Kyllervägen. Planen är att komplettera trädraden till en allé de kommande åren.
Verksamheten deltog under året aktivt i planprocesser som översiktlig planering och detaljplaner, bygglovsärenden samt flera arbetsgrupper tillsammans med respektive medlemskommun och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tillsammans med förvaltningen och Lindesbergs
kommun genomfördes en arkitekttävling för Flugparken i Lindesberg. Projekteringen av Flugparken pågår och det planeras att parken ändrar skepnad under våren 2019.
Praktikenheten har i Nora, Hällefors och Lindesbergs kommuner genomfört insatser som höjt
skötselstandard och underhåll som inte rymts inom ordinarie verksamhet.
Skogsfonder i Ljusnarsberg och Nora:

Kommun (kr)
Ljusnarsberg
Nora

2018
284 877
553 074

Systematiskt arbete
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.
Noterade fel på lekplatser åtgärdas enligt prioriteringsordning.

Framtid och verksamhetsutveckling
Upprättandet av skötselplaner för gräsvård fortsätter och revideringar av kartmaterial sker
löpande.
Rutiner för hantering av trädärenden ska arbetas om och åtgärdsplaneringen förenklas.
Fortsatt fokus kommer att ligga på renhållning. Pantrör kommer att införas i alla kommuner. I
Nora och Lindesbergs kommuner införs självkompakterande papperskorgar på ställen där
mycket skräp förekommer.
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Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Dialog med kommunerna om prioriteringar i
driften utifrån funktionsbeskrivning, kartunderlag och driftbudget ska förbättras.
Förbättra parkmiljöer avseende rehållning. Mer
än 60 % ska vara nöjda med renhållningen på
allmän platsmark.
Utöka naturvårdande skötsel i värdefulla
biotoper.

Utvärdering
Inga dialogmöten har genomförts.

Resultat

Enkäten, ej statistiskt säkerställd, visar att 77%
av de svarande var nöjda eller mycket nöjda
med renhållningen.
Svårt att mäta målet, dock har det i Nora skett
en utökning.

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Parkinvesteringar enligt plan
Lekplatser enligt plan
Trädplantering Sikforsvägen

Budget
2018
830
200
500
130

Lindesbergs kommun
Generationslekplats

1 900
1 100

Ers staket Folkets hus Lindesberg
Lekplats Brodalen
Tillväxt
Flugparken

300
500
1 500
1 500

Ljusnarsbergs kommun
Stensättning Malmtorget
Allmänna lekplatser
Nora kommun
Hagbydammen
Åtgärder i Skolparken
Utveckling Strandpromenaden
Parkutrustning
Reinvestering lekplatser
Strandskoning

957
607
350
1 990
200
100
100
400
790
400

Bokslut
Kommentar
2018
572
130 Inköp av parksoffor. Montering sker under 2019.
442 Lekplats Lindholmstorpet färdigställd.
0 Oklart uppdrag från kommunen.
2 190
1 466 Generationslekplats på strandpromenaden. Medfinansiering om 300 tkr
från Rotary och Svenska kyrkan täcker underskottet.
279 Staket mot järnvägen vid Folkets hus i Lindesberg ersatt.
445 Lekplats i Brodalen i Lindesberg färdig.
0
0 Tillväxt ansvariga. Ombudgeterat till 2019 då byggnationen startar.
1 039
662 Stensättning på Malmtorget.
377 Byggnation av lekplats i Herrhagen.
1 862
298 Ansökan hos Mark- och miljödomstolen pågår.
0 Renovering av fontän påbörjad, fortsätter 2019.
0 Djurskulpturer för 83 tkr inköpta på parkutrustningsprojektet.
483 Träd till torget, Godtemplargränd och Maria Lang-parken.
806 Byggnation av lekplats i Striberg. Avvikelse på grund dyrare grävararbeten
då väg och belysning vid pulkabacken togs med.
275 Arbetet färdigställt.
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Nyckeltal
Parkunderhåll
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare

2015

2016

2017

2018

1 298
185

1 951
273

2 105
274

2 252
301

5 330
226

6 598
278

8 469
359

8 978
359

1 118
227

1 492
298

1 561
316

1 702
322

1 641
156

2 891
271

2 849
265

3 174
265

9 387
204

12 932
278

14 984
323

16 106
325
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Process Idrott
Processen ska svara för
Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar.

Verksamhetsredovisning
Verksamhet
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat
2 593
2 593
0
250
329
-79
10 659
10 805
-147
581
731
-150
1 485
1 578
-93
15 567
16 035
-469
2 592
9 807

Budget 2018
Intäkt Kostnad Resultat
2 169
2 169
0
250
250
0
9 970
9 960
10
563
563
0
1 485
1 481
4
14 437
14 423
14

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat
2 108
2 108
0
240
267
-27
11 055
11 231
-176
577
563
14
1 452
1 470
-18
15 432
15 640
-208
2 108
9 489

Hällefors: Avvikelsen beror på att taket på grillstugan vid badplatsen i Grythyttan behövde repareras,
reparation av skador på Sångens badplats samt att den varma sommaren krävde mer städning vid badplatserna.
Lindesberg: Avvikelsen beror på en åtgärdad vattenskada i Sandströms samt behov av färgborttagning i
barnbassängen i Fellingsbro.
Ljusnarsberg: Högre underhållskostnader bland annat för schakt och en ny kabel vid Sågdammen, nytt
grus till löparbanan samt nedfallna träd på elljusspåren i Kopparberg och på Olovsvallen. Ett nytt avtal
med föreningen för skötsel av Sågdammen bidrar också till de högre kostnaderna.
Nora: Avtalet med Nora BK indexreglerades under året vilket inte är reglerat i driftbidraget och det bidrar
till underskottet mot budget. Extra åtgärder på Gyttorps idrottsplats och vid Ängarna påverkar också.

Idrottsanläggningar
I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som verksamheten
sköter, bl. a gräsfotbollsplaner, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- och fritidsanläggningar övrigt.
Det var en solig och varm sommar som bidrog till att badplatserna i alla kommunerna var välbesökta men som dock medförde något mer städning än en normalsommar.
Den varma sommaren bidrog också till att det vattnades mycket på fotbollsplanerna för att
gräset inte skulle torka sönder.
I Frövi, på Fröjevi IP, har en ny konstgräsplan byggts. Planen togs i drift 1 aug och ska ge fotbollsklubbar möjlighet att förlänga säsongen med träning och spel. Planen kommer att hållas
öppen från mars till 1 dec om vädret så tillåter.
På Prästryggens camping i Frövi har det byggts 12 nya campingplatser med el och sex nya
belysningsstolpar.
På Fritidsbyn i Lindesberg har det byggts en ny ungdomsplan för fem- sju- och nio-mannaspel.
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IFK Lindesberg har många ungdomar i spel och träning och har varit trångbodda. Nu underlättas
det för klubben genom att en ny fotbollsplan har anlagts.
Bakom Arenahallen i Lindesberg har det monterats upp en fyra meter hög klättersten, där tillfälle ges till provklättring.
På Råssvallen IP i Guldsmedshyttan har två omklädningsrum renoverats. I anslutning till elljusspåret har ett nytt utegym byggts. Många motionärer har tagit tillfället i akt och stannat för att
styrketräna. Två iskompressorena som driver kylanläggningen till ishallen har renoverats.
På Fellingsbro IP har ny asfalt lagts på gångvägar vid badet.
På Norvalla IP i Nora har en ombyggnation av fotbollsplanen gjorts för att få rätt mått på planen
för spel i div2. Även ombyggnad av löparbanan och dränering av ytorna för både friidrott och
fotboll har gjorts.
I Ljusnarsberg har alla bryggor på Djäkens badplats bytts ut. På Olovsvallen har fasaden på
omklädningspaviljongen målats om. Noterbart är också att det byggts en ny konstgräsplan på
Olovsvallen som togs i drift under hösten.
På badet i Grythyttan har taket på grillstugan renoverats.

Sytematiskt arbete
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.
Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbete med riskanalyser pågår ständigt.

Framtid och utveckling
Framtida utveckling är att hitta effektiviseringar och energibesparande åtgärder samt undersöka framtida driftformer i den takt som kommunerna kan investera.
Idrottsverksamheten ska tillsammans med de andra verksamheterna inom Samhällsbyggnadsförbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att
möjliggöra effektiviseringar.
Förslag på en femårig underhålls- och investeringsplan ska ligga till grund för att skapa en
långsiktig planering.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Föreningsnöjdheten ska vara högre än 2017.

Utvärdering
Går ej att mäta på grund av för få svar.

Elförbrukningen ska minska med 2 % per
genomfört objekt genom alternativa lösningar
jämfört med 2017.

Den under 2017 installerade luftavfuktaren i
ishallen i Guldsmedshytta har medfört en
minskad elförbrukning med 9 %.
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Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Badplatser enl plan
Lindesberg
Reinvestering idrott
Konstgräsplan Frövi

Budget
2018
50
50
5 300
100
4 700

Bokslut
2018

Kommentar
0
0

7 235
0 Inga åtgärder under 2018 för att täcka underskott på andra projekt.
6 600 Konstgräsplanen färdigställd under året, medfinansiering täcker
underskottet.
354 Kompressorn behövde en större renovering än planerat. Motor och pump
behövde renoveras och ersättas.
281 Fotbollsplan färdigställd.

Renovering kylkompressor Råsshallen

100

Fritidsbyn nya bollplaner

400

Ljusnarsbergs kommun
Fasad och fönster Olovsvallen
Nya bryggor Djäkensbadet

115
75
40

158
84 Underhåll på Olovsvallen.
74 Nya bryggor till Djäkensbadet.

Nora kommun
Dränering Norvalla

320
320

733
733 Större insatser än planerat krävdes, bland annat utfyllnad av slänt och
flytt av staket. Underskott täcks av överskott på andra projekt.
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Process Lokalvård
Processen ska svara för
Lokalvård i lokaler som medlemskommunerna äger eller hyr.
Att lokalvård sker utifrån ett miljöanpassat synsätt så att en trivsam innemiljö uppnås för
alla som vistas i lokalerna.
Aktivt medverka för ökad materialåtervinning.

Verksamhetsredovisning
Verksamhet
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat
3 836
3 836
0
6 972
6 402
570
23 932
22 626
1 306
3 509
3 715
-206
8 795
9 149
-354
47 043
45 727
1 316
4 663
6 667

Budget 2018
Intäkt Kostnad Resultat
2 947
2 947
0
7 051
7 044
7
23 709
23 683
26
3 522
3 517
5
8 792
8 780
12
46 021
45 971
50

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat
2 899
2 899
0
6 593
6 927
-333
22 571
24 346
-1 775
3 271
3 497
-226
8 756
8 506
250
44 090
46 175
-2 085
3 720
4 978

Hällefors: Till årsskiftet 2018/19 skulle lokalvården i Hällefors övergå till Hällefors kommun. Så blev inte
fallet. Men vissa beslut dröjde i och med planeringen av övergången vilket inneburit senare tillsättning av
bl a tjänster. Dessa kostnader har förskjutits vilket ger ett överskott.
Lindesberg: Efter underskottet år 2017 vidtogs kraftiga åtgärder årets första månader som innebar
väsentliga resultatförbättringar. En anpassning till rätt nivå avseende personal, objekt och resultat
behöver genomföras.
Ljusnarsberg: Ökade kostnader för gemensamma resurser samt utökning av anställning med en halvtid
innebar resultatunderskott.
Nora: Ökade kostnader för gemensamma resurser samt inköp av maskiner och städutrustning genererar
ett underskott.

Lokalvård
Process Lokalvård ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det är drygt 200 objekt - 120 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek, idrottsanläggningar, och kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar
miljömedvetet och strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i lokalerna.
Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kostnadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet.
Många nya städobjekt har tillkommit och lagts in i städprogrammet och samtidigt fortsätter
arbetet med att läsa in de befintliga städobjekten. För att jämföra olika objekt och kostnadseffektivitet, fortsätter arbetet med nyckeltal, avverkningsgrad och kostnader.
Första delen av Björkhagaskolan i Lindesberg blev färdig till höstterminen 2018, där verksamheten nu utför städningen. Gymnastikdelen planeras att tas i bruk till vårteminen 2019.
Samarbetet med nätverksgruppen i Karlskoga-Degerfors har fortsatt. ”Att mäta kvalitet”, vad
som är viktigt för kunden att mäta och vad som ger mervärde, är ämnen som har diskuterats.
Gruppen har bl a diskuterat olika sätt att mäta kvalitet samt jämförelser gällande avverkningsgrad, kostnad och kundnöjdhet. Arbetet med att jämföra värden före och efter städning med
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avjoniserat vatten och med moppar och dukar tillsammans med vanligt vatten kommer att
inledas.
På samtliga förskolor i medlemskommunerna har kvalitetskontroller utförts. Kontrollerna utförs
kontinuerligt och protokollförs och åtgärdas vid brister. Antal godkända kvalitetskontroller var
för förbundet totalt 80,5 %.

Kvalitetskontroller
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Antal förskolor
Antal godkända

För att arbeta effektivare och ur miljösynpunkt avseende bilkörning har översyn av logistiken
gjorts. Verksamheten ska, om möjligt, städa objekt nära varandra så att åktiden minimeras.
Arbete pågår med att ta fram nya städscheman.
Verksamheten kommer att fortsätta med städning åt Hällefors kommun.

Systematiskt arbete
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet görs
kontinuerligt en kartläggning för att upptäcka om fysiska eller psykiska arbetsmiljöproblem
finns ute på arbetsplatserna. Upptäcks brister tas en handlingsplan fram. I samband med
servicesamtalen läggs stor vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i verksamheternas
skyddsronder.

Framtid och framtidsutveckling
Aktivt arbeta med logistiken avseende bilkörning.
Fortsatt städning med avjoniserat vatten - kemikaliefri städning - inom flera verksamheter. Vid
2019 års slut ska alla förskolor städas kemikaliefritt.
Använda kemikalier ska i möjligaste mån vara miljömärkta.
Strävan fortsätter mot att använda fler maskiner i det dagliga arbetet vilket ger positiva effekter
både på arbetsmiljön, städkvalitén och mindre golvslitage.
Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna
är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Kvaliten ska vara i fokus. En förenklad
servicesamtalsmall har tagits fram, med förhoppning att bl a få fler svar från de verksamheter
där personligt möte inte sker.
Aktiv omvärldsbevakning fortsätter för att hitta nya hjälpmedel, maskiner och metoder för att
underlätta och effektivisera arbetet.
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Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Nöjd-Kund-Index (NKI) på service och
bemötande ska vara minst 70 %.

Utvärdering
Svarsfrekvensen var endast 10 % och något
resultat går inte att redovisa.

Minska kemikalieanvändningen genom att
utöka antal objekt där kemikaliefri lokalvård
utförs.
Antalet godkända kvalitetskontroller ska vara
minst 70 %.

Antal städobjekt med kemikaliefri lokalvård
utförs har under året utökats med fem objekt.
Antalet godkända kvalitetskontroller för
samtliga förskolor var totalt i förbundet 80 %. I
Hällefors och Ljusnarsberg var 100 %
godkända och i Lindesberg och Nora var 75 %
godkända.
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Process Återvinning
Processen ska svara för
Insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda brunnar.
Drift av återvinningscentraler.
Miljöarbete avseende avfallsverksamhet.
Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter, skolor m fl.
Planering inför framtida krav och tjänster inom avfallsområdet.
Sluttäckning och efterbehandling av gamla deponier.

Verksamhetsredovisning
Verksamhet
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat
10 897
10 897
0
9 540
9 059
481
23 861
25 087
-1 226
7 885
7 671
214
10 528
11 301
-774
62 711
64 016
-1 305
11 570
19 644

Budget 2018
Intäkt Kostnad Resultat
9 790
9 790
0
8 615
8 615
0
23 275
23 275
0
7 420
7 420
0
10 055
10 055
0
59 155
59 155
0

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat
9 142
9 142
0
9 269
9 771
-502
24 215
21 516
2 699
7 622
6 890
732
10 283
9 767
516
60 529
57 087
3 444
10 028
16 076

Hällefors: Intäktssidan visar ett överskott med 925 tkr beroende på högre konsumtionsavgifter och
försäljning av skrot. Kostnadssidan visar ett underskott med 444 tkr, till största delen beroende på högre
entreprenadkostnader och direktavskrivning för asfaltsbeläggning och infartsbom på Gyltbo ÅVC.
Även kostnader för befarade kundförluster och gemensamma resurser påverkar underskottet.
Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott på 586 tkr främst beroende på högre konsumtionsavgifter
och försäljning av skrot. Kostnadssidan visar ett underskott med 1 812 tkr till största delen beroende på
högre entreprenadkostnader, bl a för returträ som delvis även avser år 2017.
Även kostnader för befarade kundförluster och gemensamma resurser påverkar underskottet.
Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett överskott på 465 tkr beroende på högre konsumtionsavgifter och
försäljning av skrot. Kostnadssidan visar ett underskott med 251 tkr främst beroende på högre
entreprenadkostnader, bl a för returträ.
Även kostnader för befarade kundförluster och gemensamma resurser påverkar underskottet.
Nora: Intäktssidan visar ett överskott på 473 tkr beroende på högre konsumtionsavgifter och försäljning
av skrot. Kostnadssidan visar ett underskott med 1 246 tkr främst beroende på högre entreprenadkostnader, för bl a returträ.
Även kostnader för befarade kundförluster och gemensamma resurser påverkar underskottet.

Insamling
Process Återvinning ansvarar årligen för tömning av 27 000 avfallskärl, 9 200 ton kärlavfall
varav 7 700 ton brännbart avfall och 1 500 ton matavfall, detta görs med ca 600 000 registrerade tömningar. Verksamheten slamtömmer även 7 800 enskilda avlopp.
I april startade en ny entreprenad - NordRen AB - avseende insamling av hushållsavfall. Avtalet
gäller i fem år med möjlighet att förlänga med två år.
I samband med den nya entreprenadens start så införskaffade entreprenören tre sidlastande
avfallsfordon, dels för att förebygga chaufförernas ohälsa, dels ger det en effektiv insamling i
exempelvis villaområden. Detta medförde att tidigare turer behövde struktureras om och
abonnenter blev via brev upplysta om förändring i både hämtdagar och kärlplacering.
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Kärlservice
I samband med starten av ny insamlingsentreprenad blev det naturligt att utföra kärlbyte i egen
regi, detta med syfte att säkra kvaliten till abonnenter genom att ha egen kontroll på hela flödeskedjan. Statistik från verksamhetssystemet visar att antalet dagar från skapande av kärlorder till
levererat kärl är 13 kalenderdagar och att det under 2018 hanterades ca 1 300 kärlordrar. Detta
sysselsätter för närvarande en man två dagar i veckan, dock verkar trenden med kärlbyten att
öka så en utökning i tid kommer att vara nödvändig.
I arbete med att öka utsortering av matavfall, skickades under november och december ca 200
brev till abonnenter där fördelarna med utsortering av matavfall påtalas. Efter utskicket har ca
hälften av abonnemangen ändrats och fått ett matavfallskärl. Kampanjarbetet kommer att fortsätta under större delen av 2019.

Återvinningscentraler
Verksamheten sköter åtta Återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksamhetsområdet finns även 59 Återvinningsstationer, varav verksamheten sköter 19 st och FTI
(Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 40 st.
I samarbete med Returpack (pantamera) finns behållare för PET-flaskor och dryckesburkar utställda ut på ÅVC:erna Gyltbo, Södra Måle, Skäret och Ängarna. Under året har kommuninvånarna skänkt totalt 78 tkr (23 tkr högre än föregående år) som gått till Barncancerfonden
(varav 12 tkr från Hällefors, 15 tkr från Lindesberg, 32 tkr från Ljusnarsberg och 19 tkr från
Nora). Insamlingen kommer att fortsätta under 2019.
Under året har fasta besöksmätare installerats på de stora ÅVC:erna, detta för att få möjlighet att
följa flödet av besökare och anpassa öppettiderna därefter. Från 2019 kommer besöken under
hela året att mätas besöken istället för som tidigare då det har varit tre mätperioder per år.
På Skäret ÅVC i Ljusnarsberg har en asfaltsplan anlagts i syfte att hantera returträ på, med en
hårdgjord yta kommer verksamheten att leverera ett material med högre kvalite. Tillgängligheten för besökarna har förbättrats till ÅVC:erna både i Hällefors och Nora genom asfaltering.

Kundenkät
Under våren genomfördes en kundenkät via ett webbformulär, syftet var att få underlag för
framtida planering och förbättringar. En fråga var hur nöjda abonnenterna var med förbundet
som leverantör av tjänster för avfallshantering och återvinning. Resultatet visade att 75 % var
nöjda med verksamhetens tjänster. Sämst betyg visades på frågor om öppettider och tillgänglighet vid återvinningscentralerna. Enkäten skickades ut till ca 6 000 kunder och svarsfrekvensen var 32 %.

Avtal
Under åren 2016, 2017 våren 2018 har verksamheten genomfört flera stora upphandlingar,
exempelvis insamling av kärlavfall, omhändertagande av skrot, hushållsavfall och returträ, även
påsar för matavfall har upphandlats. Under 2018 har upphandlingar genomförts på bl.a. transporter från återvinningscentraler och insamling av slam från enskilda avlopp. Tillsammans med
Örebro kommun och Sydnärkes kommunalförbund genomfördes en upphandling av avfallskärl
som gäller från årsskiftet 2018/19.
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Externt samarbete
Samhällsbyggnadsförbundet ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med värmlandskommuner i
AGÖ, Avfallsgrupp Öst. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år för att diskutera framtid,
problem och lösningar i de olika kommunerna.

Återvinningsfond
Kommun (kr)
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora

IB 2018
8 507 424
3 080 815
3 615 514
2 956 060

Resultat 2018
480 823
-1 225 688
213 745
-773 464

UB 2018
8 988 247
1 855 127
3 829 259
2 182 596

Systematiskt arbete
Miljö- och skyddsronder har genomförts på återvinningscentralerna. Åtgärder har vidtagits
enligt upprättad handlingsplan.
Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna enligt egenkontroll.

Framtid och verksamhetsutveckling
Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för besökare, följa utvecklingen
med det digitaliserade samhället och försöka att bemöta de förväntningar som uppstår då
aktörer utanför offentlig sektor utvecklar sina verksamheter. Runt om i landet, närmast i Örebro
kommun, har det med framgång öppnats obemannade återvinningscentraler. Abonnenten får ett
passerkort och får därmed tillgång till ÅVC:n även när det normalt är stängt.
Information på olika sociala medier är en utmaning där flertalet kommuner lägger mycket
resurser på detta för att nå ut till alla abonnenter.
Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos
kommunerna. En utredning tillsattes för att ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret ska utformas i praktiken. Intentionen är att det ska bli enklare för hushållen att lämna
förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Förslaget öppnar för förbundet att bl.a. utöka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling. I juni i år kom regeringens beslut på
förordningsförändring av producentansvaret. Det kommer att ställas högre krav på fullt insamlingsansvar. Dock framgår det inte av förordningen hur själva insamlingen ska gå till.
Under året har regeringen beslutat om en ny förpacknings- och returpappersförordning som
kommer att gälla från januari 2021. Producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem ska
samla in förpackningar och returpapper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter. Från
april 2025 ska insamling ske från alla bostadsfastigheter som inte avböjt borttransport (45 §
förpackningsförordningen och 14 § returpappersförordningen). Hur själva insamlingen ska gå
till framgår inte av förordningen.
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Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Andelen abonnenter som valt att sortera ut
matavfall ska år 2020 vara minst 80 % av
förbundets alla abonnenter. Delmål för 2018 är
78 % och delmål för 2019 är 79 %.

Utvärdering
Utsortering av biologiskt avfall har ökat med
en procentenhet till 76 % jämfört med
föregående år.

Resultat

Negativ miljöpåverkan i form av lakvatten från Minskning av lakvatten på samtliga avslutade
avslutade deponier ska minska med 5 % jämfört deponier, dock är minskningen för Södra Måle
med 2017. Gäller för Gyltbo, Skäret och Södra ej uppfyllt.
Måle.
Totala mängden insamlat mat- och restavfall
från kärl ska minska med 0,5 % per person och
år jämfört med 2017.
Det ska vara lätt att sortera rätt vid förbundets
återvinningscentraler.

Mängd insamlat mat- och restavfall
(kg/person) från kärl har minskat med 2 %
jämfört med föregående år.
På Gyltbo ÅVC i Hällefors har informationsoch hänvisningsskyltar satts upp. (ÅVC:erna i
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommer att
förses med skyltar under 2019).

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Asfaltering Gyltbo ÅVC
Infartsbom Gyltbo ÅVC
Lindesbergs kommun

Budget
2018
200
100
100

Bokslut
2018

Kommentar
0
0 Budgetmedel ej förbrukat.
0 Budgetmedel ej förbrukat.

0

0

Ljusnarsbergs kommun
Infartsbom Skäret ÅVC

100
100

68
68

Nora kommun
Asfaltering ÅVC Ängarna

100
100

142
142 Kompletterande asfaltering av infartsväg. Avvikelsen beror på att del av
planerad asfaltering nästa år genomfördes innevarande år.
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Nyckeltal
Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 1 procentenhet till 76 % jämfört med föregående år.
I Hällefors, Lindesberg och Nora är ökningen 1 procentenhet. I Ljusnarsberg är ökningen
3 procentenheter.
Målet för år 2020 är enligt Avfallsplan att 80 % ska vara utsorterat avfall. Delmålet för 2018 är
att 78 % ska vara utsorterat.
Hemkompost
Utsorterat matavf all
Blandat avfal l
22%

54%

24%

Samhällsbyggnad Bergslagen
Hemkompost

Hemkompost

Utsorterat matavf all

Utsorterat matavf all

Blandat avfal l

Blandat avfal l
20%

31%

62%

41%

28%

18%

Hällefors

Lindesberg

Hemkompost

Hemkompost

Utsorterat matavf all

Utsorterat matavf all

Blandat avfal l

Blandat avfal l
18%

24%

38%

58%

38%

23%

Ljusnarsberg

Nora
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Process VA-anläggn Process VA-ledningsnät
Processerna ska svara för
Ny- och ombyggnationer av VA-ledningsnät.
Drift- och underhåll av VA-ledningsnät.
Att abonnenter inom verksamhetsområdet får ett bra dricksvatten.
Att avleda avloppsvattnet.
Att rening av avloppsvattnet sker på ett miljöriktigt sätt.
VA-verksamheten är uppdelad i två processer:
 Process VA-anläggning som ansvarar för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer.
 Process VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till
abonnent samt dagvattenhantering.

Verksamhetsredovisning
Verksamhet
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2018
Intäkt Kostnad Resultat
23 523
23 523
0
21 607
24 726
-3 119
43 453
43 854
-401
17 951
18 631
-680
20 603
21 600
-997
127 136 132 332
-5 196
24 276
33 695

Budget 2018
Intäkt Kostnad Resultat
20 644
20 644
0
20 515
20 515
0
41 675
41 675
0
19 380
19 380
0
18 800
19 150
-350
121 014 121 364
-350

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat
20 241
20 241
0
19 851
20 855
-1 004
43 305
40 428
2 877
19 208
16 826
2 382
18 991
22 175
-3 185
121 595 120 526
1 070
21 069
28 145

Hällefors: Överskottet på intäktssidan, 1 100 tkr, beror på högre konsumtionsavgifter och anslutningsavgifter. Kostnadssidan visar ett underskott, 4 200 tkr, vilket beror på extra planerade driftåtgärder på
ledningsnätet för att minska inläckage. Även kostnader för befarade kundförluster och gemensamma
resurser påverkar underskottet.
Lindesberg: Intäktsöverskottet, 1 800 tkr, beror på högre anslutningsavgifter. Underskottet på kostnadssidan, 2 200 tkr, beror på mycket underhållsarbete på anläggningssidan pga slitna både vattenverk och
reningsverk, och detta trots minskade personalkostnader pga ej tillsatta vakanser. Även ökade energikostnader bidrar till underskottet. Även kostnader för befarade kundförluster och gemensamma resurser
påverkar underskottet.
Ljusnarsberg: Stängda asylboenden medför minskade konsumtionsavgifter, även bryggeriet visar något
minskade konsumtionsavgifter, vilket visar sig i lägre intäkter, 1 430 tkr. Kostnadssidan visar ett överskott, 750 tkr, beroende på åtstramning av driftåtgärder både på ledningsnät och på anläggningar.
Kostnader för befarade kundförluster och gemensamma resurser påverkar kostnadssidan negativt.
Nora: Intäktssidans överskott, 1 800 tkr, beror främst på ökade anslutningsavgifter. Underskottet på
kostnadssidan, 2 450 tkr, beror på extra planerade driftåtgärder för att säkerställa dricksvattensförsörjningen. Även kostnader för befarade kundförluster och gemensamma resurser påverkar
underskottet.

Dricksvatten
Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 26
vattenverken produceras ca 13 000 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. Leverans av dricksvatten har
varit nära nog 100 %.
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Dricksvattnet håller en hög och jämn kvalitet. Provtagningar och analyser sker enligt Livsmedelsverkets anvisningar och av Samhällsbyggnadsförvaltningens fastlagda kontrollprogram.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört kontroller på vattenverken där verksamheten
granskades och godkändes. En arbetsgrupp arbetar med att revidera vattenverkens befintliga
HACCP - egenkontroller - samt upprätta nya i de fall där det ej har funnits några.
Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden fortsätter.
Permanent grundklorering ersätter portabel klorering. Rutiner är kompletterade för att minska
antalet anmärkningar och omprover.
Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår.
Arbetet med vattenförsörjningsplanen, med syfte att säkra vattenresurser för dricksvattenförsörjning på lång sikt, är försenat och planen beräknas bli färdigställd i början på 2019.
Under året har förbundet jobbat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar vattenförsörjning för Lindesberg och Nora. Bland annat har ett första program/tidsplan tagits fram för
reservvattenalternativ. Dessa kommer att utredas under den kommande 10-årsperioden.
Ombyggnationen av Nyhammars vattenverk i Hällefors är färdigställd och nya säkerhetsbarriärer är installerade.
Vid rengöring och besiktning av vattentornen i Lindesberg framkom en del anmärkningar. För
att högreservoarerna fortsatt ska hålla en hög standard kommer det på sikt att krävas en del
investeringar. Under året har underlag tagits fram för att kunna åtgärda konstaterade brister.
Förberedelserna inför ombyggnationen av Finnhyttans vattenverk i Ljusnarsberg har pågått
under året. I samband med ombyggnationen förbereds vattenverket för att kunna ta emot vatten
från kommunens nya vattentäkt Sundet. Expropriation – tvångsinlösen - av mark för vattentäktsområdet är inledd.

Spillvatten
Inom verksamhetsområdet finns 27 reningsanläggningar som renar ca 21 000 m3 spillvatten per
dygn samt 290 pumpstationer. Reningsverkens målsättning är att rena spillvattnet till godkända
gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande avloppsanläggningar. Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så
att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.
Förstudier av Lindesbergs reningsverk och Nora reningsverk pågår. Ett underlag till ett så kallat
partneringsavtal håller på att tas fram. Partnering innebär en strukturerad samverkansform där
beställaren och entreprenören samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog. Partnering
bygger på ärlighet och öppenhet mellan parterna. Förfrågningsunderlag skickades ut under
hösten.
Vid Lindesberg reningsverk har ett nytt garage byggts där verksamhetens bilar samt nödvattensläp ska placeras. Även personaldelen vid verket är rustad i samband med detta.
Arbetet med att söka nya tillstånd för Nora reningsverk är påbörjat.
Vid Bångbro reningsverk i Ljusnarsberg har installation av nya skivfilter påbörjats.
Upphandlingen av minireningsverk är klar. De anläggningar som fått minireningsverk under
året är Sävsjön och Bredsjö i Hällefors, Grönbo i Lindesberg samt Järnboås i Nora.
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Ledningsnät
Verksamheten sköter och underhåller ca 175 mil ledningsnät - vattenledningar, spillvattenledningar samt dagvattenledningar.
Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient
(mottagande vattenområde av orenat eller renat spillvatten eller dagvatten) och på belastning
på reningsverk samt att minimera antalet översvämningsskadade fastigheter.
Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvattennätet dokumenteras. En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i
pumpstationer utgör grunden för att bedöma ledningsnätets status och prioritering görs var
insatserna bör genomföras först. I helhetsbedömningen tas även hänsyn till de villkor som Länsstyrelsen ställer. Prioriteringen skrivs in i handlingsplanen ”Åtgärdsprogram för ledningsnät”
och kommuniceras sedan med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Under året har ledningsnätsutredningarna genomförts i Öskevik, Mårdshyttan och Frövi i
Lindsberg samt i vissa områden av Nora.
För att minimera läcksökningsområdena undersöks kontinuerligt var på vattenledningsnätet
flödesmätare ska installeras.
Hällefors
På en sträcka av 700 m har den gamla huvudspillvattenledningen uppström Fjällbo reningsverk
förnyats genom relining.
Reningsanläggningen i Saxhyttefallet är bortkopplat och spillvattnet leds via en överföringsledning till Fjällbo reningsverk.
Lindesberg
I Lindesberg fortsätter verksamhetsområdena att utökas. I år har etapp 3 av Ånäs anslutits till
kommunalt spillvatten.
Mellan Storå och Lindesberg ligger en lång överföringsledning. Denna ledning transporterar
spillvatten från Storå, Stråssa och Guldsmedshyttan till reningsverket i Lindesberg. I området
runt Folkestorp övergår ledningen från trycksatt till självfallsledning och spillvattnet rinner därifrån med självfall in mot reningsverket. Från släppunkten har ledningen angripits av svavelväte,
vilket ofta bildas vid långa överföringsledningar. Svavelvätet gör att de gamla betongledningarna
vittrar sönder och rasar ihop. Under året har, på en sträcka av ca 500 m, omläggning av ledningar samt installation en s.k Odominbrunn skett. En Odominbrunn reducerar svavelvätet för att
ledningarna inte ska påverkas i framtiden.
Under året plockades den trasiga sjöledningen i Lindesjön upp och ersattes av en ny sjöledning.
För att säkra vattenförsörjningen till centrala Lindesberg har den hårt driftstörningsdrabbade
vattenledningen i Cederborgsvägen/Strandvägen bytts ut.
Den gamla reningsanläggningen i Gammelbo är bortkopplad och spillvattnet därifrån pumpas nu
in till Ramsbergs reningsverk. På samma sträcka har det dessutom lagts med en vattenledning
som innebär att även det gamla vattenverket kan plockas bort på sikt.
Ljusnarsberg
I Ljusnarsberg har överföringsledningen mellan Ställdalen och Högfors påbörjats. På samma
sträcka läggs även vattenledningar från Ställdalen med, för att på sikt kunna bygga bort de
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mindre vattenverken i Mossgruvan och Ställberg och istället förse dessa samhällen med vatten
från Finnhyttan/Sundet.
Nora
I Nora har arbetet fortsatt med att utöka verksamhetsområdet kring Norasjöns Östra strand.
Årets etapp, etapp 3, mellan nedre Alntorp och Kungsheden är påbörjad och kommer att slutföras 2019. På samma sträcka byggs även reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg
enligt reservvattenavtalet.
I projekt ”Tahiti” byts vatten- och spillvattenledningar mellan Ås och Nora på en sträcka av
ca 1 km.

Miljömålsarbete
De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten.
Fortlöpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläppsmängder och grundvattenkvalitet.

Lagar och krav
NIS-direktivet – Network and information Security - trädde i kraft i hela EU år 2018 och ställer
krav på nätverk- och informationssäkerhet. NIS-direktivet påverkar Sverige som land och
svenska leverantörer av samhällsviktiga tjänster, exempelvis vatten och i vissa fall digitala
tjänster. Samhällsviktiga tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet. Incidenter ska rapporteras till MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

VA-fond
Kommun (kr)
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora

IB 2018
4 986 739
1 883 484
3 751 824
3 191 150

Resultat 2018
-3 118 482
-400 607
-680 060
-996 602

UB 2018
1 868 257
1 482 877
3 071 764
2 194 548

Systematiskt arbete
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand fortsätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder.
VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning och kvalitetsledning.
Förbundets hemsida kompletteras kontinuerligt med information om dricksvattenkvalitet och
pågående ledningsarbeten.

Framtid och verksamhetsutveckling
Hälsosamt och rent dricksvatten, spillvattenrening för att förhindra spridning av sjukdomar och
en god vattenmiljö är grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen i Örebro län krävs
fler styrmedel och åtgärder. VA-verksamheten är hårt lagstyrd och verksamheten bedrivs för att
följa lagar och krav.
Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort och miljökraven ökar. Förnyelsetakten av ledningsnät behöver ökas väsentligt och anpassas till klimatförändringar. Idag ligger de flesta av
medlemskommunerna på en utbytestakt på ca 400-550 år.
Prioriterat fortsätter arbetet med reservvattenfrågor, energieffektivisering och teknikutveckling.
49

Årsredovisning 2018

Merparten av vatten- och reningsverken är 30-40 år och ledningsnäten ännu äldre. Anläggningarna är i stort behov av modernisering och ökade krav på verksamheten medför att driften
ständigt måste förändras och utvecklas.
För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten att få utvidgade
verksamhetsområden. Miljömålsarbete pågår i samarbete med tillsynsmyndigheten.
Inventering av ledningsnätens status och handlingsplan för utbytestakt av ledningsnäten fortsätter.
Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. Förberedelser och
åtgärder för att avhjälpa skadeverkningar från sabotage fortsätter. För att minska risken för
klorresistenta parasiter i dricksvatten installeras UV-ljus som säkerhetsbarriärer i vattenverk
och på ledningsnätet. Tillträdesregler ses över och ett säkert nyckelsystem utreds. Skalskydd
förbättras löpande.
Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt bygga överföringsledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför ökad effektivitet i och med
att det blir färre anläggningar att driva och underhålla.
För de mindre anläggningarna på spillvattensidan utreds allternativen överföringsledningar
eller minireningsverk.
Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter. Uppströmsarbetet syftar till att
skydda dricksvattentäkter, fasa ut farliga kemikalier och minska belastning på recipient och hav.
Allt fler nya krav och nya uppgifter ställs på VA-verksamheten, t ex hantering av biogas, slam och
uppströmsarbete. Anläggningarna gör betydande tekniska utvecklingar som ökar behov av
kvalificerad personal med specialistkompetens.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Minska utläckage av dricksvatten. Skillnaden
mellan producerad och debiterad mängd vatten
ska minska jämfört med 2017.

Utvärdering
Skillnaden mellan producerad och debiterad
mängd vatten är i Hällefors oförändrad, i
Lindesberg en minskning med 1 % och i Nora
är minskning 6 % medan skillnaden i
Ljusnarsberg har ökat med 5 %.

Verksamhetens utsläppsvillkor som årsgränsvärden och begränsningsvärden ska inte
överskridas, baserat på resp tillståndsbeslut.

Villkoren för de större verken är uppfyllda
förutom för Nora RV där både reduktionskravet för fosfor och villkoret för biologiskt
nedbrytbart material (BOD) inte uppfylldes.
För Grythyttans RV uppfylldes inte reduktionskravet för fosfor.
I de mindre anläggningarna Silverhöjden,
Allmänningbo, Grönbo, Mårdshyttan, Löa,
Öskevik och Fellingsbro uppfylldes inte
utsläppsvillkoren för BOD, fosfor eller kväve.
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Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Gyltbovägen VA-ledn

Budget
2018
12 700
2 400

Bokslut
Kommentar
2018
11 415
2 017 Omläggning av vatten- o spillvattenledningar, ny dagvattenledning, 400 m.

Förnyelse huvudspillvattenledn

1 000

1 011 Förnyelse av huvudspillvattenledning, ca 700 m, uppströms Fjällbo RV.

Linnskällvägen Grythyttan etapp 1
Sävsjöns RV
Bredsjö RV

3 500
2 900
2 900

3 502 Byte av VA-ledningar ca 600 m.
2 579 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Driftsättning och återställning 2019.
2 306 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Driftsättning och återställning 2019.

35 100
900

25 372
780 Vatten- och spillvattenledning i samband ny stickväg på industrirakan.
Återställningskostnader 2019.
1 394 Exploatering etapp 2 Vibyn i Frövi. Avvikelsen beror på släpande
entreprenadkostnader. Projektet slutförs 2019.
1 359 Ridhuset.
21 Projektet blev aldrig av, kostnaden avser projektledartid.
3 304 Överföringsledning vatten- och spillvattenledning, sjöledning 2 km.
Projektet slutförs 2019.
1 253 Reservvattenledning. Projektet överklagades vilket medförde en försening med drygt halvåret. Projektet slutförs 2019.
1 505 Utbyte befintlig vatten- och spillvattenledning, ca 550 m.
2 034 Byte huvudvattenladning samt dagvattenledning ca 500 m. Projektet
slutförs 2019.
3 094 Sjöledning ca 1 200 m. Underskottet beror på att beräkning av sjöledningsarbete är osäkert.
222 Samläggning med Linde Energi, byte befintliga vatten- och spillvattenledningar ca 700 m. Avvikelsen beror på att Linde Energi`s entreprenör
har dragit ut på tiden. Projektet slutförs 2019.
Budgetmedel, 1 500 tkr, överflyttat till projekt Samläggning VA och
fjärrvärme Guldsmedshyttan.
507 Nya inloppspumpar till pumpstationen Storå.
497 Säkerhetsbarriärer, infiltrationsförsök till Rockhammar VV.
1 592 Föreläggande. Kompletterar befintligt reningsverk med biobädd.
1 927 Föreläggande. Nytt minireningsverk.
458 Renovering av tak och fasad och rivning av silo.
4 667 Rustning av personaldel samt nytt garage. Avvikelsen beror på att svartmögel upptäcktes i personaldelen.
758 Rustning av ett flertal befintliga pumpstationer i Lindesberg.

Lindesbergs kommun
Ny väg och VA-anslutning industriomr
Vibyn etapp 2

3 000

Norslund VA-utbyggnad
Stickväg Växthuset
Ledning Gammelbo-Ramsberg

1 600
1 200
4 000

Reservvatten Linde-Nora etapp 2

5 600

Folkestorp
Cederborgsvägen-Strandvägen

1 500
2 700

Sjöledning Lindesjön

2 800

Samläggn VA o Fjärrvärme Guldsmedsh

1 500

Vattentorn Lindesberg
Pumpstation Storå
Säkerhet VV
Allmänningbo RV
Grönbo RV
Ramsbergs RV
Lindesbergs RV
Pumpstationer Lindesberg
Ljusnarsberg
Ställdalen-Högfors

0
500
500
1 500
2 000
500
4 500
800
11 250
2 000

Reservvatten Sundet
Bångbro RV

250
5 000

Finnhyttans VV

4 000

Ospec Mindre VA-anläggningar
Nora kommun
Östra stranden etapp 3

0
25 700
13 000

VA-ledning Nora-Lindesberg etapp 2

6 000

Tahiti, ledning

3 500

Järnboås RV
Nora RV

1 900
500

Säkerhet VV
Pumpstationer

300
500

7 191
2 000 Överföringsledning. Av projektets totala kostnad belastas driften med
595 tkr som avser underhåll av befintlig ledning.
0 Expropriation, tvångsinlösen, av mark. Projektet fortgår.
3 331 Ny byggnad och nya filter. Delar av byggnaden och maskininstallation
återstår och slutförs 2019.
1 860 Utbyggnad av befintligt vattenverk. Förberedelse för vattentäkt.
Upphandlingen avbröts. Projektet slutförs 2019.
Budgetmedel överförda till Finnhyttans VV.
6 966
2 258 Etapp 3 delen Nedre Alntorp-Kungsheden samt återställningskostnader
avseende etapp 2. Pga överklagan av reservvattenledningen Nora-Linde
försenades även detta projekt med dryga halvåret.
551 Reservvattenledning Nora-Lindesberg. Projektet överklagades vilket medförde en försening med dryga halvåret.
3 092 VA-omläggning, vatten och spillvatten ca 1 km. Pga sen upphandling kom
inte projektet igång som planerat. Projektet slutförs 2019.
201 Komplettering med biobädd, montering och driftsättning 2019.
199 Projekteringskostnader. Pga överklagan av partneringavtalet försenades
projektering.
193 Skalskydd och ventilationshuvar.
472 Montering av flödesmätare på pumpstationer.
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Nyckeltal
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Resultaträkning
Not
(Bel opp i tkr)

2018-01-01
--2018-12-31

2017-01-01
--2017-12-31

Verksamhetens intäkter
Kommunbidrag
Konsumtionsintäkter
Övriga intäkter
Årets resultat - avgiftsfinanserade verksamheter

1
2
3
10

227 684
142 804
40 417
6 500
417 405

179 153
139 786
41 716
-4 513
356 142

Verksamhetens kostnader
Kostnader anläggningstillgångar, entr, bidrag
Övriga verksamhetskostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

4
5
6
7

-231 544
-50 419
-122 730
-1 622
-406 315

-182 470
-48 999
-110 907
-2 091
-344 467

11 090

11 675

201
-13 281

116
-13 565

-1 990

-1 774

1 775

596

-215

-1 178

Verksamhetens nettokostnad
Resultat från finansiella intäkter/kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

8
9

Resultat före extraordinära poster
Reglering av resultat

11

Årets resultat
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Balansräkning
2018-12-31

2017-12-31

3 239
3 239

4 084
4 084

275

297

13
14
15

16 003
14 576
53 388
83 967

15 138
4 778
51 925
71 841

18

0
84 242

3 426
75 564

87 481

79 648

-1 774
-215
-1 989

-595
-1 179
-1 774

17

163
1 110
1 273

302
0
302

19
20

42 104
16 743
29 350
88 197

27 342
18 081
35 697
81 120

Summa eget kapital och skulder

87 481

79 648

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

INGA
INGA

INGA
INGA

(Bel opp i tkr)

Not

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

12

Omsättningstillgångar
Lager
Materialförråd
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Balanserat resultat

10, 16

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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Kassaflödesanalys
Not

2018-01-01
--2018-12-31

2017-01-01
--2017-12-31

11 090

11 675

0
1 584
12 674

-16
2 128
13 787

201
-13 281
-13 080

116
-13 565
-13 449

-406

338

-12 126
22
14 762
-7 685
-5 027

8 211
-92
-12 912
15 433
10 640

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 433

10 978

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av inventarier
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-739
0
-739

-526
16
-510

Finansieringsverksamhet
Reglering av resultat
Förändring av utnyttjad checkräkningskredit
Förändring av långfristig skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 775
1 110
-139
2 746

596
-7 499
-139
-7 042

-3 426
3 426
0

3 426
0
3 426

(Bel opp i tkr)

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier
Avskrivningar

Erhållen ränta
Erlagd ränta/kapitalkostnad
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Ökning/Minskning av fordringar
Ökning/Minskning av lager
Ökning/Minskning av leverantörsskulder
Ökning/Minskning av övriga korta skulder

Ökning/Minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

18
18
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Noter för den samlade verksamheten
Årsredovisningen är upprättad enligt Lag om kommunal redovisning (1997:614) samt god
redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund.
Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde om ej annat framgår.
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.
(Belopp tkr)

Not 1

Kommunbidrag
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

2018

2017

38 081
131 065
22 759
35 779
227 684

21 340
95 173
22 807
39 833
179 153

I beloppet ingår driftbidrag från resp kommun samt under året utförda investeringar.

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Konsumtionsintäkter
Hällefors
29 690
27 902
Lindesberg
60 512
59 108
Ljusnarsberg
24 377
25 290
Nora
28 225
27 486
Summa
142 804 139 786
Övriga intäkter
Återbetalning Fora
0
0
Skogsprodukter
550
652
Skrot
2 173
1 961
Destruktionsavgifter
336
1 167
Anslutningsavgifter
4 890
10 743
Lönebidrag
10 103
6 598
Sålda tjänster och övrigt
22 365
20 595
Summa
40 417
41 716
Kostnader anläggningstillgångar, entreprenad, bidrag
Inköp av anläggnings- och underhållsmatr
-34 748 -38 717
Bidrag
-189
-178
Entreprenader och köp av verksamhet
-186 114 -133 919
Konsulttjänster
-10 493
-9 656
Summa
-231 544 -182 470
Övriga verksamhetskostnader
Lokalhyror
-3 095
-2 627
Hyra leasing anläggningstillgångar
-3 074
-3 456
Elkostnad
-19 946 -17 783
Bränsle, energi och vatten
-3 058
-2 655
Förbrukningsinventarier och material
-6 377
-6 061
Försäkringskostnader
-1 558
-1 401
Övriga verksamhetskostnader
-13 311 -15 016
Summa
-50 419 -48 999
Leasingavgifter: I beloppet för Hyra leasing anl.tillg ingår leasingavgifter för fordon,
maskiner och inventarier med 2 228 tkr (f.å. 1 794 tkr).
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(Belopp tkr)

Not 6

Not 7

Personal
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt för förbundet
Löner och ersättningar
Direktion
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
Pensionskostnader övriga anställda
Övriga sociala kostnader
Summa
Avskrivningar på anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan

2018

2017

110
118
228

114
99
213

-461
-84 097
-84 558

-452
-77 165
-77 617

-7 368
-27 296
-34 664

-5 005
-24 832
-29 837

-1 622

-2 091

Avskrivningar görs med följande procentsats:
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Avskrivningar framgår av not 12.

Not 8

Not 9

Not 10

Finansiella intäkter
Räntor på kundfordringar
Övriga finansielle intäkter
Summa
Finansiella kostnader
Räntekostnader
Kapitalkostnader kommun
Summa
Årets resultat av avgiftsfiansierade verksamheter

10-20%

123
78
201

116
0
116

-47
-13 234
-13 281

-57
-13 508
-13 565

Resultaten för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp
medlemskommuns årsredovisning.

Not 11

Reglering av resultat
Reglering mot kommunerna av 2017 års resultat av de skattefinansierade
verksamheterna.

Not 12

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning, ackumulerad avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
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30 177
739
0
30 916
-26 093
-1 584
0
-27 677
3 239

29 810
526
-159
30 177
-24 124
-2 128
159
-26 093
4 084
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(Belopp tkr)

Not 13

Not 14

Not 15

Not 16

Not 17

Not 18

Not 19

Not 20

Kundfordringar
Kundfordringar konsumtionsdebiteringar
Kundfordringar övrig fakturering
Summa
Övriga fordringar
Skattekonto
Momsfordran
Avräkning medlemskommuner
Övriga fordringar
Summa
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter
Förutbetalda försäkringar
Övriga förutbetalda kostnader
Summa
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa
Checkräkningskredit
Beviljad limit
Utnyttjad kredit
Likvida medel
Kassa och bank
Belopp vid årets slut
Övriga skulder
Momsskuld
Personalens skatter mm
Pensionsskuld
Avräkning medlemskommuner
Kortfristig del av långa skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupen semesterlön
Förutbetald intäkt
Övriga upplupna kostnader
Summa
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2018

2017

15 089
914
16 003

21 850
-6 712
15 138

3 342
1 689
9 545
0
14 576

2 790
1 932
0
56
4 778

51 295
836
1 257
53 388

47 181
255
4 489
51 925

-1 774
-215
-1 989

-595
-1 179
-1 774

15 000
1 110

15 000
0

0
0

3 426
3 426

-554
4 854
12 303
0
139
1
16 743

69
3 822
9 926
4 122
139
3
18 081

8 390
2 048
18 912
29 350

7 783
814
27 100
35 697
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Underskrifter
Nora 29 mars 2019
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Begreppsförklaring
AME
Arbetsmarknadsenhet.

KNÖL
Kommunerna i norra Örebro län.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav.

Kortfristiga skulder
Lån och skulder som förfaller inom ett år från
bokslutdagen

APT
Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information
och dialog mellan medarbetare och chef.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Verksamhet som helt finansieras genom taxa
som betalas av abonnenter.
Avskrivningar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars
värde.
Balansräkning
Visar vilka tillgångar som finns den 31 december.
Balansräkningen visar hur tillgångarna har
finansierats, med skulder och eget kapital.
Eget kapital
Eget kapital består av ingående eget kapital och
årets resultat (över-/underskott).
FoU
Forskning och utveckling, verksamhet som syftar
till att producera kunskap.
Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna år 2018 men som avser år 2019
(skuld).
Förutbetalda kostnader
Kostnader betalda år 2018 men som avser
år 2019 (fordran).
GDPR (General Data Protection Regulation)
Dataskyddsförordning, nya dataskyddsregler
inom EU som trädde i kraft 2018.
HACCP
Faroanalys och kritiska styrpunkter.
(Hazard Analysis and Critical Control Points)
Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar.
Kassaflödesanalys
Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period.

Långfristiga skulder
Skulder som har längre löptid än ett år från
bokslutsdagen.
NKI
Nöjd-Kund-Index.
NSI-direktiv
(Network and Information Security) ställer krav på
säkerhet i nätverk och informationssystem. Trädde
i kraft 2018 i hela EU.
Omsättningstillgångar
Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.
Resultaträkning
Visar periodens resultat. Periodens intäkter
minus periodens kostnader inkl avskrivningar
utgör förändringen av eget kapital.
Servis
Vattenledning från stamledning till fastighetsgräns.
Skattefinansierad verksamhet
Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från
medlemskommunerna.
SKL
Sveriges Kommuner och Landsting.
SRY
Servicebranschens yrkesnämnd.
Tillgångar
Består av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar.
Upplupna intäkter
Intäkter erhållna år 2019 men som avser år 2018
(fordran).
Upplupna kostnader
Kostnader betalda år 2019 men som avser år 2018
(skuld).
YH-utbildningar
Yrkeshögskoleutbildningar.
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Organisationsnr: 222 000-1487

Tel: växel 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144, 713 23 NORA

Servicecenter 0587-55 00 40

Hemsida: www.sbbergslagen.se
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1(3)
Datum

2019-05-13
Kommunförvaltningen

Årsredovisning 2018 för Bergslagens räddningstjänst,
dnr KS 19/00096
Beslutsunderlag
Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2018
Bergslagens räddningstjänsts revisionsberättelse, daterad 2019-04-04
Ärendet
Bergslagens räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi och
verksamhet under 2018 i en årsredovisning.
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning 2018 och de
tillstryker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet.
Ekonomi

BRT redovisar för räkenskapsåret 2018 ett positivt resultat på 0,2 miljoner
kronor för de sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors,
Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. I jämförelse med föregående år har
förbundets omsättning ökat och går att härleda till sommarens
skogsbränder. Förbundet har under året erhållit ett riktat statsbidrag för
skogsbränder med 9,6 miljoner kronor. Under året har förbundet haft
kostnader för projektmedel, teknik, beklädnad och utryckningskostnader
som är helt hänförbara till årets stora skogsbränder.
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där
respektive avdelning särredovisas:
Stabsavdelning
Räddningstjänstavdelning
Brandskyddsavdelning
Larmcentral
Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningens
bedömning utifrån årsredovisningen är att måluppfyllelsen är god inom
förbundet.

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)

Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter och
försäljning av verksamhet. Kostnaderna består mest av personal-, hyres-,
kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och
avskrivningskostnader.
Under 2018 har förbundet erhållit 6,6 miljoner kronor i driftbidrag från
Hällefors kommun. Totalt har förbundet genomfört investeringar på 5,2
miljoner kronor. Investeringarna avser främst fordon, räddningsmaterial,
rakelutrustning samt rökskydd.
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2018
och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Förvaltningen kan konstatera att överskottet som är för verksamhetsåret 2018
ökar på förbundets egna kapital till 39,7 miljoner kronor vid 2018 års utgång.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen
till förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar kommunförvaltningen till
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Medborgarperspektiv

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar kommunförvaltningen till
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2018 godkänns.

-

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson och kommunchef Tommy Henningsson tillför.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga kring skogsbränder och om en
samordning samt beredskap är uppbyggd, vilket besvaras av Daniel Hagsten
(M) och ordförande Annalena Järnberg (S) tillför.
Under ärendets behandling yttrar sig Katja Ollila (V), ordförande Annalena
Järnberg (S) och Daniel Hagsten (M) utan att yrka.
Yttrande från Daniel Hagsten (M) leder till en bred diskussion om
rekryteringsförutsättningar och jämställdhetsaspekter där flertalet ledamöter
yttrar sig, alla utan att yrka.
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om tillägg i beslutsförslag och
utskottets intresse för det, vilket besvaras av ordförande Annalena Järnberg
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(S).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2018 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

Bergslagens
Räddningstjänst

Årsredovisning 2018

Omslagsbild:
Skogsbrand i Björneborg 2018-06-09

Antagen av direktionen 2019-04-03
Drnr:2019/0186-145
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Ordförande har ordet
Med denna årsredovisning kan ännu ett verksamhetsår läggas till handlingarna.
Verksamhetsåret har som tidigare år varit fylld med olika arbetsuppgifter.
Det som speciellt kan uppmärksammas är de stora skogsbränderna i landet som även drabbade vårt
område, bl.a i Asphyttan och Björneborgsområdet där det var stora arealer som drabbades av eldar.
Vår personal från BRT har på ett utomordentligt bra sätt hanterat dessa bränder.
Vår personal har även gjort insatser på övriga områden inom drabbade områden i Norra Sverige.
Vi kan konstatera att MSB (Myndigheten för Samhällsskydd o Beredskap) efter ansökan från våra två
medlemskommuner i efterhand beviljat ekonomiska medel för dessa insatser. BRT har i efterhand rekvirerat bidrag från våra kommuner. Utan den ekonomiska insatsen hade vår verksamhet drabbats av
ett stort ekonomiskt minus.
Direktionen vill tacka vår personal och andra hjälpande verksamheter och MSB för mycket värdefulla
insatser.
Under året i övrigt kan nämnas att samråden med medlemskommunerna har fungerat mycket bra. Arbetet med ett handlingsprogram för kommande åren skall nu under 2019 arbetas fram tillsammans
med direktionen och medlemskommunerna.
Direktionen har under året på sedvanligt sätt haft samtal – dialog med våra revisorer för ömsesidigt
utbyte.
Några av förbundets policys har uppdaterats och nya har beslutats som berör bl.a Dataskyddspolicy
för behandling av personuppgifter samt policy för Information och kommunikation.
Under senare delen av verksamhetsåret har direktionen arbetat med rekrytering av ny Förbundschef.
Efter genomförd rekryteringsprocess och sedvanliga förhandlingar hälsar vi Peter Backman välkommen som ny Förbundschef.
Denna årsredovisning i sin helhet redogör på ett mycket bra sätt verksamheten och det ekonomiska
utfallet för året 2018 genom Resultat och Balansräkning.
Jag vill avsluta med att tacka all personal, förbundsledning samt direktionens ledamöter för ett bra
samarbete under verksamhetsåret 2018.

Göran Ståhlberg
Direktionsordförande
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Organisation och verksamhetsområde
Bergslagens Räddningstjänst bildades 1997. I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna Degerfors,
Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. 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.
Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg
kostnad för medlemskommunerna. 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. Innevånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent
och effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador
på människa miljö och egendom begränsas.
Den samlade resursen för räddningstjänstförbundet består av 179 tjänster som till sitt förfogande har
ca 30 brand/räddningsfordon och ett antal besiktnings och transportfordon. Förbundet har utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning över ytan
och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen.

ORGANISATION
Förbundsdirektion

Medlemskommunernas kommunfullmäktige

Revision

Förbundschef
Stab
Räddningsavdelning

Skyddsavdelning

Larmcentral

Insatsområde

Folkmängd 18-12-31

Insatsområde

Folkmängd 18-12-31

Degerfors
Filipstad
Hällefors

9 665 ( 9 668 )1/
10 837 (10 738 )
6 983 ( 7 109 )

Karlskoga
Kristinehamn
Storfors

30 419 (30 413)
24 336 (24 650 )
4 055 ( 4 123 )

Totalt

86 295 (86 701 )

1/ ( 2017-12-31)
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Insatsområde

Räddningsstyrkor
Heltidsstationer
Förbundets två renodlade heltidsstationer:
Karlskoga
(1+5 man)
Kristinehamn
(1+4 man)

Deltidsstationer:
Filipstad
1+5
Storfors
1+4
Lesjöfors
1+4
Degerfors
1+4
Hällefors
1+5 1/
Åtorp
1+1
Anspänningstider:
Heltid: 1,5 min
Deltid: 5 min

Ledning
Ytterst och övergripande ansvarig för förbundets utryckande organisation är RCB, Räddningschef i beredskap. Räddningstjänstområdet indelas i två halvor med vardera en IL, insatsledare.
IL Norr för kommunerna Filipstad, Hällefors och Storfors. (Beredskap)
IL Syd för kommunerna Degerfors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. (Beredskap).
IL kan utgå från någon av de kommuner som ingår i syd respektive norr. Varje enskild styrka leds av
en styrkeledare.

1/ Ovako Steel i Hällefors bekostar genom avtal 1 man
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Vision
Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra vad gäller hantering av risker och olyckor och känna förtroende för BRT som organisation.

Övergripande politiska mål för BRT
BRT skall betraktas som en organisatorisk enhet, vilket innebär att alla anställda skall känna
sig hemma på alla orter inom regionen.
-

De förhållandevis stora geografiska avstånden och de olika förutsättningarna för hel respektive
deltidspersonal försvårar målsättningen.
Gemensamma övningar men även andra samlingar med medarbetare från flera stationer är ett
sätt att markera samhörigheten.
Skyddsavdelningens personal gör tillsyner över hela förbundsytan oavsett stationeringsort.
Poolpersonalen inom räddningsavdelningen alternerar mellan heltidsstationerna.

BRT skall vara föredöme för andra verksamheter som kan organiseras som kommunalförbund.
-

Ansvaret för detta ligger till stor del på direktionen men även på förbundsledningen.
Det är viktigt att vi får en organisatorisk stabilitet och att förändringsarbetet i första hand sker när
handlingsprogrammet ses över inför varje ny fyraårsperiod. Förbundsordningen medför att en tydlig dialog avseende handlingsprogram och övergripande ekonomi som förs i den Samrådsgrupp
som bildats mellan medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommunchefer.

BRT skall organiseras och planeras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid
och genomföras på ett effektivt sätt.
-

Handlingsprogrammet beskriver detta på ett bra sätt.
Uppföljning av anspännings- och insatstider sker via stickprov. Redovisas av räddningsavdelningen under måluppfyllelse ekonomisk hushållning.

BRT: s verksamhet skall stödjas av målformuleringar med ständiga kvalitetsförbättringar till
en lägre kostnad.
-

Inriktningsmål och prestationsmål finns formulerade för samtliga avdelningar och verksamheter.
Uppföljning och utvärdering av dessa mål sker bl.a i delårs- och årsbokslut.

BRT ska genom kartläggning av samhällets risker och riskutveckling samt genom aktivt förebyggande arbete medverka till ett bättre skydd och höjd säkerhet för människor, egendom
och miljö. Grundsynen skall vara att riskkällor elimineras eller reduceras.
-

Det förebyggande arbetet har intensifierats genom ökade utbildningsinsatser som ger resultat på
lång sikt. Förebyggandeavdelningen har även medverkat i arbetet runt social oro i flera av våra
medlemskommuner. Skiftlagen på heltid utför verksamhetsbesök på skolor, förskolor, vårdboenden, samlingslokaler, enskilda företag. Verksamhetsbesöket ersätter ej tillsyn enl. LSO utan är en
kontaktyta mot operativa enheterna i syfte att öka säkerheten.
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Uppfyllande av säkerhetsmål enligt handlingsprogram.
Boende och verksamhetsutövare samt personer som vistas inom förbundsområdet skall genom effektiv tillsyn och information erhålla största möjliga trygghet gentemot brand och explosion.
 Tillsyner bedrivs enligt tillsynsplan
 Insatser för att motverka brand sker genom dialog med och besök på skolor, företag och övriga verksamheter
Alla ägare eller nyttjanderättshavare inom förbundets geografiska yta bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete.
 I Skyddsavdelningens dagliga arbete används verktygen information, rådgivning, tillsyner,
kampanjer mm för att uppfylla säkerhetsmålet.
Medlemskommunernas personal skall ges möjlighet att regelbundet få grundläggande brandskyddsutbildning
 Medverka till att varje skola med grundskoleelever regelbundet utbildar alla ungdomar
 Minst 1500 personer ska årligen få utbildning kring brandsäkerhet
Skadeeffekten av händelser som leder till räddningsinsats skall genom insatsen begränsas
och minimeras
 Skador begränsas och minimeras vid samtliga typer av räddningsinsatser
Räddningstjänsten skall genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid och på ett effektivt
sätt i de fall där den enskildes egen förmåga inte räcker till.
 Internkontroll sker genom stickprov på alla larm minst 4-6 veckor per år.
Räddningstjänsten skall kunna fungera på ett godtagbart och effektivt sätt även vid över tiden utdragna händelser.
 Övning sker årligen
Genom utvecklade av operativ teknik och förmåga, minska antalet genom olyckor omkomna
och skadade samt minska skador på egendom och i miljö
 En ständig teknik och metodutveckling sker i syfte att genomföra mer effektiva insatser
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Externa uppdrag
Utbildning
Genom skyddsavdelningen bedriver förbundet utbildningar. Kurser som bedrivs består i SBA (systematiskt brandskydds arbete), en kurs av övergripande
karaktär för att säkerställa ett systematiskt arbetssätt
på en arbetsplats. Kursen ”Heta arbeten” innebär att
upprätthålla kvalifikationer för att på utföra s.k. hetaarbeten, svetsning skärning mm. Kurser av mer praktisk typ är GBK (grundläggande brandkunskap), inriktar sig till en bredare grupp anställda inom ett företag
eller förvaltning. Kursen ger grunder för att klara av
ett förstahandsingripande vid brand.

Ambulans
Landstinget i Värmlands ambulansverksamhet i Kristinehamn/Storfors området är samlokaliserade
med verksamhet på stationen i Kristinehamn. Från 2017 är även ambulansverksamheten samlokaliserad på brandstationen i Filipstad.
IVPA
IVPA (i väntan på ambulans). En räddningsstyrka bestående av tre brandmän larmas till livshotande
sjukdomsfall och där insats av brandstyrkan kan ske i väntan på att ambulans anländer. Insatsen utförs i Värmlands län genom löpande avtal med Kristinehamn, Storfors och Filipstads kommun och i
Örebro län genom avtal med Hällefors, Degerfors och Karlskoga kommun.
Säkerhetssamordning
Ändamålet är att samverka i gemensamma frågor som berör säkerhet och trygghet i medlemskommunerna och där BRT bistår medlemskommunerna med ex säkerhetsbesiktning av badplatser.
Brandorsaksutredning
Utredning av bränder sker bland annat genom brandorsaksutredningar. Under 2018
har 10 fördjupade brandorsaksutredningar
genomförts. Därutöver har ett antal olycksutvärderingar skett i samband med olyckor.
POSOM
BRT är representerade i samtliga kommuners POSOM grupper. Grupperna handhar
psykiskt och socialt omhändertagande av
drabbade i samband med olyckor och kriser.
Larmcentral
Bergslagens Räddningstjänst driver egen- larm och kommunikationscentral, som är bemannad dygnet runt och genom larmcentralens försorg hanteras medlemskommunernas trygghets- och tekniska
larm.
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Personaluppföljning
Samverkan
Samverkansmöten har genomförts i regel en gång per månad.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under året har det inkommit 20 rapporter om tillbud eller skada. Skyddsronder har utförts i planerad
omfattning. Internkontroll av räddningsmateriel och fordon har utförts. En medarbetarundersökning
gällande organisatorisk och social arbetsmiljö har genomförts.
Mångfald/jämställdhet
Totalt arbetar 25 kvinnor och 154 män (exkl. brandman pool) inom förbundet vid årets slut.
Personalplanering
Under året har 1 larmoperatör gått i pension. Dessutom har 9 Brandmän (D) slutat på egen begäran.
Personalutveckling
Under året har styrkeledare heltid och driftansvarig för LC genomfört en ledarskapsutbildning med
tillhörande chefscoaching.
Lönerevision
Årets lönerevision innebar 2,37 % i genomsnittlig löneutveckling.

Nyckeltal Anställd personal
Utryckningspersonal
Heltid
Män
Kvinnor

2018
52
51
1

2017
52
51
1

Deltid
Män
Kvinnor

94
85
9

94
85
9

Dagtidspersonal
Räddningstjänst
Män
Kvinnor

9
9
0

9
9
0

Förebyggande
Män
Kvinnor

7
7
0

7
7
0

Administration
Män
Kvinnor

3
0
3

3
0
3

Larmcentralen
Män, dagtid
Kvinnor, dagtid
Män, skiftgång
Kvinnor, skiftgång
Totalt antal tillsvidareanställda

14
1
3
1
9
179

14
1
3
1
9
179

Pool BmD pool ca 15 man tillkommer

9

Pensionsavgångar

Utryckningspersonal
Heltid
Pension
Egen begäran

2018

2017

0
0

3
0

Deltid
Pension
Egen begäran
Medicinska skäl

0
8
0

0
6
0

Dagtidspersonal
Pension
Egen begäran

1
0

1
0

2018
43
44
42

2017
43
43
42

2018
2,77
2,14
7,38
4,37

2017
2,22
6,18
8,15
6,63

Åldersstruktur
Medelålder
Heltid
Deltid

Sjukfrånvaro
Ålderskategori
29 år eller yngre
30-49 år
50 år eller äldre
Totalt

Totalt 2018
Totalt 2017

Män

Kvinnor

Totalt

2,63%
5,10%

14,11%
14,62%

4,37%
6,63%

Varav långtids sjukskrivna
2,37%
3,30%

Övrigt
Förbundet köper dessutom genom avtal administrationen av:
Ekonom
Löneadministration
Arkivhantering
Pensionshantering
IT tjänster

Karlskoga kommun
Kristinehamns kommun, LÖV
Kristinehamns kommun
Karlskoga kommun
Extern leverantör
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Driftsredovisning, Netto i Tkr
Avdelning

Stab
Revision
Pensionskostnader
Räddning
Brandskydd
Larmcentral
Summa driftsbudget
Summa kommunbidrag
Summa korr driftsbidrag pension
Resultat

2018-01-01

Intern Budget

2017-01-01

-2018-12-31
- 2 657
-198
-4 962
-69 217
-2 949
72
-79 912
89 247
-9 124
212

2018
-4 137
-240
-14 181
-66 483
-2 516
0
-87 247
89 247

-2017-12-31
-3 670
-198
-10 127
-66 472
-2 585
371
-82 680
87 473
-4 198
595

0

Analys av årets ekonomiska resultat +212 Tkr

Den ekonomiska effekten av årets verksamhet, följde budget fram till slutet av maj 2018. Därefter slog skogsbrandsommaren till med full kraft vilket gjorde att vi gick in i en period där vi inte
riktigt kunde förutse vad årets ekonomiska resultat skulle landa på. Ovissheten berodde bla på
om vi fått till oss samtliga fakturor och krav från hjälpande räddningstjänster och organisationer i
samband med de större bränderna - vilken kostnadstäckningsgrad vi skulle erhålla från våra
medlemskommuner - samt vilken ersättningsnivå som skulle gälla för de bränder där BRT
hjälpte andra räddningstjänster. Samtidigt pågick arbetet med att ersätta material som förstörts
eller förkommit vid de större skogsbränderna. Mycket av detta arbete skedde vid årets sista månad då de drabbade medlemskommunerna via MSB erhållit beslut om bidrag till kostnadstäckning.

Analys av årets resultat:
Driftredovisning och ekonomisk analys är gjord i jämförelse med internbudget.
De största orsakerna till uppnått resultat är följande:
Intäkter i jämförelse mot budget:
* ökade intäkter pga:
* bidrag till kostnadstäckning för skogsbränder
* sålda tjänster inom området "restvärde" till försäkringsbolag
* fler debiterbara automatlarm
* fler utbildningar i brandskydd
* fler inkopplade larm både vad gäller tekniskalarm och trygghetslarm i LC
* sålda inventarier
* minskade intäkter pga.:
* mindre externt sålda tjänster till medlemskommun av förebyggande karaktär
* färre tillsyner än budgeterat

Personalkostnader i jämförelse mot budget:
* lägre kostnader pga.:
* vakant och föräldraledig administrativ 0,5 tjänst
* mindre ökning av komp- och semesterlöneskuld än budget
* ökade kostnader pga.:
* fler och betydligt längre insatser gällande larm
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Driftskostnader i jämförelse mot budget:
* lägre kostnader gällande:
* hyra-, drift- och städkonto för våra stationer
* utbildning och övning
Driftskostnader i jämförelse mot budget:
* ökade kostnader gällande:
* projektmedel som är helt hänförbara till årets stora skogsbränder
* arbetsmiljö- och förbundsövergripande konton
* försäkringskostnader
* teknik, beklädnad och utryckningskostnader, härleda till sommarens samtliga skogsbränder
* införskaffande av fortsatt utbyte till digitala trygghetstelefoner
Avskrivning i jämförelse mot budget:
* lägre avskrivning pga. av att BRT från 2018 tillämpar avskrivning månaden efter att investeringen tagits i bruk mot tidigare avskrivning på helårsbasis. Dessutom en viss förskjutning av
investering från 2018 till 2019.
Pensionskostnader i jämförelse mot budget
* betydligt lägre pensionskostnad vilket inte påverkat resultatet då medlemsbidraget från medlemskommunerna korrigerats med motsvarande belopp.

Händelser som påverkat verksamhet och ekonomi

Det finns alltid inslag i och utanför organisationen som påverkar effektivitet, kvantitet och kvalitét vilket indirekt påverkar verksamhet och ekonomi. 2018 har inte varit något undantag vilket till viss del
beskrivs enligt nedan:
Sommaren 2018
Månaderna maj till augusti var allt annat än normala ur ett klimat- och larmperspektiv. Efter lång period av torka och där tågen lämnade gnistregn efter sig kom en massa efterföljande larm. BRT:s personal sattes verkligen på prov på samtliga funktioner inom förbundet.
Efter våra stora skogsbränder, drabbades hela landet av bränder som var betydligt större än våra,
var det ändå BRT som var i fokus i början av sommaren. Våra bränder var av den digniteten att de
fick MSB att begära hit Italienska vattenbombplan för att stå i beredskap. Det var startskottet på vad
som sen skulle komma som internationell hjälp till övriga Sverige.
Vardagen för BRT under den mest kaotiska perioden växlade från en dag till en annan, skogsbränder, flera pågående åt gången, häftiga regn som utmynnade i översvämningar och massor med nedblåsta träd. När naturen lugnat sig började arbetet med att hämta hem material som fanns kvar i skog
och mark samt åter- och nyanskaffning av det material som gått förlorat. Skogsbränderna skulle även
fångas upp och kostnadsberäknas för att kunna upprätta ansökan till våra drabbade medlemskommuner som i sin tur sökte bidrag från MSB. Vilken oförglömlig sommar med temperaturer som under
lång period överskred 30 grader.
Organisationsutveckling
Arbetet startade under sen höst 2016 under begreppet Organisationsutveckling med syfte att försöka
tillskapa en organisation som inrymdess inom tilldelade medel och som hade en bärighet framåt. Arbetet övergick från höst 2017 till verkställan 2018 utifrån av direktion tagna beslut. Därefter har arbetet fortgått under 2018 med att bl.a justera/komplettera delar gällande utalarmering.
Från årsskiftet har BRT inom ramen för tilldelat medlemsbidrag arbetat in en kommunikatör om en
20% tjänst.
Räddningschefen har avlastats ett stort ansvarsområde gällande Rib-frågor som nu mer hanteras av
Stationschef i Filipstad och som från årsskiftet 2018/19 benämns som Enhetschef för Rib-personal.
Vi har även börjat påbörjat en utbildning för våra styrkeledare heltid i syfte att stärka upp chefsrollen i
skiftlagen.
Utöver detta påbörjades under tidig vår processen runt tillsättandet av ny förbundschef från årsskiftet
2019. Därefter kommer processen med tillsättandet av en ny ekonomichef.
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Arbetsmiljöpolicy och Internkontrollplan. För att säkerställa BRT:s arbetsmiljöarbete har en enkät
gällande social- och organisatorisk arbetsmiljö arbetats fram för att passa BRT:s verksamhet. Samtlig
personal har under hösten haft möjlighet att svara på hur man upplever sin egen arbetssituation. Utifrån sammanställning av enkätsvar kommer BRT att jobba vidare med sitt interna arbetsmiljöarbete.
GDPR
BRT har under året utsett ett externt dataskyddsombud som tillsammans med egen personal arbetar
med att få organisation och rutiner anpassade till den nya lagstiftning GDPR som började gälla maj
2018.
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har besökt oss med anledning av den olycka som vår egen personal under våren
var inblandad i vid framkörning till en trafikolycka. Utifrån Arbetsmiljöverkets synpunkter har BRT förtydligat och i vissa fall utformat nya arbetsrutiner. Ärendet anses därefter avslutat av arbetsmiljöverket.
Samverkan med närliggande räddningstjänster
Under året har samarbetet med närliggande räddningstjänster utökats vad i första hand gäller extraordinära händelser. När det gäller olika ledningsfunktioner har BRT:s grundinställning under året varit
att vänta in statens räddningstjänstutredning för att se om och hur den kan komma att påverka vår
verksamhet och organisation.
Deltidsbrandmännens utbildning, GRIB
Deltidsbrandmanens utbildning har från 2018 omstrukturerats. Utbildningstiden har förkortas från 9 till
6 veckor samtidigt som även innehållet har minskats ned. Detta innebär att räddningstjänsten lokalt
får ett större ansvar att själva utbilda brandmannen vid ex rökdykning.
IVPA
Från årsskiftet 2017/18 kan samtliga våra stationer utalarmeras på IVPA larm utifrån uppdrag av
Örebro och Värmlands landsting.
Fordonsinvesteringar
Ny tankbil har levereats till Kristinehamn och Karlskoga samtidigt som Kristinehamns gamla tankbil
flyttats till Hällefors station och Karlskoga tankbil till Lesjöfors. Även en ny befälsbil till insatsledare
norr har upphandlats och levererats.
Samverkan Polis-Kommun-BRT Under året har arbete i samverkan med Polis, Kommun och
BRT intensifierats för att i ett tidigt skede fånga upp vad som skulle kunna utvecklas till olika
problemområden i framtiden. Utifrån detta samarbete har insatser utförts i Karlskoga, Hällefors, Degerfors och till viss del även Kristinehamn.
Sotningstaxa
Nytt förslag till beräkningsgrund gällande taxesättning av sotningsverksamheten har antagits både av
direktion och våra medlemskommunernas fullmäktige.
112 utred
Den ”gamla” alarmeringstjänstutredningen” gällande samordnad alarmeringstjänst har redovists under våren 2018. Vi är fortsatt osäkra på om och hur resultatet av utredningen kan komma att påverka
vår verksamhet i Larmcentralen. Hittills ser vi dock inget som skulle påverka Larmcentralens verksamhet negativt. Flera av våra närliggande räddningstjänster utanför våra medlemskommuner har
visat fortsatt intresse av att kunna nyttja vår LC. BRT har för närvarande ett antal samverkansavtal
med räddningstjänster i våra närområden och som på sikt skulle kunna matcha delar av det som efterfrågas.
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Inför framtiden…………………….


Karlskogas ledningsplats har ett modernt besluts- och ledningsstöd. Planering/utbildning
pågår och bör fortsätta för att utveckla larmcentralen till att vara ett utökat stöd för den
operativa räddningstjänsten, där tekniken kan utnyttjas på ett effektivfullt sätt och där
Larmcentralens roll kan fortsätta att förstärkas genom mer samverkan och uppdrag från
de olika avdelningarna.



Förmågan att rekrytera deltidsanställda brandmän kommer att minska då svårigheten ökar
att hitta nya brandmän som inom 5 minuter ska kunna inställa sig på stationen både i från
hem och arbete. Ett utökat samarbete med våra medlemskommuners gällande framtida
personalförsörjning är ett måste.



Räddningsavdelningen måste jobba vidare med att få tillgång till fler antal poolbrandmän
för att bla säkerställa semesterperioderna.



Aktivt jobba med förbundets fordonsplan med utbyte av äldre fordon. Förbundet har ekonomiska begränsningar och måste även agera inom ramen för god ekonomisk hushållning. Det är viktigt att förebygga arbetet och inte hamna i den situationen att våra fordon
inte känns funktionsdugliga och säkra ur arbetsmiljö- och livräddningssynpunkt. Eftersom
tekniken fortsätter att utvecklas i våra fordon bör man se över den ekonomiska livslängden
som i dag ligger på 20 år. I framtiden kommer inte våra fordon att ha den livslängden i
verksamheten.



Samhällets medvetenhet om betydelsen av förebyggande risk- och säkerhetsarbete har
ökat vilket även har ökat arbetsbelastningen för BRT. Det arbete som påbörjades redan
under sommaren 2017 gällande social oro i samverkan med polis-kommun-BRT bör fortsätta in i framtiden. Förutsättningen är ett utökat medlemsbidrag från våra medlemskommuner för ett fortsatt utökat förebyggande arbete.



Extraordinära händelser har under året påvisat att stabsarbete vid större händelser bör utvecklas och att samverkan mellan närliggande räddningstjänstförbund utökas, inte minst
vad gäller att få till funktioner på olika ledningsnivåer utifrån de intentioner som framförts i
statens räddningstjänstutredning.



Beredskap för olika typer av klimatpåverkande insatser är ett område där BRT måste flytta
fram beredskapen till ett tidigare skede.



Ökade miljökrav kräver miljöanpassning av olika typer av material, både vid övningar och
olyckshantering m.m och gäller inte minst vid BRT:s framtida fordonsinvesteringar.



Samhället blir allt mer komplext med högre krav på samverkan mellan polis, ambulans,
socialtjänst och räddningstjänst och där arbetet med planering av hur BRT skall hantera
våld och hotsituationer vid insatser bör intensifieras.



Det civila försvaret kommer att återuppbyggas. I dagsläget är det oklart vilken roll den
kommunala räddningstjänsten kommer att ha.



Den administrativa avdelningen måste fortsätta utvecklas och förtärkas för att ha en bärighet framåt. Arbetet med tillsättandet av ny förbundschef är slutförd och tillsättande av
ny ekonom kommer att slutföras under tidig vår 2019.



Under tidig vår 2019 påbörjas arbetet runt räddningstjänstens kommande handlingsprogram för åren 2020-23.



En pensionsutredningen har pågått under en längre tid och förväntas utmynna i någon
form av förändring gällande nuvarande pensionssystem. Detta kan komma att påverka
möjligheten till framtida uttag av tidigarelagd pensionsavgång.
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Investeringsredovisning, netto

Fordon:
varav: Tankbil, Karlskoga

2018-01-01
-2018-12-31
3 687
120

Befälsbil, Filipstad

537

Släpkärra, Kristinehamn

26

Besiktningsbil, Karlskoga

3

Varav: Kompressor, Filipstad
Varmluftspanna, Filipstad
Båtmotor, Kristinehamn
Värmekamera, Degerfors

329

725

395

200

151

900

58

68
53

330
330

Rakel/kommunikation:

49

Varav: Larmmodul

24

Varav: Kommunikationsutrustning

218

103

Avspärrningsskyltar vid trafikolyckor

Rökskydd:

547

4 123

105

Arbetsmiljöåtgärder vid insats på väg:

Utrustning ledningsplats, Kristinehamn

Avvikelse

3 001

Utr tankbil, Kristinehamn

Räddningsmaterial:

Budget
2018
7 810

25

842
842

Skyddsavdelningens material:

0

100

100

Datateknik:

0

100

100

Investering Larmcentral:

0

750

750

Övriga inventarier

0

100

100

5 237

11 232

Varav överfört från 2017

Summa

6 432

5 995

Kommentar:
I bokslut 2017 tog direktionen beslut om att överföra outnyttjade investeringsmedel till 2018 med
6 432 Tkr.
Årets outnyttjade medel om 5 995 Tkr föreslås överföras till 2019 för att bl.a. fullfölja påbörjad
investering av ett tungt fordon och två befälsbilar samt fortsatt upprustning kring trafikavstängningar.
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Stabsavdelning, i Tkr
Intäkter
Kostnader
Revision
Avskrivning
Pensionskostnader
Netto
Driftsbidrag
Korrigerat pensionsbidrag
Medlemsbidrag

2018-01-01

Intern Budget

2017-01-01

-2018-12-31
12 396
-14 470
-198
-583
-4 962
-7 817
89 247
-9 124
80 123

2018
2 755
-6 220
-240
-673
-14 181
-18 559
89 247

-2017-12-31
2 841
-5 908
-198
-605
-10 127
-13 997
87 473
-4 198
83 275

89 247

Uppdrag
Att utifrån förbundsordning, handlingsprogram och budget tillse att medlemskommunerna erhåller
en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad. Ansvara för alla övergripande administrativa arbetsuppgifter utifrån de lagar och avtal som gäller för ett kommunalförbund.

Verksamhetsbeskrivning

Staben utgör en central enhet för de administrativa uppdragen i förbundet vilket innebär att staben
ska ansvara för övergripande administrativ verksamhet inom BRT såsom personal-, ekonomi-,
kansli- och samordningsfrågor. Administrera direktionsarbetet inom BRT samt till/från medlemskommunerna. Vara ett stöd i administrativa frågor åt direktion, förbunds- och avdelningschef. Under
stab redovisas hela förbundets pensionskostnader inkl. den individuella delen och förbundsövergripande kostnader så som IT, försäkringar, arbetsmiljö, revision och gemensamma projekt som inte
kan härledas till någon avdelning.

Händelser under 2018

*Staben är mitt uppe i en kraftig generationsväxling men byte av personal på olika funktioner och där
arbetet fortsatt att hitta en organisationsutveckling inom tilldelad ekonomisk ram. . Sedan årets början har en brandinspektör stöttat administration 20% med uppgiften att sköta förbundets diariehantering och en annan brandinspektör har från årsskiftet 20% uppgiften att vara förbundets kommunikatör/informatör. Processen har från tidig vår pågått att hitta en ny förbundschef.
*Stor tidsåtgång har lagts på att anpassa organisation och rutiner till lagstiftningen runt GDPR
*mycket av de uppgifter som nämnts under rubriken ”Händelser som påverkat verksamhet och
ekonomi” har utförs av stabsavdelningens personal.

Inför framtiden

* Utveckla rutiner för schemaläggning, tidrapportering och lönehantering för att kvalitetssäkra
lönehanteringen
* Fortsätta arbetet med att möta den nya lagstiftningen runt dataskyddsförordningen
* Fortsätta processen framåt med organisationsutvecklingen

Ekonomisk kommentar Årets resultat är +1 618 Tkr (pensionskostnader exkl.)
vilket är att hänföra till:
Intäkter: Ej budgeterat bidrag om 9,6 mkr för BRT:s stora skogsbränder.
Personalkostnader: Positivt mot budget pga 30% vakans- och 50% föräldraledighet.
Driftskostnader: Negativt mot budget pga sent inkomna fakturor tillhörande 2017 samt ökade försäkringskostnader och kostnader i samband med GDPR. Dessutom är de direkta kostnaderna i
samband med skogsbränderna uppbokade här motsvarande 7,3 mkr.
Revision: Positivt resultat mot budget
Oförutsett: Kontot har under året nyttjats i processen runt tillsättande av ny förbundschef
Avskrivning: Positivt resultat mot budget
Pensionskostnader: Betydligt lägre kostnad än vad KPA prognos angav inför budget 2018 samt att
många av de som under året haft möjlighet till att avgå med särskild ålderspension valt att vara kvar i
tjänst. Detta tillsammans har från prognos till verkligt utfall korrigerat pensionskostnaderna med 9,1
mkr. Detta påverkar dock inte BRT:s resultat då även medlemsbidraget korrigerats.
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Räddningstjänstavdelning, i Tkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivning enl. plan
Netto

2018-01-01

Intern Budget

2017-01-01

-2018-12-31
5 294
-71 542
-2 970
-69 218

2018
4 388
-68 743
-3 565
-67 919

-2017-12-31
4 485
-68 184
-2 772
-66 472

Uppdrag

Att ansvara för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att hindra och
begränsa skador på människor, egendom och miljö. Enligt förbundsordningen ska även BRT ansvara för RUHB i samtliga ägarkommuner.

Verksamhetsbeskrivning

Räddningsstyrkorna är placerade på 8 stationer inom förbundets geografiska yta. Storlek på styrka,
hel- eller deltid och insatstid är styrt av antaget handlingsprogram. Utifrån angiven plan bedrivs
verksamheten inom tilldelade resurser för personal och material. Personalen utbildas och övas för
att leva upp till antaget handlingsprogram och till de förväntningar brukarna har rätt att ställa vid alla
typer av insatser. Förbundets räddningsstyrkor genomför årligen ca 1300 insatser. De vanligaste
olyckorna är bränder samt trafikolyckor. Olycksförlopp kan delas in i skeden: Före, Under och Efter.
Före:

Utrustning skall underhållas, styrkorna skall övas, insatsplaner och
larmrutiner upprättas

Under:

Ledning upprättas, fungerande alarmering och radiosamband, arbetsmiljön tryggas,
beslut om insatsen omfattning skall tas, planering av insatsen genomförande.

Efter:

Stöd till de drabbade, eventuell sanering av väg och restvärdesarbete genomföras, utrustning återställas, olycksförloppsutredning genomföras, insatsrapport upprättas, vid
behov genomföra avlastningssamtal

Verksamhetsansvaret för RUHB innebär att man förvaltar, vårdar och underhåller statens beredskapsmateriel. I fem av medlemskommunerna ansvarar även BRT för underhåll och provning av
aggregat för utomhusvarning.
Antalet larm har ökat jämfört med 2017. Störst är ökningen är i Karlskoga och Lesjöfors. Ökningen
kan i stort härledas till den torra sommaren. Värt att notera är att antalet automatiska brandlarm sjunkit
med 50 st, vilket är en stor minskning. I statistiken kan man även utläsa att man varit mer uppmärksammad under sommarperioden då en del larm inkommit gällande rök från jordbruksmaskiner på åkrar, dimma vid solnedgång, lågt stående sol m.m.
Sommarmånaderna var ytterst påfrestande då skogsbränderna avlöste varandra under i princip hela
sommaren och där förbundet hade över 100 st skogsbränder. Slititaget blev hårt på material, fordon
och personal. Underhåll och reparationer samt återanskaffning av materiel pågick under hela hösten
och även in på nya året. Skogsbränderna i Asphyttan samt Björneborg är utan konkurens de största
som Bergslagens Räddningstjänst drabbats av sedan förbundets start 1997.
Samverkan med medlemskommunerna, andra räddningstjänster, statliga myndigheter, frivilliga och
privata aktörer fungerade mycket bra och där stödet med helikopter resurser från privata och statliga
aktörer var mycket värdefull. Bergslagens Räddningstjänst tog tidigt ett normativt beslut att tidigt söka
stöd av helikopterresurser vid 5 st insatser under sommaren. Utan det stödet är det svårt att kunna föreställa sig hur skadepanoramat med eventuella utrymningar av stora områden mm sett ut. Sommaren
var även påfrestande för ledningspersonalen då räddningstjänsten var i stabsläge dygnet runt under
långa perioder. Räddningscentralen på Karlskoga brandstation var ovärderlig i arbetet med att hantera
och planera räddningsinsatserna.
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Axplock av insatser under 2018
Januari
Explosion i vedpanna i Hällefors som var så kraftig att rör slets av och förflyttade vedpannan
från sitt fundament 3-4 m och där flertalet fönster blåstes ut ur källarutrymmet. Mindre brand i
anslutning till händelsen blev rådigt släckt av granne.
Februari
Villabrand i Storfors med rökutveckling från byggnad. Första styrkan påbörjade rökdykarinsats.
Branden hittades på övre plan, släcktes med vatten samt ventilerade ut rök. Innertak och vind kontrollerades med värmekamera för säkerställa att inga glödbränder fanns kvar.
Brand i flerfamiljshus i Karlskoga med 8 lägenheter. Fullt utvecklad brand med lågor ut från fönster
på plan 2 vid framkomst. Samtliga lägenheter utrymdes och boende togs om hand av Posom i Kyrkans lokaler.
Mars
Brand i panncentral i ett sågverk i Karlskoga. Branden hade startat i en pall med pellets och spridit
sig in i en väggkonstruktion upp till taket. Friläggning av taket gjordes för att få branden under kontroll
Brand i två byggnader i Lesjöfors. En byggnad, där källarplan och trapphus var rökfyllda och där
brandhärdar hittades. Brand i ett flerfamiljshus och där branden spred sig från ytterdörr in i hall och
upp på vinden. Hyresgäster fick evakueras
April
Kristinehamn åker på brand i köksfläkt och kök. Rökdykning gjordes varvid köket släcktes av med
vatten. Kvinnan som bodde i lägenheten försökte själv släcka med våta handdukar samtidigt som
hon förde ut barnen på ett föredömligt sätt.
Brand i Filipstad med fullt utvecklad brand i lägenhet. Rökdykare gick in och släkte av, varefter
trapphus och lägenhet övertrycks- ventilerades med PPV fläkt
Maj
Karlskoga åker på larm om brand i lägenhet i flerfamiljshus. Samtliga boende i fastigheten fick evakueras då rökspridningen varierade i omfattning i hela huskroppen. Branden släcktes av rökdykare
Karlskoga åker på brand i husvagn och som spred sig till intilliggande hus och garage. Husvagnen
helt uppbränd vid framkomst så fokus lades på att släcka brand i hus och garage.
Filipstad får larm om rökutveckling vid Daglösviken. Vid framkomst brinner det på fyra ställen efter
järnvägen. Dessa bränder släcks ganska snabbt. Därefter kommer larm om två större skogsbränder
vid Närings- och Lungälvsmossen. Terrängen är besvärlig med lång väg att dra slang. Skogsbrandsresurs kommer från MSB med slang, armatur, sprutor och en sexhjuling. Brandyta från Asphyttan till
Brattforshyttan var ca 6,5 x 2 km. Utöver egen personal fick vi hjälp från flera andra räddningstjänster, helikoptrar och hemvärnsmän.
Under pågående brand i Filipstad fick Degerfors larm om skogsbrand, på två sidor av en vandringsled, ca 200x200. En helikopter blev omdirigerad från annat släckarbete och under transportsträckan
upptäcker piloten ytterligare en rökpelare från ytterligare en brand i Storfors. Branden var i ett tidigt
skede och kunde släckas via vattenbombning från helikoptern.
Juni
Larm om brand vid Bofors skjutfält i en hög med aluminium. Riskavstånd sattes till 800 m så personal
var på behörigt avstånd. Branden fick brinna ut samtidigt som en helikopter bevakade området så att
inte elden spred sig.
Storfors får larm om skogsbrand 200 m in i skogen som skogsbrandflyget upptäckt. Ytterligare larm
inkommer om skogsbrand på höjd i svår terräng, ca 300x300m. Utöver egen styrkor var militär, helikopter och bandvagnar insatta i släckarbetet.
Skogsbrand i Björneborg där branden bekämpades under ett antal dagar tillsammans med 9 stationer, ett antal helikoptrar samt hemvärnspersonal innan överlämning gjordes till markägarna. BRT an-
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sökte om hjälp av de Italienska flygplan som MSB rekvirerat men tyvärr hann de inte sättas in förrän i
slutskedet av insatsen.
Filipstad och Lesjöfors åker vid tre tillfällen på gräsbrand längs tågrälsen i Nykroppa, Prästbäcken,
Daglösen och Asphyttan och där även helikoptrar var insatta i släckningsarbetet.

Juli
Hällefors och Lesjöfors får skogsbrand pga blixtnedslag och på en av platserna kluvit en gran på
mitten. Under släckningsarbetet föll ena halvan av granen men orsakade lyckligtvis inga personskador.
Filipstad fick in skogsbrand efter blixtnedslag högt uppe på berg. Vi kunde inte åka ända fram pga
dålig väg och med risk för att köra fast, varvid ännu en helikopter får tillkallas.
Åtorp åker på larm om brand i fristående transformator, vilken kyldes ner och området säkrades
mot brandspridning. Rudskoga och delar av Visnum var utan ström under insatsen.
Hälleforsstyrkan får larm om hinder på väg. En lastbil lastad med svarvspån fick problem med
baklämmen vilket resulterade i svarvspån i båda körfälten på riksväg 63, Hällefors-Kopparberg.
Vägen helt avstängd under arbetet.
Kristinehamn åker på ett husvagnsekipage som krockat med en älg. Älgen far över i mötande körfält och krockar med ytterligare ett husvagnsekipage.
Filipstad får larm om trafikolycka. Vid framkomst var föraren ute ur bilen. 300 m från denna plats
sker ytterligare en trafikolycka med en personbil som kört av vägen. Ambulanshelikopter och 4 ambulanser insatta i arbetet. Vägen avstängd 1 timme under arbetet.
Kristinehamn åker på gräsbrand. Vid utlarmning var ytan 1X5 m men slutade med att c:a 3 hektar
vete brann upp.
Augusti
Karlskoga åker på larm om skogsbrand i Villingsberg, ca 200x200m. Två helikoptrar tillkallas. Dagen
efter vräker regnet ner och ca 30 st källare vattenfylls med nivåer om 5 cm till 170 cm.
Filipstad får larm om två träd som blåst ner över RV 26 och blockerade bägge körbanorna. Inom loppet av 21 timmar kommer de norra delarna att drabbas av 29 insatser med larm om nedblåsta träd,
plåttak som höll på att blåsa av samt granar som blåst över elledningar.
Filipstad fick larm om en häst som gått ner sig i en myr. Vi fick upp hästen på fast mark där ägaren
var mycket behjälplig.
Storfors åker på brand i en ladugård som är helt övertänd vid vår framkomst. Inriktningen blir att
skydda angränsande byggnader. En husbil, fyrhjuling med kärra samt en åkgräsklippare blev kvar i
byggnaden.
September
Totalt utvecklad brand i en ladugård med kor och kalvar i Åtorp. Vi fick inledningsvis inrikta oss på
att skydda intilliggande byggnader samt evakuera djur i den byggnad som var vidbyggt ladugården.
Ett 20-tal djur blev kvar inne i ladugården och några djur fick nödslaktas på plats. Vi lyckades med
mycket personal och hjälp av övriga personer på plats rädda ca: 120 djur.
Oktober
Karlskoga får larm om brand i soptipp där hushållssopor brinner på en yta om ca 75x75 m2 stor.
November
Filipstads station larmas på trafikolycka med flera fordon inblandade på Väg 63 där två fordon frontalkrockad i det hala väglaget. Totalt är fyra personer inblandade.
December
Brand i tvåplansvilla i Svartå som blev totalt nedbrunnen. Släckningsarbete pågick hela natten.
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Personal

Förbundet har fortsatt svårt att täcka behovet av deltidsanställda brandmän på förbundets stationer.
En klar tendens är att tiden som du är anställd som deltidsbrandman blir allt kortare. De flesta som
slutar gör det pga att det ej går att kombinera arbetet som deltidsbrandman med din huvudanställning. Även på heltidssidan blir det svårare att få tag på vikarier. Även om behovet fortfarande täcks
så finns inga marginaler.
Detta är första året med den nya GRIB utbildningen. Utbildningen är förkortad samtidigt som även innehållet är magrare vilket innebär att räddningstjänsterna lokalt för stå för att brandmannen utbildas till ex
vid rökdykning.
Många deltidsanställda brandmän gör mycket tid hos oss samtidigt som de arbetar full tid hos sin huvudarbetsgivare. Under sommaren var alla införstådda med det allvarliga läge som rådde och inga konflikter
uppstod mellan huvudarbetsgivare och BRT. Sommaren gick även bra ur ett personalperspektiv med
bara någon enstaka kortare sjukskrivning.

Investeringar

Ny tankbil har leveratats till Kristinehamn och Karlskoga. I samband med detta har även Lesjöfors
och Hällefors fått nya tankbilar i och med succession. Nytt insatsledarfordon har levererats till insatsledare norr. Upphandling har gjorts på två st nya personaltransportfordon. Förbundet har även
fullföljt förbundets investering av rökskydd/kommunikationsutrustning

Nyckeltal
Statistik

2018

2017

2016

2015

Antal larm

1516

1440

1485

1384

*varav brand i byggnad

164

157

160

163

*varav brand ej byggnad

192

155

179

111

*varav trafik

212

208

226

204

*varav automatlarm, ej brand

342

399

472

387

*Hisslarm

61

54

-

-

*IVP larm

156

128

174

183

*varav övrigt

389

339

274

336

*övrigt=utsläpp farligt ämne, förmodad brand, vattenskada, nödställd person, nödställt djur och hjälp till ambulans

Insats per stationsområde

2018

2017

2016

2015

Karlskoga

463

406

409

362

Kristinehamn

352

345

385

319

Filipstad

216

216

219

221

Degerfors

95

118

126

111

Hällefors

118

143

117

124

Storfors

76

60

71

72

Lesjöfors

163

135

145

153

33

17

24

22

Åtorp
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Inriktningsmål:
Räddningsinsatserna skall utföras på ett tryggt och säkert sätt och med rätt kompetens
Räddningstjänsten skall genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt i de
fall där den enskildes egen förmåga ej räcker till
Utrustning och fordon vårdas så att hög driftsäkerhet/tillförlitlighet kan upprätthållas

Prestationsmål:

Räddningsstyrkorna skall övas och orienteras inom respektive insatsområde så att en godtagbar insatstid kan upprätthållas och effektiv räddningsinsats genomföras.

Följa upp och ta till vara på erfarenheter från inträffade händelser

Övning av räddningspersonal sker
varje arbetspass på heltidssidan. På
deltidssidan övas det 52tim/år och
person enligt övningsplan som fastställs årligen. Uppföljning sker kontinuerligt.
Uppföljning sker vid varje arbetspass
på inträffade händelser.
Förbundet har 2 st utredare som sprider erfarenheter av inträffade händelser.

Inför framtiden……………………..

Behov finns att stärka upp organisationen runt deltidsanställda brandmän i syfte att säkerställa rätt
kompetens samt behov av nyrekrytering m.m. Vi kommer även att närma oss ett behov av att behöva utbilda fler styrkeledare deltid p.g.a. pensionsavgångar.
Förbundet har även en allt för liten pool som får konsekvenser och som innebär svårighet att få ut
semester. Framför allt blir det synligt under sommarperioden då förbundet ej kan erbjuda fyra veckor sammanhängande semester.
Den sannolikt reformerade lagen om skydd mot olyckor kommer att innebära att räddningstjänsterna måste ansluta sig till en sk systemledning. BRT kommer att utreda frågan i samverkan med angränsande räddningstjänster. Helt klart kommer detta att innebära förändringar för landets räddningstjänster.

Ekonomisk kommentar
Årets resultat är – 1 298 Tkr mot budget vilket är att hänföra till:
Intäkter: Positivt mot budget gällande automatiska brandlarm och utförda externa arbeten samt
reavinst om 581 tkr gällande avyttring av bla två tunga fordon.
Personalkostnader: Ökad kostnad på grund av sommarens många bränder även om de två större
bränderna redovistas under stabsavdelningen.
Driftskostnader: Större kostnad mot budget då man under årets sista månad försökt återställt så mycket
som möjligt av det material som utsattes för hårt slitage under skogsbrandsperioden samtidigt som vi
beklädnadsmässigt har förstärkt upp deltidsbrandmännens utrustning.
Avskrivning: Lägre avskrivning mot budget pga att man från årsskiftet 2018 påbörjat avskrivning månaden
efter det att inventarier tagits i bruk mot tidigare då full avskrivning tillämpats redan första året.
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Förebyggandeavdelning
Intäkter
Kostnader
Avskrivning
Netto

2018-12-31
1 905
-4 837
-16
-2 949

2018
1 983
-4 725
-28
-2 770

2017-12-31
2 047
-4 624
-7
-2 585

Uppdrag

Kommunens och därmed räddningstjänstens lagstadgade skyldighet beträffande den förebyggande
verksamheten är att ”se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än
bränder”. Vidare skall kommunen (läs räddningstjänsten) ”genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag".
I handlingsprogrammet framgår Skyddsavdelningens uppdrag och dess innebörd på ett tydligare
sätt.

Verksamhetsbeskrivning

Med ovan nämnda uppdrag som fokus så innefattar Skyddsavdelningens verksamhet för närvarande
följande regelbundna arbetsuppgifter:
genomföra tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor på byggnader eller
anläggningar.
genomföra tillsyn enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor hos
verksamheter som hanterar tillståndspliktiga mängder.
handlägga, utfärda tillstånd till verksamheter som hanterar tillståndspliktiga mängder
av brandfarliga och explosiva varor.
handlägga, utfärda tillstånd för egensotning.
vara remissinstans för polisen, alkoholhandläggare, byggnadsnämnd m.fl. Detta innebär att avdelningen måste upprätthålla resurser och kompetens för att svara på dessa
remisser och andra förfrågningar från övriga myndigheter inom föreskriven tid.
ge information och rådgivning till allmänheten. Detta innebär att allmänheten på ett
enkelt sätt ska kunna komma i kontakt med myndigheten för att ställa frågor inom
räddningstjänstförbundets kompetensområde och utifrån det kunna erhålla ett snabbt
svar från den tjänsteman som tar emot frågan eller få hjälp att nå den person som kan
svara.
bedriva självfinansierad utbildningsverksamhet i form av: Heta arbeten, Grundläggande brandkunskap, Systematiskt brandskyddsarbete eller andra anpassade utbildningar för verksamheter inom ämnet brandskydd
För att ytterligare tillmötesgå lagstiftningen och därmed uppdraget så sker också ett ständigt utvecklingsarbete som syftar till att ge ett ökat skydd för samhällsmedborgarna. Exempel på utvecklingsområden är kartläggning av risker i samhället, medverkan och samverkan mellan de olika kommunala
förvaltningarna och att ständigt vidareutveckla och förbättra de regelbundna arbetsuppgifterna.
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Händelser under 2018

Skyddsavdelningen har sju personer anställda (2 brandingenjörer och 5 brandinspektörer) som även
har funktioner och arbetsuppgifter inom den utryckande verksamheten och administration. Uppskattningsvis har Förebyggandeavdelningen 3,5 heltidtjänster på årsbasis men får för närvarande stöd
från räddningsavdelningen med tre personer (brandmän) vad gäller utbildningsverksamheten.
Brandmänen genomför de flesta grundläggande brandutbildningarna för medlemskommunernas anställda. Brandutbildning för skolelever (BUSE) har genomförts under v. 43 & v. 45 i Karlskoga, Kristinehamn och Storfors.
Sedan årets början har en brandinspektör stöttat administration 20% med uppgiften att sköta förbundets diariehantering och en annan brandinspektör har från årsskiftet 20% uppgiften att vara förbundets kommunikatör/informatör.
Under sommarmånaderna juni-augusti upplevde BRT, tillsammans med hela Sverige, en mycket torr
och varm sommar med många skogsbränder varav några var omfattande och resurskrävande. Allt
fokus lades under denna period på den utryckande verksamheten och Skyddsavdelningens personal
arbetade endera i bakre stabsfunktion eller på ledningsplats vid insatserna.
Från sensommaren/hösten har fokus varit på att nå målen enligt tillsynsplan och arbeta med de
ärenden som inkommit till Bergslagens Räddningstjänst. Exempel på projekt och uppdrag som utförts under hösten och som kan vara värt att nämna är:

o
o
o
o
o

Utbildningar & seminarier kring återbyggnaden av det civila försvaret.
Information och samverkan med kommunerna vad gäller vad gäller BRT:s & Polisens arbete
med social oro.
BRT deltog tillsammans med Polisen och Försvarsmakten på en företagsvecka i Karlskoga.
Trygghetsvandringar i Degerfors.
Olika mötesforum med medlemskommunerna kring ämnena trygghet & säkerhet, samhällets robusthet & sårbarhet, försäkringsfrågor, kommunikativa insatser mm.

Nyckeltal

År 2018

År 2017

År 2016

2 285

2011

2850

Genomförda tillsyner LSO

170

180

180

Övriga förebyggande ärenden, remisser, rådgivning etc.

428

475

377

31

62

72

1 400

1405

2104

Antal brandskyddsansvariga som
genomgått utbildning
Antal utbildade i någon form av
brandutbildning

Tillståndsärenden
Brandutbildning skolelever

124

86

37

Inriktningsmål:
Boende och verksamhetsutövare samt personer som vistas inom förbundsområdet skall genom
effektiv tillsyn och information erhålla största möjliga trygghet gentemot brand och explosion
(olyckor)
Alla ägare eller nyttjanderättshavare inom förbundets geografiska yta ska bedriva ett systematiskt
brandskyddsarbete
Medlemskommunernas anställda personal skall ges möjligheten att regelbundet få grundläggande
brandskyddsutbildning
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Prestationsmål:
Människor som bor och vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas utbildning inom brandskydd och övriga
delar av räddningstjänstförbundets kompetensområde

Målet uppnåtts

Medverka till att ge varje skola med grundskoleelever regelbunden grundläggande brand och säkerhetsutbildning
för personal och ungdomar (elever) i årskurs 2 och 5

Målet uppnåtts

Uppnå antal tillsyner utifrån antagen tillsynsplan för år
2018

Målet uppnåtts, 170 tillsyner utförda
varav 85 prioriterade.

Inför framtiden……………………..

En nyanställning har gjorts i samband med en pensionsavgång och tjänsten har då förändrats för att
bli mer inriktad på extern utbildning. Förhoppningen är att vi på ett bättre sätt kan möta utbildningsbehovet och även utveckla utbildningsverksamheten. Tillträdet på tjänsten sker 1 mars 2019.
Vi behöver se över strategin för tillsyn av verksamheter, då det i nuläget inte finns resurser att göra
tillsyn på alla verksamheter och tillhörande lokaler som finns inom Bergslagens Räddningstjänst
geografiska yta. Under ett antal år har tillsyn gjorts utifrån en prioritering baserat på när människor är
som mest sårbara och när det finns stora risker i en verksamhet. Ett nytt sätt behövs som bygger
mer på verksamheters inrapportering än på räddningstjänstens uppsökande verksamhet.
Vi behöver möta de krav på nya arbetsuppgifter som kommer med anledning av det civila försvaret
som ska rustas upp.
Under sommaren 2019 kommer ett tillsynsprojekt att starta upp som innebär att alla campinganläggningar inom förbundet ska säkerhetskontrolleras.

Ekonomisk kommentar
Årets resultat är +179 Tkr mot budget vilket är att hänföra till:
Intäkter: Högre intäkter mot budget gällande utbildningsinsatser och lägre gällande tillsyn pga för hög
budgetering samt lägre intäkt gällande utförd tjänst till Filipstads kommun efter omförhandlat avtal.
Personalkostnader: Följer i stort sett budget.
Driftskostnader: Negativt mot budget pga ökat behov av utbildningsmaterial vid utbildningsverksamheten.
Avskrivning: Positivt mot budget
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Larmcentral
Intäkter
Kostnader
Avskrivning
Netto

2018-01-01

Intern Budget

2017-01-01

-2018-12-31
14 037
-13 805
-160
72

2018
13 451
-13 336
-115
0

-2017-12-31
13 564
-13 033
-160
371

Uppdrag

Att vara Bergslagens räddningstjänsts egen televäxel, larm och kommunikationscentral samt sambands- och ledningscentral. Detta innebär att LC ska fungera som utalarmeringscentral för utryckningsstyrkan samt vara mottagare av tekniska larm och trygghetslarm från i första hand medlemskommunerna. LC skall vara självfinansierad vilket innebär att samtliga kostnader som finns inom LC
ska bäras av verksamheten själv.

Verksamhetsbeskrivning

Trygghetslarm:
LC installerar, besvarar trygghetslarm och förmedlar vidare till rätt handläggare i respektive medlemskommuner. Vägledande i detta arbete är fyra fundamentala begrepp: kvalité, hög servicenivå,
bra relationer och kostnadseffektivitet.
Uppgradering av trygghetstelefoner har fortgått under året med utbyte av den analoga tekniken så
att både användare och LC:s egen personal ska känna trygghet. Vid utgången av 2018 var ca 84%
analoga larm utbytta till digitala larm.
Ny larmmottagare har installerades och driftsattes under årets sista månader, dels pga av krav från
nya GDPR och dels pga att tekniken blivit ålderstigen och inte varit helt problemfri driftsmässig.
Tekniska larm:
LC tar emot automatiska brandlarm och andra tekniska driftslarm från våra medlemskommuner.
Filipstad kommun har överfört sina tekniska larm till LC samtidigt som arbetet mot Hällefors kommuns bostadsbolag fortgår.
Samband, kommunikation och utalarmering:
LC arbetar på uppdrag från räddningsavdelningen och utför ex förmedling av nya objekt kopplade
till SOS, nyckelhantering vid automatlarm, inrapportering i verksamhetsprogram m.m. Larmchefen
arbetar dessutom på uppdrag av Räddningschefen i frågor förande utalarmeringsteknik och har
under året möjliggjort att Karlskoga, Kristinehamn och Filipstad stationer kan se aktuell översiktsbild av var fordon befinner sig vid insats.
Vid insats ingår larmchef och larmoperatör i stabsarbetet. Larmoperatörerna har under året kompetensutbildats i stöd till yttre/inre ledning och har under året delvis ingått i den operativa staben.
Vid störning hos SOS alarm bistår vår LC SOS, att förmedla information, internt till BRT räddningsledare och externt till Värmlands räddningstjänster (RCB)
Samverkan:
Närliggande räddningstjänster visar stort intresse att kunna nyttja LC tjänster. Arbete fortgår för att
se hur samarbete med dessa räddningstjänster kan utvecklas.
Larmchefen medverkar som referens och ingår i arbetsgrupp vad gäller utveckling av samverkan i Polis
Region Bergslagens projekt av ny SLC (samverkan och ledningscentral) i Örebro.
Den 112-utredning som presenterats kan ge vägledning om hur LC ska kunna arbeta och utvecklas
framåt.
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BRT:s växel:
LC fungerar som BRT:s växel och har den första kontakten med allmänheten.
VMA:
LC ombesörjer provlarmning och möjlighet att aktivera VMA vid behov.
Risklinjen:
Skador och olycksfall är en av de vanligaste orsaker till att människor förolyckas i Sverige. Tillsammans med kommunerna försöker BRT att skapa en säkrare miljö för de som bor inom kommunen
genom att LC förmedlar inkomna anmälningar vidare till kommunerna Karlskoga och Kristinehamn.
Målsättningen och förhoppningen är att samtliga medlemskommuner tar till sig och vill vara med och
bygga vidare på detta koncept.
Förmedlade risker:
Karlskoga
Degerfors
Kristinehamn

2018

2017

2016

2015

2014

10

28

61

66

201*

Uppsagt

2

2

8

3

2

5

6

24

26

*inkl. Click for Alert finns inte kvar från 2015

Krisberedskap:
På uppdrag av RCB sammankallar LC medlemskommunernas Krisberedskapsledning i Karlskoga,
Kristinehamn och Degerfors kommun samtidigt som fler kommuner utanför förbundet har visat intresse att kunna få hjälp till att larma in krisledningsgrupperna i deras kommuner.
Posom:
På uppdrag av RCB sammankallar LC medlemskommunernas Posomgrupper.
Kommunjour:
På uppdrag av kommunerna Kristinehamn, Filipstad, Degerfors och Karlskoga, upprätthåller LC
VA- och gatujour.
Personal
Verksamheten är bemannad av 14 tjänster varav 8 hel- och 2 deltidstjänster som larmoperatörer
samt 4 dagtidspersonal.

Nyckeltal
Medlemskommunernas anslutna trygg./larm/år varav:
Kristinehamn
Karlskoga
Filipstad
Hällefors
Degerfors
Storfors

År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014
2640

2524

2622

2717

2870

732
889
352
274
271
122

706
833
320
284
264
117

713
870
322
322
288
107

729
921
333
321
305
108

728
968
355
301
405
113
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Inriktningsmål:

LC skall vara det självklara valet för mottagning av trygghetslarm från våra medlemskommuner
pga. kvalité i form av servicenivå, goda relationer med nyckelpersoner i våra medlemskommuner
samt ett kostnadseffektivt alternativt
LC bör fortsätta arbetet med att knyta till sig fler kommunala fastigheterna/verksamheter när det
gäller automatiska brandlarm
LC bör ha möjlighet utifrån kommunernas önskemål, även bevaka kommunernas objekt och fastigheter via kamerabevakning
LC skall med hög kvalité och service utföra ett tydligt definierat uppdrag av utalarmering, samband
och dokumentation för räddningsavdelningens räkning
LC skall förmedla identifierade risker vidare till samtliga sex medlemskommuner

Prestationsmål:

LC skall kartlägga den möjliga marknaden av automatiska brandlarm samt övriga tekniska larm i fastigheter/verksam -heter inom de medlemskommuner som
ännu inte har avtal med LC

Arbetet fortgår löpande. Nya beställningar inkommer efter behov från
kommunerna.

LC skall utifrån medlemskommunernas efterfrågan upphandla digitala larmmottagare samt nya digitala trygghetstelefoner.

Ca 84% av alla larm är digitala.

LC skall under 2018 fortsätta övergången till digitala

Fortgår.

Trygghetslarm

Inför framtiden…………………………..

Arbete med att kunna ge ett utökat ledningsstöd från LC till Räddningsledare, kompetensutveckling
har påbörjas 2018 och kommer fortsättningsvis att utvecklas.
Arbete p.g.a. GDPR, påverkar LC:s rutiner runt hantering av personuppgifter.
LC kan komma att få uppdrag att genomföra vissa uppgifter i ”Räddningsregion Bergslagen” (Örebro, Värmland, Dalarna).
Fler kommuner utanför förbundet har visat intresse av att få hjälp till att larma in krisledningsgrupperna i deras kommuner.

Ekonomisk kommentar:

Årets resultat är +72 Tkr mot budget vilket är att hänföra till:
Intäkter: Större intäkt mot budget både vad gäller tekniska- och trygghetslarm
Personalkostnader: Mindre negativ avvikelse
Driftskostnader: Negativ avvikelse mot budget gällande trygghetstelefoner i samband med
fortsatt utbyte av analoga till digitala trygghetstelefoner.
Avskrivning: Något högre än budget
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Ekonomisk översikt
Intäkter

BRT:s totala intäkter uppgår till 108 331 Tkr (100 904 Tkr), varav 9 618 Tkr (0 Tkr) kan anses vara
jämförelsestörande poster. De totala Intäkterna är i förhållande till budget högre.
Medlemskommunernas driftsbidrag till förbundet är BRT:s största inkomstkälla och uppgår till
80 123 Tkr (83 275 Tkr).
I förhållande till föregående år så har intäkterna för taxor och avgifter, hyror och försäljning av verksamhet av externt sålda tjänster ökat. Medlemsbidraget har vid bokslutet korrigerats ned med 9 123
Tkr pga. för högt schablonberäknat medlemsbidrag avseende pensionskostnader.

Kostnader

BRT:s kostnader uppgick till 108 199 Tkr (100 385 Tkr). Personalkostnader exkl. pensionskostnader
blev 4 248 Tkr högre än budgeterat. I jämförelse med föregående år har lönekostnaderna ökat med
8,08%. Detta innefattar en ökad löneutvecklingen om 2,37% och resterande ökningen är helt att hänföra till skogsbrandssommaren.
Övriga driftskostnader exkl. löner är 7 496 Tkr högre än budget. I jämförelse med föregående år har
motsvarande driftskostnader ökat kraftigt vilket är direkt att hänföra till kostnader i samband med
skogsbränderna och återställning av materiel och utrustning samt ökade försäkringskostnader.
Pensionskostnader
BRT svarar för samtliga förekommande pensionskostnader vilka under 2018 uppgick till 4 962 Tkr
(10 127 Tkr) vilket är 6,51% (13,36%) av den totala personalkostnaden.
Årets pensionskostnader är 9 219 Tkr lägre än vad som angivits i budget vilket i första hand är att
hänföra till faktiskt utfall av pensionsskuldsförändring, vilken blev betydligt mindre än vad som tidigare angivits i KPA:s prognoser. Av de 10 personer som under året haft möjlighet att avgå med
pension utnyttjade 1 person möjligheten. BRT har en relativt hög pensionsskuld i balansräkningen 47
716 Tkr (52 050 Tkr) i förhållande till antal anställda. Detta är direkt att hänföra till den särskilda ålderspensionen som utfaller mellan 58-65 år. Förbundets kostnader i dessa fall är ca 73,5% av den
anställdes lön fram t o m 65 års ålder. I budget 2018 fastslogs att medlemskommunerna pensionsbidrag baseras på KPA:s prognos vilken korrigeras vid bokslutstillfället till faktiskt utfall.

Framtida pensionskostnadsutveckling inkl. löneskatt enl. KPA 2017-12-31 i Tkr

Premie KAP-KL
Premie AKAP-KL
Skuldförändring
Finansiell kostnad
Utbetalningar ansvarsförbindelse
Utbetalningar Särskilda beslut
Övrigt
Summa
Pensionsskuld i balansräkning

Pensionsskuld utanför balansräkning

År
År
År
År
År
2018
2019
2020
2021
2022
2 423 2 393 2 308 2 222 2 185
593
639
776
924 1 055
-5 646 2 927
731
-665
-234
1 312 1 548 1 769 2 163 2 177
3 898 3 485 3 800 4 015 4 188
2 329 1 833 3 094 4 029 4 559
53
4 962 12 825 12 478 12 688 13 930

År
2023
2 223
1 120
-857
2 203
4 097
4 596
13 282

47 716 52 191 54 692 56 190 58 133

59 479

47 275 45 894 44 134 41 816 39 205

36 550
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Avskrivningar
Årets avskrivning enligt plan om 3 726 Tkr (3 543 Tkr) är en minskning mot budget om 655 Tkr.
och beror bla på att från årsskiftet 2018 tillämpas avskrivning månaden efter inköpet skett i stället
för att man tidigar gjort avskrivning med helårseffekt. Ingen nedskrivning utöver plan har gjorts under året, däremot har viss utrangering skett.

Finansnetto
Finansnetto anger skillnaden mellan kostnadsräntor och intäktsräntor. För 2018 var detta netto
0 Tkr (-8 Tkr), ett netto som följer schablonberäkningen vid budgetarbetet.

Likviditet

Årets likviditet har ökat till att vid årsskiftet vara 17 858 Tkr (14 434 Tkr). Vid 2018 hade en av medlemskommunerna betalt in medlemsbidrag för första kvartalet 2019 om 6,2 mkr.
Pensionskostnader utöver pensionsskuld har schablonsmässigt utbetalts likvidmässigt från medlemskommunerna under året och reglerats via reversförfarande utifrån faktiskt utfall vid bokslut

Eget kapital
Det egna kapitalet har under året ökat med 212 tkr.

Balanskrav

Balanskravet är vid 2018 års utgång uppfyllt vilket innebär att det inte föreligger skäl till att behöva
återställa det egna kapitalet..
Balanskrav
Årets resultat
Återställande eget kapital

År 2018
212
0

År 2017
595
0

År 2016
2 178
0

Soliditet

Soliditeten visar den långsiktiga betalningsförmågan och hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. Utvecklingen av soliditeten beror dels av förändring av eget kapital och tillgångarnas värdeökning respektive minskning. Soliditeten vid årets utgång har ökat mot föregående
år 31 (29).

Kassalikviditet
Måttet (som inte bör understiga 100) anger hur stor del av de kortfristiga skulderna som kan betalas
i rätt tid. BRT:s förmåga att betala sina kortfristiga skulder är mycket goda och har sedan 2017
minskat till 120 (122).

Ekonomisk hushållning:
Kommunallagen kräver att även Kommunalförbund innefattas om att ha en god ekonomisk hushållning. Målsättningen är att verksamheten ska klaras inom givna ekonomiska ramar och att det egna
kapitalet ska byggas upp för att räcka till att klara av enstaka år med höga kostnader, göra investeringar med egna medel och täcka kommande pensionskostnader.
BRT har definierat sin syn på god ekonomisk hushållning i budget 2018 under rubrikerna:

* ekonomi och verksamhetsstyrning
* pensionskostnader- ansvarsförbindelse
* investeringsvolym
* resultat och finansiellt mål
* verksamheternas prestationsmål
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Utifrån dessa definitioner arbetar BRT och uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning utifrån det
ekonomiska perspektivet.

BRT har under de senaste tre åren klarat av balanskravet med god marginal och har under de år
som förbundet funnits tillskapat sig ett eget kapital om 39,7 milj. Banklikviditeten är 17,9 Milj
samtidigt som förbundet har 7,2 Milj kortfristig utlåning till medlemskommunerna. Detta gör att
de närmsta 3 åren kommer planerade investeringar att kunna göras med egna likvida medel.
Investeringarna kommer att vara större än avskrivningarna under samma period av den anledningen att förbundet inte är i fas med investering av tunga fordon.
Upptagen pensionsskuld inom balansräkningen är säkrad via de likvida medel om ca 47,7 Milj som
långsiktligt är utlånade till medlemskommunerna.

Finansiella mål:

Kommunallagen och lagen om kommunalredovisning vilket innebar att kommunalförbund skall ha
upprättat finansiella mål samt mål och riktlinjer för sin verksamheten. För verksamhetsåret 2018
antog BRT som finansiellt mål att:
årets resultat ska vara positivt utöver större och mer omfattande insatser än vad budget anger.

Uppfyllt

årets avskrivning bör inte överskrida budgeterad avskrivning

Uppfyllt

årets investering ska finansieras med egna medel

Uppfyllt

banklikviditeten bör vid bokslut inte underskrida 3 Milj

Uppfyllt

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning ur verksamhetsperspektiv:
Räddningstjänstavdelning

Att inom tilldelade medel upprätthålla beslutad beredskapsorganisation och att
påbörja utryckning inom angiven anspänningstid enligt handlingsprogram (exkl
insatser med fördröjd tidsangivelse som kan härledas till kommunikation/teknik
gällande själva utalarmeringen)

Skyddsavdelning

Att tillsyn skall göras enligt den årligt antagna tillsynsplanen. Tillsynsplanen
anger hur fördelning och prioritering av tillsynsobjekten sker

Larmcentral

Att verksamheten utifrån självkostnadsprincipen ska vara bemannad och
bemannad och tekniskt utrustad, utifrån medlemskommunerna
och BRT:s interna efterfrågan av larmtjänster

Granskning av larm
vecka 9, 34 och 48.
4 avvikelser finns beträffande anspänningstid,
sannolik orsak hos finns
huvudarbetsgivaren. I två
fall är orsaken sannolikt
sen kvittering

Uppnått.
85 av 86 prioriterade objekt
har tillsynats under 2018

Uppnått
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Redovisningsmodell

Den kommunala redovisningslagen reglerar förbundets redovisningsmodell, vilken består av resultat
räkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

Resultaträkning:

är en sammanfattning av årets redovisade kostnader och intäkter. Om intäkterna överstiger periodens
kostnader innebär det att det egna kapitalet ökar och den finansiella styrkan förbättras. Det innebär
också att balanskravet är uppnått.
Resultaträkningen delas upp i fyra olika resultat.
Första resultatet är verksamhetens nettokostnader, vilket består av intäkter genererade i verksamheten
och som minskas med verksamhetens kostnader och planenliga avskrivningar.
Resultat före finansiella poster reducerar verksamhetens nettokostnader med medlemsbidrag och
statsbidrag.
Resultatet efter finansiella intäkter ökar resultatet och medan finansiella kostnader minskar resultatet.
Extra ordinära kostnader ska normalt inte belasta BRT:s verksamhet, men har vid ett par tillfällen används i samband med omställningskostnader. Medlemskommunerna är då väl insatta i hur BRT jobbar
med dessa kostnader.
Dessa fyra resultat tillsammans utgör "Årets resultat".

Balansräkning:

beskriver den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället och utgör därmed en koppling mellan åren.
Den visar det bokförda värdet av BRT:s tillgångar och hur dessa har finansierats, externt
med främmande kapital (skulder) och internt med eget kapital.
Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar (tillgångar som skall innehas och nyttjas under flera
år) och omsättningstillgångar (fordringar och kassa). På motsvarande sätt delas skulderna upp i kortfristiga och långfristiga skulder samt avsättningar. Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom ett
år. De övriga skulderna sträcker sig över flera år. Avsättningar innefattar BRT:s pensionsskuld. En
avsättning är en skuld som man inte vet hur stor den är eller när den ska betalas ut.

Kassaflödesanalys:

Ger upplysning om hur medel har tillförts och hur de har använts. Till skillnad från resultaträkningen
som redovisar kostnader och intäkter utgår kassaflödesanalysen från gjorda in- och utbetalningar.
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Resultaträkning
(Belopp i tkr)

2018-01-01
-2018-12-31

Budget
2018

2017-01-01
-2017-12-31

1

28 208
28 208

17 065
17 065

17 629
17 629

2

-76 161
-198
-28 114
-3 726
-79 991

-81 132
-240
-20 618
-4 381
-89 306

-75 806
-198
-20 838
-3 543
-82 756

80 124
79

89 247
59
0

83 275
84
603

Not

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Revision
Övriga verksamhetskostnader
Avskrivningar enligt plan
Verksamhetens nettokostnad
Erhållna bidrag
Bidrag från medlemskommuner
Statsbidrag
Resultat före finansiella poster

3
4

5
6

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Årets resultat före extra ordinära poster

0

0

0

0
212

0
0

-8
595

Extra Ord. Intäkter
Extra Ord Kostnader
Årets resultat

212

0
0

0
595
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Balansräkning
(Belopp i tkr)

2018-12-31

2017-12-31

7

31 607

30 095

8

47 716
79 323

52 050
82 145

9

17 786
7 231
2 260

24 049
8 646
2 696

12

3 395
30 673

2 368
37 758

13

17 858
48 531
127 853

14 434
52 192
134 338

14

-39 439
-212
-39 652

-38 844
-595
-39 439

15

-47 716

-52 050

16

-4 515
-2 679

-6 738
-2 764

-33 291
-40 485
-127 853

-33 346
-42 848
-134 338

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig fordran
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kortfristig fordran medlemskommuner
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

10
11

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
(Belopp i tkr)

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser utöver vad upptagits
bland skulder eller avsättningar

2018-12-31

2017-12-31

Inga

Inga

47 275

52 469
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Kassaflödesanalys
(Belopp i tkr)

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

212
-1 189
-977

595
3 350
3 945

-977

3 945

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

7 085
-2 363
3 745

16 257
-16 287
3 915

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-5 237
581
-4 656

-4 853
149
-4 704

4 334

44
44

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

3 422
14 434

-745
15 178

Likvida medel vid årets slut

17 858

14 434

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

0
0

0
-8

3 726
-581
-4 334
1 189

3 543
-149
-44
3 350

17 858

14 434

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Finansieringsverksamhet
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
(Belopp i tkr)

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Reavinst
Avsättning till pensioner
Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank

-
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges
Not 1 Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag
Taxor och avgifter
Hyror
Försäljning verksamhet och externa tjänster
Övrigt
Försäljning tillgångar
Bidrag för skogsbränder
Summa

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

15 038
736
2 126
109
581
9 618
28 208

14 164
698
2 616
2
149

-163
-52 733
-28
-20 965

-220
-48 344
-436
-24 900

-16 004

-14 773

-4 962
-2 197
-6 820
4 334
-53
-226

-10 127
-2 448
-5 709
44
-37
-1 978

-2 272
-76 161

-1 906
-75 806

-8 515
-11 597
-4 671
-999
-2 332
-28 114

-8 376
-5 531
-4 701
-504
-1 727
-20 837

-3 726
0
-3 726

-3 543
0
-3 543

17 629

Not 2 Personalkostnader och arvode till styrelse

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Lön Styrelse
Övriga anställda, lön och ersättningar
Semesterlöneskuld
Totala arbetsgivaravgifter och pensionskostnader
fördelat på lagstadgade och avtalsenliga delar
fördelat på pensionskostnader
varav avgiftsbestämd ÅP
varav pensionsutbetalning
varav pensionsskuldsökning inkl löneskatt
varav övriga pensionsavgifter
varav löneskatt

Andra personalrelaterade kostnader
Summa
Not 3 Övriga rörelsekostnader
Hyra inkl fastighetsskötsel
Räddningstjänst, drift och utrustning
Kommunikationskostnader
Försäkring och fordonskatt
Övrigt
Summa
Not 4 Avskrivning
Avskrivning enl plan
Nedskrivning
Summa
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Not 5 Driftsbidrag
Kristinehamn
Karlskoga
Filipstad
Hällefors
Degerfors
Storfors
Summa

2018-01-01
-2018-12-31
22 731
28 140
10 096
6 578
8 854
3 726
80 124

2017-01-01
-2017-12-31
23 563
29 408
10 311
6 825
9 261
3 907
82 545

14
65
79

0
84
84

2018-12-31

2017-12-31

92 348
5 237
-1 938
95 647

87 962
4 853
-467
92 348

-62 252
1 938
-3 726
-64 041

-59 176
467
-3 543
-62 252

31 607

30 095

2018-12-31
13 090
16 047
6 311
4 368
5 363
2 536
47 716

2017-12-31
14 319
17 569
6 857
4 724
5 842
2 738
52 050

17 786

24 049

2 228
1 964
995
710
985
351
7 231

2 629
2 459
1 173
826
1 141
417
8 646

Not 6 Statsbidrag
Ersättning för brandskyddsutbildning
Ersättning Räddningsskolan
Summa
Not 7 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut
Not 8 Långfristig fordran medlemskommunerna
Kristinehamn
Karlskoga
Filipstad
Hällefors
Degerfors
Storfors
Summa
Not 9 Kundfordringar
Summa
Not 10 Kortfristig fordran medlemskommunerna
Kristinehamn
Karlskoga
Filipstad
Hällefors
Degerfors
Storfors
Summa
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Not 11 Övriga fordringar
Fordran skattekonto
Ingående moms
Övrigt
Summa

0
2 260
0
2 260

57
2 148
490
2 696

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Förutbetald kommunikation
Förutbetald försäkring
Förutbetald bilskatt
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna avtal
Upplupna skatteintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa

1 615
863
511
99
107
40
134
26
3 395

1 618
210
112
98
2
95
112
121
2 368

17 858
17 858

14 434
14 434

-39 439
-212
-39 651

-38 844
-595
-39 439

2018-12-31
212
-581
-369

2017-12-31
595
-149
446

-52 050
4 334
-47 716

-50 094
44
-52 050

-167
-70
-1 222
-1 219
-2 679

-164
-210
-1 197
-1 193
-2 764

-2 708
-5 639
-2 189
-532
-474
-15 539
-6 210
-33 291

-2 693
-5 611
-2 368
-576
-404
-21496
-198
-33 346

Not 13 Kassa och Bank
Nordea, bankkonto
Summa
Not 14 Eget kapital
Fritt eget kapital vid årets början
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut
Avstämning av balanskrav
Periodens resultat
Avgår realisationsvinster
Justerat resultat
Not 15 Avsättning pensioner
IB Pensionsavsättning ink löneskatt
Årets avsättning till pensioner
Summa
Not 16 Övriga skulder
Övr kortfristiga skulder
Utgående moms
Källskatt
Arbetsgivaravgift
Summa
Not 17 Uppl. kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupen semesterlöneskuld
Upplupen avgiftbestämd ÅP
Upplupen löneskatt på avgiftbestämd ÅP
Övriga interimsskulder
Förfakturerade medlemsbidrag kv1-2 2016
Förutbetalda intäkter
Summa
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Redovisningsprinciper
Kommunal redovisningslag styr tillsammans med kommunallagens krav på god redovisningssed
BRT:s principer för redovisning.

Grundläggande redovisningsprinciper:
Kundfordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas betalas. Utställda fakturor efter
årsskiftet som kan hänföras till redovisningsåret 2018 har fordringsförts och ingår i 2018 års resultat.
Skulder har upptagits till faktiska värden av kända skulder. Leverantörsfakturor som inkommit efter
årsskiftet och som avser redovisningsåret 2018 har skuldbokförts och belastar 2018 års resultat.
Den del av löneredovisning som skett under jan 2019 och som avser dec 2018 har periodiserats.
Intjänad och ej uttagen semesterersättning och komp tid redovisas som kortfristig skuld. Förändringen
mellan 2017 och 2018 redovisas i verksamhetens kostnader.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuell personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen med:
2018
Arbetsgivaravgift enligt lag
Avtalsförsäkringar
Kollektivavtalad pension
Summa arbetsgivaravgifter

31,42%
0,05%
7,70%
39,17%

Med anläggningstillgång avses objekt som har en ekonomisk livslängd längre än tre år och som uppgår
till minst ett halvt basbelopp, vilket för 2018 är 22 750 kr exkl. moms. Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till det värde som sattes i samband med förbundets bildande. Därefter har avskrivning
påbörjats utifrån att inventarier varit nyanskaffad. Nya investeringar som gjorts efter förbundets bildande
har upptagits till anskaffningsvärdet. Därefter har planenliga avskrivningar beräknats på de olika objektens
anskaffningsvärde och avskrivits med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivning påbörjas månaden efter det att inventarien tagits i bruk.

Avskrivningstider:
Tungt fordon

20 år

Lätt fordon

10 år

Inventarier

5 år

Datorer och liknande utrustning

3 år

Löneskatt:
Pensionsskuldens ökning, dvs avsättningen för den särskilda ålderspensionen inkl. löneskatt har
redovisats i verksamhetens kostnader. Den individuella delen inkl. löneskatt har avsatts som kortfristig skuld och ingår i verksamhetens kostnader. Löneskatt har beräknats med 24,26%.
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5 år i sammandrag
Belopp i tkr

2018

2017

2016

2015

2014

212

595

2 178

-1 629

-992

28 208

17 629

18 299

16 773

15 195

Verksamhetskostnad inkl. avskrivning

108 199

100 385

98 783

97 505

91 832

Självfinansierad verksamhetskostnad.

26,07%

17,56%

18,52%

17,20%

16,55%

Nettokostnad inkl. avskrivning

79 991

82 756

80 484

80 731

76 637

Kommunbidrag

80 123

83 275

82 545

80 972

77 912

Avskrivning

3 726

3 543

3 877

3 576

3 429

Finansnetto

0

-8

-10

-4

60

5 237

4 853

7 739

2 447

6 649

Avsatt till pensioner

47 716

52 050

52 094

50 814

48 133

Pensionsskuld inom linjen

47 275

52 469

55 635

63 184

63 184

4 962

10 127

11 196

12 497

10 641

127 853

134 338

150 073

104 614

158 973

39 652

39 439

38 844

36 666

38 295

31

29

26

35

24

120

122

117

169

117

17 858

14 434

15 178

8 912

25 321

179

179

179

178

178

4,37%

6,63%

4,66%

5,22%

3,79%

Årets resultat
Omsättning

Investeringar

Årets pensionskostnad
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet
Kassalikviditet
Banksaldo
Antal anställda i medeltal
Sjukfrånvaro
Antal invånare per 12-31

86 295

86 701

86 962

85 785

85 354

Befolkningsförändring

-0,47%

-0,30%

1,37%

0,51%

0,59%

-406

-261

1 177

431

201

-5 507

-5 101

-4 840

-6 017

-6 488

Nettokostnad/inv., kr

926

954

925

941

898

Medlemsbidrag/inv., kr

928

960

949

944

913

871

844

820

798

788

Förändring mellan år
Total förändring sedan 1999

Medlemsbidrag/inv. exkl.
pension, kr
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Ord och begreppsförklaringar
Resultaträkning
Redovisning av samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet har förändrats under
året
Balansräkning
Redovisning av totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen
Driftredovisning
Beskrivning av utfallet i förhållande till budgeterade kostnader och intäkter
Investeringsredovisning
Redovisning av hur investeringsutgifterna har fördelat sig under året
Avskrivning
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde
Anläggningstillgång
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk
Omsättningstillgång
Summan av likvida medel och kortfristiga fordringar som på kort tid kan omsättas i likvida medel
Kassalikviditet
Ett mått på betalningsberedskap på kort sikt
Avsättning
Fastställd ekonomisk förpliktelse men där storleken av belopp eller tidpunkt för infriande är osäker
Eget kapital
Skillnad mellan tillgångar och skulder, d.v.s. hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna
medel
Periodisering/Interims post
Fordran eller skuld mellan olika redovisningsår
Kortfristig skuld
Skuld med löptid på kortare tid än ett år
Långfristig skuld
Skuld som förfaller senare än ett år
Soliditet
Andelen av eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av självfinansierade tillgångar
Kassaflödesanalys
Upplysning om hur medel har tillförts och hur de har använts.
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Filipstad

Hällefors

Storfors
Karlskoga

Kristinehamn

Degerfors

Faktaruta utryckningsstyrkor enl. Handlingsprogram 2017-2019
Stationer

Anspänningstid

BRT RCB:

Gemensam resurs samtliga stationer

BRT Södra:
Karlskoga:
Kristinehamn:
Storfors:
Degerfors:
Åtorp:

1 Insatsledare för samtliga stationer (beredskap)
SL+5 Bm heltid
SL+4 Bm heltid
SL+4 Bm deltid
SL+4 Bm deltid
SL+1 Bm deltid

90 sek
90 sek
5 min
5 min
5 min

BRT Norra:
Filipstad:
Lesjöfors:
Hällefors*:

1 Insatsledare för samtliga stationer (beredskap)
SL+5 Bm deltid
SL+4 Bm deltid
SL+4+1 Bm deltid

5 min
5 min
5 min

RCB= Räddningschef i beredskap
SL= Styrkeledare
* =1 Bm finansieras av Ovako Steel

Innevånare

86 295 st. (2018-12-31)

86 701st. (2017-12-31)
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018 för stiftelsen Ingrid Ahlströms
kulturfond, dnr KS 19/00100
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 2018
Revisionsberättelse för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond, daterad
2018-06-04
Ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för
verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond, daterad
2019-04-10
Ekonomi

Under år 2018 har utdelning från fonden skett med 10 000 kronor avseende
stipendium i bild. Totalt redovisar fonden ett underskott med -23 312
kronor. Underskottet beror på den nedskrivning av de finansiella
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 41 190
kronor som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet
2018/2019 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell
kostnad.
En fjärdedel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det
bundna kapitalet uppgår totalt till 569 163 kronor. Dessutom har
förvaltningen genomfört en utredning för att säkerställa att fondens egna
kapital är rätt redovisat vad gäller förhållandet mellan bundet och fritt
kapital från stiftelsefondens start år 2010. Det har resulterat i att det
bundna kapitalet ökat med ytterligare 568 078 kronor från fritt kapital
främst för donationskapitalet från början blev redovisad som fritt kapital
samt att nedskrivning på placerade pappersinnehav vid respektive årsskifte
hanterats inom fritt kapital som ska vara bundet kapital. Det gör att det fria
kapitalet minskat och vid årsskiftet 2018/2019 uppgår det till 25 515 tkr.
Förvaltningen kan konstatera att stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond inte
hanteras likvärdigt som de övriga på stiftelsen som kommunen förvaltar när
det gäller kompetens på revisionen. Förvaltningen föreslår att även denna
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stiftelse revideras av en auktoriserad revisor för att säkerställa en bra
kvalitet och stöd för förvaltningen.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Miljö

Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Medborgarperspektiv

Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Årsredovisningen år 2018för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond
godkänns.

-

Resultat och balansräkningen för år 2018 fastställs och resultatet
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att framtida
revisionsgranskningar sker av auktoriserad revisor.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson utförligt.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Årsredovisningen år 2018för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond
godkänns.
Resultat och balansräkningen för år 2018 fastställs och resultatet disponeras i
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
Kommunförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att framtida
revisionsgranskningar sker av auktoriserad revisor.
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018 för stiftelsen makarna Larssons
donation, dnr KS 19/00101
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Stiftelsen Markarna Larssons donation2018
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Makarna Larssons donation
Ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för
verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen Makarna Larssons donation.
Ekonomi

Under år 2018 har ingen utdelning från fonden skett med anledning av
fondens tidigare negativa årsresultat. Totalt redovisar fonden ett underskott
med -158 956 kronor. Underskottet beror på den nedskrivning av de
finansiella anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med
265 032 kronor, som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid
årsskiftet 2018/2019 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en
finansiell kostnad.
En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det
bundna kapitalet uppgår totalt till 3 900 661 kronor. Dessutom har tidigare
års nedskrivningar av de finansiella tillgångarna för åren 2012 till 2016 på
totalt 342 164 kronor reglerats från bundet till fritt kapital enligt gällande
lagstiftning. Det gör att det fria kapitalet ökat och vid årsskiftet 2018/2019
uppgår det till 357 894 tkr. Detta gör att det finns ytterligare medel att dela
ut i fonden för framtiden. Utredningen gällande fondens egna kapital har
KPMG genomfört tillsammans med Länsstyrelsen för att få det korrekt
hanterat enligt gällande lagstiftning.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Miljö
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Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Medborgarperspektiv

Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Årsredovisningen år 2018för Stiftelsen Makarna Larssons donation
godkänns.

-

Resultat och balansräkningen för år 2018 fastställs och resultatet
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför
kortfattat.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om år då utdelning ej skett och om det
varit många sökande då, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om marknadsföring av fonden, vilket
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och Bella-Maria Kronman (V).
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Årsredovisningen år 2018för Stiftelsen Makarna Larssons donation godkänns.
Resultat och balansräkningen för år 2018 fastställs och resultatet disponeras i
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018 för stiftelsen Hanssonska
donation, dnr KS 19/00102
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Stiftelsen Hanssonska donation2018
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Hanssonska donation
Ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för
verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen Hanssonska donation.
Ekonomi

Under år 2018 har utdelning från fonden skett med 19 740 kronor avseende
läkarvård. Totalt redovisar fonden ett underskott med -126 056 kronor.
Underskottet beror på den nedskrivning av de finansiella
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 191 853
kronor, som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet
2018/2019 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell
kostnad.
En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det
bundna kapitalet uppgår totalt till 2 477 090 kronor. Dessutom har tidigare
års nedskrivningar av de finansiella tillgångarna för åren 2012 till 2016 på
totalt 241 547 kronor reglerats från bundet till fritt kapital enligt gällande
lagstiftning. Det gör att det fria kapitalet ökat och vid årsskiftet 2018/2019
uppgår det till 399 644 tkr. Detta gör att det finns ytterligare medel att dela
ut i fonden för framtiden. Utredningen gällande fondens egna kapital har
KPMG genomfört tillsammans med Länsstyrelsen för att få det korrekt
hanterat enligt gällande lagstiftning.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Miljö
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Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Medborgarperspektiv

Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Årsredovisningen år 2018 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns.

-

Resultat och balansräkningen för år 2018 fastställs och resultatet
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Årsredovisningen år 2018 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns.
Resultat och balansräkningen för år 2018 fastställs och resultatet disponeras i
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Sida

1(2)
Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Bidrag till naturvård 2019, dnr KS 19/00106
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 213
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13 § 139
Direktionens sammanträdesprotokoll 2019-03-29 § 51
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med en särskild
begäran vad gäller driftmedel för kommunens naturvård för år 2019 enligt
kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19.
Ekonomi

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-13 om drift- och
investeringsbidrag för förbundet för verksamhetsåret 2019 där det också
framgår att ingen begäran för naturvårdåtgärder äskades inför innevarande
år.
Inkomna begäran avser underhållsåtgärder i Saxhyttans naturreservat som
bildades år 2007. Hällefors kommun har ansvaret för förvaltningens av
reservatet. Åtgärderna som föreslås är röjning av gränserna och förbättring
av gränsmarkeringarna. Ett gränsrör behöver också flyttas och stigarna
behöver röjas. Ny gränsdelning kan behövas av delar av gränsen.
Förbundet beräknas att dessa åtgärder kostar cirka 30 tkr.
Utan bidrag kan skyldigheten att förvalta naturreservaten inte utföras av
förbundet. Naturvärden eller rekreationsvärden kan inte utvecklas eller går
förlorade.
Kommunförvaltningen föreslår att förbundets begäran avslås med
hänvisning till kommunens ekonomiska resultatprognos för
verksamhetsåret 2019.
Folkhälsa

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

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begäran om bidrag för naturvård
för verksamhetsåret 2019 med till 30 tkr avslås.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) och Vivianne Pettersson (M) yttrar sig
utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begäran om bidrag för naturvård för
verksamhetsåret 2019 med till 30 tkr avslås.
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BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar

Skickas till:

Ekonomienheten

1

Driftäskande för Saxhyttans naturreservat
Kommunen har ansvar för förvaltningen av naturreservatet Saxhyttan.
Sedan 2017 finns kommunekologtjänsten på Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen. För att kunna förvalta Saxhyttans naturreservat behövs ett
årligt driftbidrag. Det har under flera år saknats pengar för förvaltning av
reservatet och underhållet är nu eftersatt. I Saxhyttan behöver gränsrör
åtgärdas, stigar och gränser identifieras, röjas och markeras. För att
åtgärda detta äskas medel för 2019 enligt nedan.
Framtida årlig drift för Saxhyttans naturreservat bör lyftas tillsammans
med Hökhöjdens naturreservat när pågående projekt på Hökhöjden är
slutfört och en ny skötselplan finns antagen.

Effekter driftbudget
Gränsrör
Röjning gräns och stigar
Gränsmarkering

(tkr)

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA

2

2019
5,0
20,0
5,0

2020

2021

2022

2023

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)
Utan driftbidrag kan skyldigheten att förvalta naturreservaten inte utföras.
Naturvärden eller rekreationsvärden kan inte utvecklas eller går förlorade.

3

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig
budgetram

Ingrid Andrén
Kommunekolog
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Vattenförsörjningsplan, dnr KS 19/00065
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens
direktion 2019-02-01 § 10
Förslag till vattenförsörjningsplan för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och
Lindesbergs kommuner, daterad 2019-02-07
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag från
medlemskommunerna tagit fram ett förslag till vattenförsörjningsplan.
Vattenförsörjningsplanen har utarbetats av SWECO i nära samarbete med
förbundet. Även samhällsbyggandsförvaltningen Bergslagen har deltagit i
framtagandet av innehållet i planen.
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att beskriva nuvarande och potentiella
framtida vattentäkter, samt åskådliggöra tillgången av vattenresurserna för
dricksvattenförsörjningen i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora
kommun. Vidare avses vattenförsörjningsplanen utgöra ett kunskapsunderlag
genom att beskriva vattenresurserna, dess kapacitet, kvalitet, risker, påverkan
och skydd. Även förslag på förbättringsåtgärder redogörs.
Vattenförsörjningsplanen ska fungera som stöd för att skydda nuvarande och
potentiella framtida vattentäkter, vid bland annat framtagande av översiktsoch detaljplaner samt etablering av industri- och bostadsområden.
Ekonomi

Hällefors kommun har en framtida åtgärd att ta ställning till då det gäller
föreläggandet som Länsstyrelsen har gällande Silvergruvans
vattenförsörjning. Hur den frågan löses kan komma att innebära stora
ekonomiska konsekvenser för de eventuella åtgärder som vidtas och då
främst i form av investeringsutgifter som påverkar kommunens årliga
kostnader.
Folkhälsa
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Ur ett folkhälsoperspektiv så är det direkt avgörande att det finns tillgången
till vatten. Vattenförsörjningsplanen påvisar de möjligheter som Hällefors
kommun har genom den goda tillgången på vatten av hög kvalitet. Trots
den torra sommaren 2018 så är grundvattennivåerna acceptabla i Hällefors
kommun.
Miljö

Genom vattenförsörjningsplanen kan man bygga en strategi hållbar lösning
för framtiden då det gäller miljöaspekten på vårt vattenuttag.
Medborgarperspektiv

Ur ett medborgarperspektiv så är det av störta vikt att Hällefors kommun
har en långsiktig och hållbar lösning på vattenförsörjningen.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Anta förslaget till vattenförsörjningsplan för Hällefors, Nora,
Ljusnarsberg och Lindesbergs kommuner.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om extra brunnar som
Spendrups har och eventuellt servitut på dessa, vilket delvis besvaras av
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Vivianne Pettersson (M) ställer frågor om tidsaspekt och lösningar i
Silvergruvan, vilket besvaras av samhällstrateg Mikael Pulkkinen och
kompletteras av ordförande Annalena Järnberg (S).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta förslaget till vattenförsörjningsplan för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg
och Lindesbergs kommuner.
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1

Inledning

1.1

VARFÖR EN VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN?
Tillgängligt dricksvatten till lämplig kvantitet och kvalitet betraktas av
många som ett självklart tillstånd då vi i Sverige har en förhållandevis god
tillgång till vattenresurser. För att dricksvattenförsörjningen ska vara robust
som tillgodose de behov som finns, både idag och i framtiden, krävs dock
långsiktig planering. I dricksvattenutredningen, som tillsattes av regeringen 2013 för att gå igenom dricksvattenområdet från råvatten till tappkran,
konstateras att en god planering av mark och vattenresurser är en av de
viktigaste grundpelarna i arbetet med att få en trygg vattenförsörjning.
För att kunna ta beslut som främjar att mark- och vattenområden utnyttjas
på bästa sätt utifrån dess möjliga användning krävs tydliga underlag för beslut. För att underlätta den kommande kommunala planeringen upprättar
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen en gemensam vattenförsörjningsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun, för att på så
sätt belysa dricksvattenfrågan i samhällsplaneringen.

1.2

SYFTE
Vattenförsörjningsplanens övergripande syfte är att tydliggöra tillgången av
vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun. Vidare, avses vattenförsörjningsplanen vara ett
politiskt förankrat dokument och utgöra ett kunskapsunderlag.
Vattenförsörjningsplanen beskriver den nuvarande vattenförsörjningen i
de berörda kommunerna, med den allmänna vattenförsörjningen i fokus. Utöver detta görs också en översiktlig bedömning av möjligheterna att anlägga
reservvattentäkter för de vattentäkter som idag saknar det.

1.3

GENOMFÖRANDE
Föreliggande rapport har upprättats av Sweco tillsammans med en arbetsgrupp bestående av personal från Samhällsbyggnadsförbundet (ledningen
och VA-ledningsnät/VA-verk) och från Samhällsbyggnadsförvaltningen (miljö och fysisk planering) på Samhällsbyggnad Bergslagen.
De bedömningar av potentiella reservvattentäkter för de befintliga vattentäkter som presenteras i denna rapport och tillhörande bilagor, har utformats under arbetsmöten där personal från Sweco samt Samhällsbyggnad
Bergslagen medverkat.

1.4

AVGRÄNSNING
Dricksvattenförekomster belägna utanför kommunens gräns har inte beskrivits även om dessa teoretiskt skulle kunna utgöra en resurs för kommunen.
Undantaget är Yxsjöberg där nuvarande vattenverk och vattentäkt för Yxsjöberg är belägen utanför kommunen. Motivet är att kommunens vattenförsörjningsplan syftar till att utgöra ett underlag till den kommunala planeringen,
vilken inte omfattar andra kommuner.
Arbetsgruppen har valt att fokusera på grundvattenresurser eftersom tillgången på grundvattenresurser i de berörda kommunerna är god samt att
ytvatten vanligtvis kräver fler beredningssteg innan de uppfyller kraven för
dricksvatten och därmed ofta är kostsamma alternativ.
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1.5

BAKGRUND
Att arbeta med dricksvattenfrågor i samhällsplaneringen kan bland annat
kopplas till de nationella och regionala miljömålen, EU:s vattendirektiv och
miljöbalkens lagar och förordningar.

VATTENFÖRVALTNINGSPLAN
med åtgärdsprogram för åren
2016-2021. Vattenmyndigheten
Norra Östersjön, Länsstyrelsen i
Västmanlands län.

1.5.1

Miljömål
Att skydda dricksvatten är centrala målsättningar i miljömålen Levande sjöar
och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. Miljökvalitetsmålen belyser
på flera sätt dricksvattenfrågans tyngd i samhällsplaneringen.
På ett mer övergripande, internationellt plan går även arbetet med vatten
försörjning att relatera till FN:s hållbarhetsmål. Delmål 3, 4 och 6, Rent vatten
och sanitet, berör dels förbättrande av vattenkvaliteten genom att minska
föroreningar såsom utsläpp av obehandlat avloppsvatten och utsläpp av
farliga kemikalier och material, och dels effektiviserande av vattenanvändningen för att säkerställa hållbara uttag samt en hållbar försörjning med sötvatten för att därmed minska vattenbristen.

1.5.2

Vattendirektivet
År 2000 implementerades EU:s ramdirektiv för vatten, vanligen kallat vattendirektivet, med tillhörande förordning i svensk lagstiftning. Sverige är
i enlighet med detta direktiv uppdelat i fem vattendistrikt med tillhörande
vattenmyndigheter Vattenmyndigheterna har i samarbete med Sveriges
länsstyrelser samt SMHI och SGU definierat vattenförekomster för yt- och
grundvatten.
Arbetet med vattenförvaltning sker genom förvaltningsarbete i sexårscykler, med återkommande arbetsmoment. Den första cykeln avslutades 2009,
den efterföljande 2015, och den nuvarande kommer fullföljas 2021. Varje
cykel inleds med en vattenkartläggning utifrån befintlig övervakning. Det
insamlade underlaget ligger sedan till grund för bedömning och klassificering av vattnets tillstånd och påverkan, upprättande av miljökvalitetsnormer
samt fastställande av vilka åtgärder, i form av bindande åtgärdsprogram,
som behöver vidtas för att uppnå miljökvalitetsnormerna och nå god vattenkvalitet. I vattenmyndighetens senaste åtgärdsprogram för 2016-2021
behandlar åtgärd nr 6 för kommuner just kravet på att översikts- och detaljplanering samt prövningar enligt plan- och bygglagen genomförs så att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Detta stöds även av åtgärd nr 9 för
länsstyrelserna – ny för åtgärdsprogram 2016-2021 – där länsstyrelserna
förväntas vägleda kommuner vid översikts- och detaljplanering så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas (Vattenmyndigheterna, u.d.).
Det fortskridande arbetet styrs sedan genom upprättade av förvaltningsplaner, som syftar till att beskriva genomfört och pågående arbete inom ett
vattendistrikt.
I Örebro län möts tre vattendistrikt: Norra och Södra Östersjön samt Västerhavet. Detta på grund av att länet har avrinningsområden som sträcker sig
mot både landets västra och östra kuststräckor. Gränsen mellan Västerhavets vattendistrikt och Norra Östersjöns vattendistrikt går rätt genom kommunerna Hällefors och Nora. Dock är de miljökvalitetsnormer som förekommer för respektive distrikt snarlika: för Västerhavet gäller att ytvatten- och
grundvattenförekomster ska uppnå eller behålla god kvalitativ status och
god kemisk status, och för Norra Östersjön gäller att ytvatten- och grundvattenförekomster ska uppnå eller behålla hög eller god ekologisk status och
god kemisk status. Detta kan härledas till EU:s vattendirektiv som slår fast
att god status för alla vattenförekomster ska uppnås 2021 eller senast 2027.
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1.5.3

2

2.1

Miljöbalken
I Miljöbalken (3 kap 1 §) anvisas att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn
till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär att en avvägning skall göras mellan bevarandeintresset (t.ex. för framtida dricksvattenförsörjning) och värdet att ta marken i anspråk för annat
ändamål.

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
och Nora kommun
LÄGE OCH BEFOLKNINGSMÄNGD
Kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora ligger i norra
delen av Örebro län. Tillsammans omfattar kommunerna en landyta på ca
2 300 km² och vattenyta på ca 400 km². Kommunerna gränsar i norr mot
Ludvika kommun, i öster mot Arboga, Köping, Skinnskatteberg och Smedjebacken kommun, i söder mot Örebro och Karlskoga kommun och i väster mot
Filipstad och Storfors kommun.
Befolkningsmängden i kommunerna för år 2015 uppgick till cirka 7 000
personer för Hällefors, 23 600 personer för Lindesberg, knappt 5 000 personer för Ljusnarsberg och 10 500 personer för Nora kommun. Noras
befolkningsutveckling uppskattas vara relativt konstant till 2024 och framåt. Ljusnarsberg uppskattas gå från dagens befolkning till 4300 personer år
2031. Befolkningsutvecklingen i Lindesberg har visat på en nedåtgående
trend sedan 1994, men har under de senaste fyra åren börjat vända uppåt
igen från 23 000 invånare år 2012 till cirka 23 750 vid årsskiftet 2016. För
Hällefors sjunker befolkningsmängden, och den fortsatta prognosen är en
befolkningsminskning till cirka 6650 personer år 2030.
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2.2

KOMMUNALA MÅL OCH VISIONER FÖR VATTEN
I samtliga fyra översiktsplaner för Samhällsbyggnad Bergslagens kommuner
sätts miljömål och visioner som rör vatten, utifrån gällande nationella miljökvalitetsmål. Formuleringarna för de olika översiktsplanerna är snarlika och
innebörden för alla fyra är i stort sett identisk:
 Försurning av grundvatten, sjöar och andra vattendrag ska motverkas.
 Standarden på kommunernas avloppsanläggningar ska vara så pass
hög att utsläpp från avlopp inte kan orsaka problem i grund- och
ytvatten.
 Anslutning till kommunala vatten- och avloppsanläggningar ska
eftersträvas närhelst möjligt, och ny bebyggelse ska primärt tillkomma
inom områden som är eller kommer att anslutas till allmän vatten- och
avloppsförsörjning.
 Översvämningar och föroreningar ska förhindras genom att
dagvattenhanteringen sköts på ett lämpligt sätt.
 Kommunerna ska arbeta för att minimera föroreningar i ytvatten,
grundvatten och andra recipienter från industrin, lantbruket och andra
verksamheter, och vid behov sanera så att inte miljöns eller människors
hälsa riskeras.

FOTO: SÖDRA LOKEN
vid Loka Brunn i Hällefors
kommun.

I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens (före detta Bergslagens kommunalteknik) verksamhetsplan för 2017–2018 slås det fast att UV-ljusanläggningar kommer att installeras på de flesta vattenverk för att skydda
dricksvattnet mot parasiter. Arbete pågår för närvarande, med utgångspunkt
i Livsmedelsverkets ”Lås och bom”-föreskrifter, med att säkra dricksvattenförsörjningen mot föroreningar via sabotage eller skadegörelse.
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3

Nuvarande vattenförsörjning

3.1

ALLMÄNNA VERKSAMHETSOMRÅDEN
I Figur 1 (sid. 9) redovisas verksamhetsområden för den allmänna dricksvattenförsörjningen inom Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun. Övrig bebyggelse inom kommunerna har enskild dricksvattenförsörjning, antingen av samfälligheter eller av dricksvattenanläggningar på den
egna fastigheten.

3.2

SAMMANSTÄLLNING ALLMÄNNA VATTENTÄKTER
Nedanstående information har inhämtats från Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen. Eventuella andra skriftliga källor anges i förekommande fall. Antal personekvivalenter (pe) avser år 2016.

3.2.1

Hällefors kommun
Tabell 1. Vattentäkter i Hällefors kommun.

3.2.2

JEPPETORP

NYHAMMAR

ÄLVESTORP

SÄVSJÖN

Antal personekvivalenter (pe)

5833

105

55

30

Anslutna samhällen

Hällefors, Grythyttan,
Saxhyttan, Hammarn,
Sikfors

Bredsjö,
Hjulsjö

Älvestorp

Sävsjön

Typ av vattentäkt

Grundvatten – jord

Grundvatten
– jord

Grundvatten
– berg

Grundvatten – jord

Antal brunnar för vattenuttag

10

2

1

1

Medeluttag (m³/dygn)

1556

26

14

7

Vattentäktens kapacitet
(m³/dygn)

11 400

Information
saknas

Information
saknas

Information saknas

Vattendom

ja

nej

nej

nej

Vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter

ja

ja

nej

nej

Reservvattentäkt

nej, men möjlig täkt finns
utpekad vid Hedvreten

nej

nej

nej

Lindesbergs kommun
Tabell 2. Vattentäkter i Lindesbergs kommun, större än 10 m3/d.
GRÖNBO

KLOTEN

LÖA

RYA

RAMSBERG

ROCKHAMMAR

VASSELHYTTAN

Antal personekvivalenter (pe)

78

150

79

17 728

244

300

2925

Anslutna samhällen

Grönbo

Kloten

Löa

Lindesberg, Rya,
Vedevåg, Frövi,
Fellingsbro

Ramsberg

Rockhammar

Vasselhyttan,
Fanthyttan,
Guldsmedshyttan,
Mårdshyttan,
Storå, Stråssa

Typ av vattentäkt

Grundvatten
– jord

Grundvatten
– jord

Grundvatten
– berg

Grundvatten – jord

Grundvatten
– jord

Grundvatten
– jord

Grundvatten
– jord

Antal brunnar för vattenuttag

1

1

1

4

2

4

2

Medeluttag (m³/dygn)

10

13

16

4600

77

161

975

Vattentäktens kapacitet
(m³/dygn)

Information
saknas

Information
saknas

Information
saknas

9500

157

220

1815

Vattendom

nej

nej

nej

ja

nej

ja

ja

Vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter

nej

ja

nej

ja

ja

ja

ja

Reservvattentäkt

nej

nej

nej

nej, men byggnation av
överföringsledning från
Striberg pågår

nej

nej

nej
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Figur 1. Allmänna verksamhetsområden för
dricksvatten och större vattentäkter inom Hällefors,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun.
Verksamhetsområden för
kommunalt dricksvatten
Sekundär/primär zon för
vattenskyddsområden

YXSJÖBERG
BASTTJÄRN

HÖRKEN

MOSSGRUVAN
STÄLLBERG

SÄVSJÖN

KLOTEN

SAND

Kopparberg

LÖA
GAMMELBO

NYHAMMAR
Hällefors
VASSELHYTTAN

ALLMÄNNINGBO

RAMSBERG

JEPPETORP
MORSKOGA
Storå

Grythyttan

Loka 2

YXSJÖN

Nyhyttan

Loka 3

LINDESBY
ÄLVESTORP

GRÖNBO

Loka Brunn

ÖSKEVIK

Lindesberg
PILKROG

BÄLGSJÖN
Nora

ROCKHAMMAR

Vedevåg
Gyttorp

SPANNARBODA

RYA

Yxe Herrgård
Frövi

Fellingsbro
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Tabell 3. Vattentäkter i Lindesbergs kommun med <10 m³/dygn.

3.2.3

ALLMÄNNINGBO

GAMMELBO

MORSKOGA

PILKROG

SPANNARBODA

ÖSKEVIK

Antal personekvivalenter (pe)

55

35

20

30

40

55

Anslutna samhällen

Allmänningbo

Gammelbo

Morskoga

Pilkrog

Spannarboda

Öskevik

Typ av vattentäkt

Grundvatten
– berg

Grundvatten
– berg

Grundvatten
– berg

Grundvatten
– berg

Grundvatten
– berg

Grundvatten
– berg

Antal brunnar för vattenuttag

1

1

1

1

1

1

Vattenuttag (m³/dygn)

7

6

3

5

8

10

Ljusnarsbergs kommun
Tabell 4. Vattentäkter i Ljusnarsbergs kommun.
BASTTJÄRN

MOSS G RUVAN

SAND
Finnhyttan

STÄLLBERG

Antal personekvivalenter (pe)

93

101

4373

96

Anslutna samhällen

Basttjärn,
Silverhöjden

Mossgruvan,
Högfors

Bångbro,
Kopparberg,
Ställdalen

Ställberg

Typ av vattentäkt

Grundvatten
– berg

Grundvatten
– gruvschakt
(berg)

Grundvatten
– jord

Grundvatten
- berg

Antal brunnar för vattenuttag

1

1

3

2

Medeluttag (m³/dygn)

51

34

1696

39

Vattentäktens kapacitet (m³/
dygn)

Information
saknas

Information
saknas

Information
saknas

Information
saknas

Vattendom

nej

nej

ja

nej

Vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter

nej

nej

ja

nej

Reservvattentäkt

nej

nej

nej, men
potentiell
täkt under
utredning

nej

Tabell 5. Vattentäkter i Ljusnarsbergs kommun med <10 m³/dygn.
HÖRKEN

YXSJÖBERG

Antal personekvivalenter (pe)

49

35

Anslutna samhällen

Hörken

Yxsjöberg

Typ av vattentäkt

Grundvatten – berg

Grundvatten – jord

Antal brunnar för vattenuttag

1

1

Vattenuttag (m³/dygn)

7

13

10
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3.2.4

Nora kommun
Tabell 6. Vattentäkter i Nora kommun.

3.3

BÄLGSJÖN
Striberg

LINDESBY OCH
YXSJÖN
Järnboås

Antal personekvivalenter (pe)

9131

100

Anslutna samhällen

Nora, Striberg, Ås,
Gyttorp, Pershyttan

Järnboås,
G ammelhyttan

Typ av vattentäkt

Ytvatten

Ytvatten /
Grundvatten - Berg

Antal brunnar för vattenuttag

Ytvatten

2

Medeluttag (m³/dygn)

2040

30 (20% Ytvatten 80% Grundvatten)

Vattentäktens kapacitet
(m³/dygn)

4400 (51 l/s)

100/40

Vattendom

ja

ja

Vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter

ja

ja

Reservvattentäkt

nej, men
byggnation av
överföringsledning
till Rya

nej

RÅVATTENKVALITET
I dagsläget finns inga fastställda krav på råvattenkvalitet. Svenskt Vatten
har tagit fram riktlinjer för råvatten (grund- och ytvatten) (2008, Svenskt
Vatten). Riktlinjerna grundar sig ifrån Livsmedelsverkets tidigare gällande
föreskrifter. Dessa är tänkta till att användas för att driftoptimera vattenverket och att övervaka trender i råvattenkvaliteten och med det kunna planera
för justeringar av vattenbehandlingen. Livsmedelsverket ställer endast kvalitetskrav på det dricksvatten som distribueras ut från vattenverket och det
dricksvatten som når användaren. Beskrivningen nedan är på råvattnet och
inte en beskrivning av kvaliteten på det färdigbehandlade dricksvattnet för
respektive vattenverk.
Analyser på råvatten utförs med avseende på mikrobiologiska parametrar och kemiska parametrar för alla kommunala vattenverk utifrån Svenskt
Vattens rekommendationer för provtagning. Vid de fem stora vattenverken
Jeppetorp, Finnhyttan, Rya, Vasselhyttan och Striberg tas prover fyra gånger
per år och vid övriga tas två prover per år. Provtagningarna omfattar mikrobiologiska, kemiska och fysiologiska parametrar.
Vissa parametrar ingår inte i Svenskt vattens riktlinjer för råvattenkvalitet, men dricksvattenföreskrifterna ställer krav på provtagning. Exempelvis
PFAS och alfa- och betaaktivitet är parametrar som har undersökts hos användare, men tagits med i beskrivningen av råvattenkvaliteten. Det beror på
att det inte finns någon anledning att tro att nuvarande processer i vattenverken påverkar de eventuellt uppmätta halterna. PFAA analyserades 2014
och PFAS 2016 utan avvikande resultat. Alfa- och betaaktivitet analyserades
också 2016 med varierande resultat. Vid de vattenverk där parametervärdet
för alfa- och/eller betaaktivitet har överskridits har naturligt förekommande
radionuklider undersökts.
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3.3.1

Råvattenkvalitet i Hällefors kommun
 Älvestorp; Koliforma bakterier har vid några provtagningstillfällen
påvisats i råvattnet och halterna överskrider Svenskt Vattens riktvärde.
Även mangan överskrider riktvärdet. Analys av alfa- och betaaktivitet
hos användare påvisade halter över Livsmedelsverkets parametervärde.
Uppföljning genom analys av naturligt förekommande radionuklider
visade att den totala indikativa dosen klarar Livsmedelsverkets
gränsvärde.
 Jeppetorp, Nyhammar och Sävsjön; Inga mikrobiologiska och kemiska
parametrar i råvattnet överskrider Svenskt Vattens riktvärde för
råvatten.

3.3.2

Råvattenkvalitet i Lindesbergs kommun
 Löa; Inga mikrobiologiska parametrar överskrider Svenskt Vattens
riktvärde för råvatten. Bland de kemiska parametrarna så överskrider
halten radon i råvattnet riktvärdet, dessutom har alfa- och betaaktivitet
hos användare påvisade halter över Livsmedelsverkets parametervärde.
Uppföljning genom analys av naturligt förekommande radionuklider
visade att den totala indikativa dosen överskrids. Utredning av vilka
åtgärder som ska vidtas pågår.
 Allmänningbo; Inga mikrobiologiska parametrar överskrider Svenskt
Vattens riktvärde för råvatten. Bland de kemiska parametrarna så
överskrider halten bekämpningsmedelsrester riktvärdet.
 Kloten; Koliforma bakterier har vid ett flertal tillfällen påvisats. Inga
kemiska halter överskrider Svenskt Vattens riktvärde för råvatten.
 Rockhammar; Inga mikrobiologiska parametrar i råvattnet överskrider
Svenskt Vattens riktvärde för råvatten. Bland de kemiska parametrarna
så överskrider halterna aluminium och mangan riktvärdena. Även
färgtalet och halten COD är förhöjda.
 Rya, Vasselhyttan, Grönbo och Ramsberg; Inga mikrobiologiska och
kemiska parametrar i råvattnet överskrider Svenskt Vattens riktvärde
för råvatten.
 Öskevik; Vattentäkten är ytvattenpåverkad. Koliforma bakterier har
vid ett flertal tillfällen påvisats, vilket överskrider Svenskt Vattens
riktvärde för råvatten. Inga kemiska parametrar överskrider Svenskt
Vattens riktvärde för råvatten.

3.3.3

Råvattenkvalitet i Ljusnarsbergs kommun
 Bastkärn; Nitritkväve och nitrit överskider Svenskt Vattens riktvärde
för råvatten. Inga övriga mikrobiologiska eller kemiska parametrar
överskrider riktvärdena.
 Ställberg; Ett flertal kemiska parametrar överskrider Svenskt Vattens
riktvärde för råvatten, däribland ammonium, ammoniumkväve, fosfat
och fosfatfosfor. Vid några tillfällen har även mangan överskridit
riktvärdet. Inga mikrobiologiska parametrar överskrider riktvärdena.
 Mossgruvan; Koliforma bakterier har vid ett flertal tillfällen påvisats
i råvattnet, på grund av ytvattenpåverkan, vilket överskrider Svenskt
Vattens riktvärde för råvatten. Inga kemiska parametrar överskrider
riktvärdena.

12

Vattenförsörjningsplan Bergslagen / 2019-02-07

 Yxsjöberg, Finnhyttan och Hörken; Inga kemiska eller mikrobiologiska
parametrar i råvattnet överskrider Svenskt Vattens riktvärde för
råvatten.
3.3.4

Råvattenkvalitet i Nora kommun
 Järnboås; Inga mikrobiologiska och kemiska parametrar överskrider
Svenskt Vattens riktvärde för råvatten.
Analys av alfa- och betaaktivitet hos användare påvisade halter
över Livsmedelverkets parametervärde. Uppföljning genom analys
av naturligt förekommande radionuklider visade att den totala
indikativa dosen överskrids. Förhöjda halter av naturligt förekommande
radionuklider finns i såväl yt- som grundvattnet. Utredning av
reningsprocessen i vattenverket pågår.
 Striberg; Inga mikrobiologiska parametrar överskrider Svenskt Vattens
riktvärde för råvatten. Gällande kemiska parametrar överskrids
riktvärdet för aluminium vid flertal tillfällen.

3.4
3.4.1

PROCESSER VID VATTENVERK
Vattenverk i Hällefors kommun
 Jeppetorp; Grundvatten till vattenverket tas från tre brunnar förstärkta
med återinfiltrerat grundvatten som filtrerats genom kalkstensgryn.
I vattenverket luftas vattnet innan natronlut doseras och vattnet
leds till lågreservoaren. För desinfektion används UV-ljus och
natriumhypoklorit.
 Nyhammar; Grundvatten tas ur två brunnar. Vattnet filtreras genom
filter med alkalisk massa och luftas innan det leds till lågreservoaren.
Desinfektion sker med UV-ljus och natriumhypoklorit.
 Sävsjön; Grundvatten tas ur en brunn. Vattnet filtreras genom filter
med alkalisk massa och luftas innan det leds till lågreservoaren.
Desinfektion sker med UV-ljus och natriumhypoklorit.
 Älvestorp; Grundvatten tas ur en brunn. Vattnet luftas och
kaliumpermanganat tillsätts innan det filtreras genom filter med
alkalisk massa och luftas igen innan det leds till lågreservoaren.
Desinfektion sker med UV-ljus och natriumhypoklorit.

3.4.2

Vattenverk i Lindesbergs kommun
 Allmänningbo; Grundvatten tas ur en brunn, för att sedan behandlas
genom filtrering genom alkaliskt filter samt luftning och kolfilter.
Desinfektion sker med UV-ljus och möjlighet finns till desinfektion med
natriumhypoklorit.
 Grönbo; Grundvatten tas ut en brunn och leds till vattenverket där det
luftas och behandlas i ett öppet alkaliskt filter. Desinfektion sker med
UV-ljus och natriumhypoklorit.
 Kloten; Grundvatten förstärkt med konstgjord infiltration uttas ur en
brunn. I vattenverket luftas vattnet och filtreras i ett öppet alkaliskt
filter. Desinfektion sker med natriumhypoklorit.
 Löa; Grundvatten tas ur en brunn. I vattenverket luftas vattnet och
natronlut tillsätts. Vattnet behandlas i ett öppet filter innan det
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leds till lågreservoaren. UV-ljus och natriumhypoklorit används för
desinfektion.
 Ramsberg; Grundvatten uttas ur två brunnar. I vattenverket luftas
vattnet och filtreras genom sandfilter med alkalisk massa innan det
leds till lågreservoaren. Natriumhypoklorit används för desinfektion.
 Rockhammar; Grundvatten tas ur två brunnar och leds till vattenverket.
Polyaluminiumklorid doseras för flockning varpå vattnet leds genom
sandfilter. pH-justering sker med natronlut innan vattnet leds till
lågreservoaren. Desinfektion sker med UV-ljus och natriumhypoklorit.
 Rya; Grundvatten uttas ur fyra brunnar och leds till inkommande
råvattenschakt i vattenverket. Vattnet filtreras i sandfilter och kalk
tillsätts. Vattnet leds sedan till lågreservoaren. Desinfektion sker med
natriumhypoklorit.
 Vasselhyttan; Grundvatten förstärkt med konstgjord infiltration tas
ur två brunnar. Vattnet luftas, natronlut doseras och filtreras genom
sandfilter innan det leds till lågreservoaren. Desinfektion sker med
natriumhypoklorit.
 Öskevik; Grundvatten tas ur en bergborrad brunn. I vattenverket luftas
vattnet från radon och filtreras i ett sandfilter. Desinfektion sker med
natriumhypoklorit.
3.4.3

Vattenverk i Ljusnarsbergs kommun
 Finnhyttan; Grundvatten tas ur två grusfilterbrunnar. Vattnet luftas
för att minska mängden kolsyra och höja pH. Natronlut doseras för att
ytterligare höja pH. Desinfektion sker med natriumhypoklorit.
 Bastkärn; Grundvatten tas ur en bergsborrad brunn. Vattnet filtreras i
ett sandfilter. Desinfektion sker med natriumhypoklorit.
 Ställberg; Grundvatten tas ur två bergsborrade brunnar. Vattnet luftas
i en så kallad inkaluftare och filtreras i ett sandfilter. Desinfektion sker
med natriumhypoklorit.
 Mossgruvan; Grundvatten tas ur ett gruvschakt i den nedlagda
Sköttgruvan. Vattnet behandlas i en oxidationstank, där
polyaluminiumklorid tillsätts för flockning, efter vilket vattnet filterars i
två sandfilter. pH-justering sker med natronlut. Vattnet luftas innan det
leds till lågreservoaren. Desinfektion sker med natriumhypoklorit.
 Yxsjöberg; Grundvattnet tas ur en brunn. Vattnet renas i ett filter
med alkalisk massa. Vattnet luftas innan det leds till lågreservoaren.
Desinfektion sker med natriumhypoklorit.
 Hörken; Grundvattnet tas ur en bergborrad brunn. Råvattnet luftas och
återinfiltreras i en infiltrationsdamm med kalkbädd. Vattnet pumpas
till vattenverket, där det luftas och renas i ett sandfilter med alkalisk
massa, innan det leds till lågreservoaren. Desinfektion sker med
natriumhypoklorit.

3.4.4

Vattenverk i Nora kommun
 Järnboås; Uttag av grundvatten görs i två bergborrade brunnar, medan
uttag av ytvatten tas i Yxsjön. Grundvattnet behandlas i ett sandfilter,
och ytvattnet i ett sandfilter med aktiverat kol. Desinfektion sker med
UV-ljus och natriumhypoklorit.
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 Striberg; Ytvatten till vattenverket tas från Bälgsjön. Fällnings-pH
höjs med släckt kalk och vatten. Polyaluminiumklorid doseras för
flockning varpå vattnet leds genom kontaktfilter. pH höjs ytterligare
med släckt kalk och kolsyra. Ytterligare filtrering sker i snabb- och
långsamfilter, innan det leds till en lågreservoar. Desinfektion sker med
natriumhypoklorit.
3.5

TIDIGARE VATTENTÄKTER
I Lindesbergs kommun finns flera vattentäkter som av olika anledningar inte
längre används i den allmänna dricksvattenförsörjningen. Dessa redovisas
nedan.
 Fanthyttans grundvattentäkt (Fanthyttan 3:41) förklarades laglig
genom en vattendom år 1982. I samma beslut fastställdes också ett
vattenskyddsområde för vattentäkten. Vattenförsörjningen sker idag
från Vasselhyttan vattenverk.
 Mårdshyttan grundvattentäkt (fastighet Mårdshyttan 3:9), belägen
vid tätorten med samma namn, omfattas av vattendom och
vattenskyddsområde från 1982. Vattenförsörjningen sker idag från
Vasselhyttan vattenverk.

Fanthyttan
Mårdshyttan

Pikaboda

 Pikaboda vattentäkt (fastighet Pikaboda 1:9) var i bruk från
1950-talet till 1970-talet, med ett tillståndsgivet medeluttag av
vatten på högst 430 m³/dygn. I början av 1970-talet, i samband med
att dricksvattenledningen anlades från Lindesbergs vattenverk i
Rya till Frövi, tilldelades vattentäkten i Pikaboda en funktion som
reservvattentäkt. Detta gällde fram till våren 2000, då kommunen
tog vattentäkten i Pikaboda ur drift i samband med att det anlades
en dricksvattenledning mellan Frövi och Fellingsbo. Således sker
dricksvattenförsörjningen i Pikaboda sedan 2000 från vattenverket i
Rya.

Västvalla

 Västvalla vattentäkt (fastighet Västvalla 4:2 m.fl), en grundvattentäkt
i jordlager, nyttjades mellan 1950-talet till 2000-tal (exakt
nerläggningsårtal oklart), då vattentäkten togs ur bruk på grund
av höga fluoridhalter i grundvattnet. De vattendomar som tidigare
gällt för vattentäkten återkallades 2014 eftersom täkten inte längre
nyttjades. Vattentäktens försörjningsområde får nu sitt vatten från Rya
vattenverk.

3.6

BILAGA 2
Enskilda vattentäkter

ENSKILD DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING – SAMFÄLLIGHETER
OCH ENSKILDA BRUNNAR
I områden utanför kommunens allmänna verksamhetsområden sker försörjningen genom samfälligheter och enskilda dricksvattenanläggningar. Enligt
uppgifter från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, kan antalet hushåll som har enskild dricksvattenförsörjning på den egna fastigheten grovt
uppskattas till 6 000 st.
I Bilaga 2 presenteras de anläggningar där dygnsuttaget överskrider
10 m³, försörjer fler än 50 personer eller försörjer en kommersiell verksamhet (det vill säga de som Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har
tillsyn över). Berörda vattentäkter är Loka brunn, Loka 2 och 3, Nyhyttan och
Yxe. Uppgifterna är hämtade från Samhällsbyggnadsförvaltningens databas
(2016-01-18) samt länsstyrelsens hemsida.
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Utöver de fem vattentäkter som beskrivs i bilaga 2 finns ytterligare cirka
35 enskilda vattentäkter som försörjer fler än ett enskilt hushåll, men där
uttaget underskrider 10 m³.
Generellt kan förekomst av radon, fluorid och andra salter utgöra problem
för enskilda vattentäkter. Radonriskområden i Bergslagen är i huvudsak
lokaliserade till nordvästra delen av Hällefors kommun, östra delen av Ljusnarsbergs kommun samt norra och sydöstra delen av Lindesberg kommun.
Områden med möjligt förhöjda halter av fluorid och salt i grundvattnet är generellt lokaliserat till sydöstra delen av Lindesberg kommun.
3.7

NÖDVATTENFÖRSÖRJNING
Nödvattenförsörjning innebär dricksvattenleverans på kort sikt, exempelvis
genom transport av dricksvattentankar. Nödvatten måste tillhandahållas
under akuta förhållanden, när ordinarie dricksvattenproduktion inte kan tillgodose behoven enligt de krav och normer som finns. Akuta förhållanden
kan vara förorening, påverkan, sabotage, ledningsbrott etc.
Nödvattenförsörjningens varaktighet är normalt upp till några dygn. Nödvattnet skall hålla dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter
och företrädelsevis tillhandahållas utan att utnyttja den ordinarie distributionsanläggningen.
Vattenbehovet för en person under första dygnet är 3–5 l/dygn och stiger
sedan för att klara de viktigaste behoven. Speciella samhällsinrättningar
som sjukhus, servicehus, storkök, vårdcentraler, skolor etc. har andra behov.
En samlad plan för övergripande nödvattenförsörjning finns framtagen.
Dokumentet revideras löpande. Generellt kan alla vattenverk med förbrukning mindre än 10 m3/d nödvattenförsörjas genom utkörning till lågreservoar under en längre tid.

4

Grundvattenförekomster – intressanta
för vattenförsörjningen
För att få en bild av grundvattenförekomster i berg och i jord (isälvsavlagringar) som är intressanta för vattenförsörjningen i ett längre perspektiv har
en sammanställning över SGU:s kartering av uttagsmöjligheter gjorts i form
av ett kartmaterial, se figur 2 och Bilaga 6:1-3.
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BASTTJÄRN

HÖRKEN

MOSSGRUVAN

BILAGA 6:1-3
Uttagsmöjligheter i isälvsåsar,
grundvattentillgång i jord och
berggrund.

STÄLLBERG

SÄVSJÖN

KLOTEN

SAND
Kopparberg

LÖA
GAMMELBO
Hällefors

NYHAMMAR

VASSELHYTTAN

ALLMÄNNINGBO

RAMSBERG

JEPPETORP
MORSKOGA

Grythyttan
Storå
YXSJÖN

Nyhyttan

Loka 3

LINDESBY
Loka 2
GRÖNBO

ÄLVESTORP
Loka Brunn

ÖSKEVIK

Lindesberg
PILKROG

BÄLGSJÖN

SPANNARBODA

RYA
Nora

ROCKHAMMAR

Vedevåg
Gyttorp
Frövi
Yxe Herrgård

Fellingsbro

5 km

Figur 2. Sammanställning av SGU:s kartering av uttagsmöjligheter för vatten
i jord inom Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun.

MYCKET STOR GRUNDVATTENTILLGÅNG
Cirka 2000 till 10 000 m ³/dygn
MYCKET STOR GRUNDVATTENTILLGÅNG
under lager med låg genomsläpplighet

Måttlig till mycket god grund
vattentillgång (mer än 80 m³/dygn)

Liten eller ingen grundvatten
tillgång (mindre än 80 m³/dygn)

Område som domineras av morän
med sådan utbredning att brunnar
i jord kan vara ett alternativ till
bergborrade brunnar.
Sammanhängande område
med mäktiga finsediment.
Vattenförande friktionsl ager
kan förekomma i och under
dessa sediment.

STOR GRUNDVATTENTILLGÅNG
Cirka 400 - 2000 m ³/dygn
STOR GRUNDVATTENTILLGÅNG
under lager med låg genomsläpplighet
Isälvsåsarnas utbredning. Åsar
och grundvattentillgångar är
förstorade (buffrade) med 100
meter i kartan.

17

2019-02-07 / Vattenförsörjningsplan Bergslagen

5

Risk och påverkan

5.1

INLEDNING
En vattenförekomst påverkas mer eller mindre av alla verksamheter och åtgärder som vidtas inom tillrinningsområdet. De huvudsakliga riskerna som
är kopplade till mänsklig aktivitet listas nedan och risken för påverkan från
dessa inom tillrinningsområdena till de olika vattenförekomsterna redovisas
därefter.
Bedömningen av risknivå för de olika faktorerna resulterar i tre olika nivåer; låg, måttlig och hög (se tabell 7). Det är viktigt att notera att denna
bedömning är relativ och att det endast betyder att en låg risknivå innebär
en lägre belastning av en riskförekomst än måttlig risknivå, som i sin tur
innebär en lägre belastning av en riskförekomst än hög risknivå. Den sammanvägda risknivån erhålls genom att summera de ingående riskpoängen
där hög risk ger 2 poäng, måttlig risk 1 poäng samt låg risk 0 poäng.
Bedömningen ska endast ses som ett verktyg att jämföra de olika förekomsterna i kommunerna med varandra. Att använda bedömningen för jämförelse med vattenförekomster i andra kommuner utanför Samhällsbyggnad
Bergslagens verkansområde är inte möjligt utifrån denna bedömning.
RISKNIVÅ
HÖG
2 poäng

MÅTTLIG
1 poäng

Figur 3. Bedömning av hotnivå
genomförs i tre olika nivåer där
hög hotnivå är minst gynnsamt och
låg hotnivå är mest gynnsam för
vattenförekomsten.

LÅG
0 poäng
Mest gynnsam

Minst gynnsam

Tabell 7. Kriterier för riskkategori för inventerade risktyper. ÅMD = årlig medeldygnstrafik.
LÅG RISK

0 poäng

MÅTTLIG RISK

1 poäng

HÖG RISK

2 poäng

Andelen mark klassad som
jordbruksmark är mindre 15 %.

Andelen mark klassad som
jordbruksmark är mellan 15-40 %.

Andelen mark klassad som
jordbruksmark mer än 40 %.

Bebyggelse

Andelen mark klassad som bebyggelse
är mindre än 10 %.

Andelen mark klassad som
bebyggelse är mellan 10-40 %.

Andelen mark klassad som
bebyggelse mer än 40 %.

Industri

Andelen mark klassad som
industrimark är mindre 1 %.

Andelen mark klassad som
industrimark är mellan 1-5 %.

Andelen mark klassad som
industrimark mer än 5 %.

BOSTADS- OCH
F RITIDSBEBYGGELSE

Det finns färre än 50 bostäder.

Det finns mellan 50-200 bostäder.

Det finns fler än 200 bostäder.

ENSKILDA AVLOPP
PER 100 HA

Det finns färre än 5 bostäder med
enskild avloppsanläggning per 100 ha.

Det finns mellan 5-30 bostäder med
enskild avloppsanläggning per 100 ha.

Det finns fler än 30 bostäder med
enskild avloppsanläggning per 100 ha.

VÄG OCH JÄRNVÄG

Inom riskinventeringsområdet finns
det vägar med en trafikmängd (per
ÅMD) som är färre än 1000 fordon eller
vägar med en trafikmängd (per ÅMD)
som är lägre än 250 fordon och som
har en betydande sträckning inom
området. Hänsyn har även tagits till
järnväg och väg med farligt gods.

Inom riskinventeringsområdet finns
det vägar med en trafikmängd (per
ÅMD) som är mellan 1000-5000
f ordon eller vägar med en trafikmängd
(per ÅMD) som är högre än 250 fordon
och som har en betydande sträckning
inom området. Hänsyn har även tagits
till järnväg och väg med farligt gods.

Inom riskinventeringsområdet finns
det vägar med en trafikmängd (per
ÅMD) som är högre än 5000 fordon
eller vägar med en trafikmängd (per
ÅMD) som är högre än 1000 fordon
och som har en betydande sträckning
inom området. Hänsyn har även tagits
till järnväg och väg med farligt gods.

MATERIALTÄKTER

Det finns ingen materialtäkt.

Det finns en materialtäkt.

Det finns fler än en materialtäkt.

FÖRORENADE OMRÅDEN

Det finns inga klassade MIFO-objekt
(klass 1 eller klass 2) eller färre än
5 st. MIFO-objekt (klass 3, 4 och ej
riskklassade).

Det finns 1-3 st. klassade MIFO-objekt
(klass 1 eller klass 2) eller mellan 5
och 10 st. MIFO-objekt (klass 3, 4 och
ej riskklassade).

Det fler än 3 st. klassade MIFO-objekt
(klass 1 eller klass 2) eller fler än
10 st. MIFO-objekt (klass 3, 4 och ej
riskklassad).

MILJÖFARLIGA
V ERKSAMHETER

Inga miljöfarliga verksamheter klass A
eller B samt färre än 5 st. miljöfarliga
verksamheter klass C.

Inga miljöfarliga verksamheter
klass A, men minst en miljöfarlig
verksamhet klass B eller fler än 5 st.
miljöfarliga verksamheter klass C.

Minst en miljöfarlig verksamhet klass
A, fler än 5 st. miljöfarliga verksamheter klass B eller fler än 10 st. miljöfarliga verksamheter klass C.

MARKA NVÄNDNING

Jordbruksmark

SAMMANLAGD RISKNIVÅ
Summering av poäng

18

LÅG RISK
Totalt 0-3 poäng

MÅTTLIG RISK
4-7 poäng

HÖG RISK
8-14 poäng

Vattenförsörjningsplan Bergslagen / 2019-02-07

5.2

AVGRÄNSNING AV RISKINVENTERING
Vid bedömning av risker, har risker inom sabotage, kris och krig inte inkluderats eftersom dessa är extremrisker som inte går att bedöma utifrån det
normalläge från vilket kommunerna antas verka.
För yt- och grundvattenförekomster har inventeringen av risker gjorts för
aktuellt vattenskyddsområde eller grundvattenförekomstens utbredning
samt en buffertzon på 200 meter. För vattenförekomster där berört vattenskyddsområde eller delavrinningsområdet närmast dessa utgör en liten del
av det totala tillrinningsområdet, kan således ett stort antal riskobjekt saknas i inventeringen. Där information om sådana riskobjekt har påträffats beskrivs även de riskobjekten översiktligt.
Uppgifter om markanvändning inom riskinventeringområden har hämtats
från Lantmäteriets terrängkarta. Lokalisering av miljöfarliga verksamheter,
materialtäkter och förorenade områden kommer från tillsynsmyndigheternas register.

5.3

INVENTERADE RISKTYPER

5.3.1

Markanvändning
Markanvändningen inom ett avrinnings-/tillrinningsområde påverkar till
stor del vattenkvaliteten och risken för förorening av vattenförekomsten. Till
exempel innehåller dagvatten från tätbebyggda områden tungmetaller som
bly, kadmium, kvicksilver, nickel, zink och koppar, samt olja, PAH (polyaromatiska kolväten) och näringsämnen.
Jordbruk och skogsbruk kan i olika delar av verksamheten utgöra en risk
för en vattenförekomst. Risken uppkommer bland annat vid hantering av bekämpningsmedel, gödselmedel, drivmedel, vid djurhållning och avverkning
av skog samt från platser som under en längre period används för upplag av
timmer.

5.3.2

Bostads- och fritidsbebyggelse
Överallt där människor bor förekommer en lång rad potentiella risker av varierande grad för en nedströms belägen vattenförekomst. Riskerna k ommer
bland annat från oljecisterner, energianläggningar, parkering och fordons
tvätt, hemkemikalier (främst bekämpningsmedel) och dagvatten.
Ju fler människor som bor inom tillrinningsområdet ju större potentiell påverkan utgör bostadsbebyggelsen. För de områden där uppgifter saknas har
en uppskattning gjorts utifrån bebyggelsens utbredning i området.

5.3.3

Avlopp
Den främsta risken från avloppsreningsverk och enskilda avlopp utgörs av
utsläpp av mikrobiella föroreningar till yt- eller grundvatten men även stora
mängder näringsämnen såsom kväve och fosfor kan utgöra en risk mot en
vattentäkt liksom innehåll av miljöfarliga ämnen i spillvattnet, såsom exempelvis läkemedel. Framförallt utgör enskilda avloppsanläggningar det
största hotet mot vattenkvaliteten, då främst om de är bristfälligt utformade.
Den främsta risken för påverkan från kommunalt omhändertagande av
spillvatten uppkommer vid bräddning av förorenat vatten. Risken för bräddning och ledningsbrott ökar om spillvattennäten är underdimensionerande
eller om ledningarna är av dålig kvalitet.
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5.3.4

Väg och järnväg
Vägtrafik inom tillrinningsområdet till en vattenförekomst utgör en risk, dels
genom förorening genom vägdagvatten, dels genom olyckor där för vattenförekomsten skadliga ämnen läcker ut. Järnvägar utgör en risk främst genom
spridningen av bekämpningsmedel på banvallar.

5.3.5

Materialtäkter
Materialtäktsverksamhet utgör en potentiell risk för en grundvatten
förekomst genom åtgärder som kan försämra grundvattenkvaliteten eller
kvantiteten. Genom att avlägsna de översta jordlagren minskas avståndet
från markytan till grundvattenytan vilket gör grundvattenmagasinet mer
känsligt för förorening från markytan. Sprängning av berg kan skapa nya
transportvägar för ytvatten till grundvattnet och själva sprängämnet i sig
kan förorena grundvattnet. Exempel på andra åtgärder som medför ökad
risk är bortledning av yt- eller grundvatten och återfyllning med förorenade
massor. Vid återställning av en materialtäkt läggs ofta stora mängder massor
i täkten för att jämna ut de branta kanterna. Det kan inte uteslutas att det har
förekommit återfyllning med orena massor.
Materialtäkter kan för grundvattenförekomster även utgöra en risk i
form av motstående intresse till dricksvattenintresset. För de områden där
materialtäkter förekommer idag kan upprättande av en ny dricksvattentäkt
försvåras. För ytvattenförekomster bedöms generellt hotet från material
täkter vara marginellt.

5.3.6

Förorenade områden
Med förorenade områden avses mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller
byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för
människors hälsa eller för miljön. Genom utlakning av dessa ämnen från de
förorenade områdena kan såväl grundvatten som ytvatten förorenas.
Länsstyrelsen utför inventering av potentiellt förorenade områden och
sammanställer informationen i en så kallad MIFO-databas (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) där de förorenade områdena benämns
MIFO-objekt. Det finns två typer av MIFO-objekt; potentiellt förorenade områden och förorenade områden där den senare har undersökts varvid förorening har konstaterats och den första typen utgör områden som ännu inte
undersökts men där tillgänglig information indikerar att föroreningar kan
förekomma. Uppgifter om förorenade områden har hämtats från Länsstyrelsen i Örebro läns MIFO-databas.

5.3.7

Miljöfarlig verksamhet
All hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen som kan komma i
kontakt med vattenförekomstens tillrinning utgör en risk för vattentäkten.
Olyckor kan inträffa som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även
kontinuerliga diffusa utsläpp riskerar att påverka vattenkvaliteten. Miljö
farlig verksamhet definieras här i enlighet med Miljöbalken 9 kap 1 §.
Miljöfarlig verksamhet inom vattenförekomstens tillrinningsområde utgör
en betydande risk för förorening av vattenförekomsten. Hur stor risken är
beror på verksamhetens art och vidtagna skyddsåtgärder för att förhindra
förorening av omgivningen.
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5.4

SAMMANSTÄLLNING RISK OCH PÅVERKAN
I tabell 8 (sid. 22) redovisas bedömningen av risk och påverkan för respektive vattentäkt. I tabell 9 (sid. 23) redovisas bedömning av risk och påverkan
för de större grundvattenförekomsterna (isälvsåsar) inom Hällefors, Nora,
Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. För bedömningen av risk och påverkan har ingen hänsyn tagits till åtgärder som kan minska sårbarheten,
såsom vattenskyddsområden eller grundvattenskydd. En mer detaljerad beskrivning av risk och påverkan görs i Bilaga 3.

5.4.1

Vattentäkter med noterbara risker
 Basttjärn – Riksväg 50 löper igenom riskinventeringsområdet för
Basttjärn. Väg 50 har en stort antal fordon per dygn och flera av dem
utgörs av tyngre fordon. Utöver detta är även väg 50 rekommenderad
primärväg för farligt gods vilket gör att Basttjärn tilldelas hög risknivå
för kategorin Väg och Järnväg.
 Morskoga – Eftsersom väg 68 är relativt mycket trafikerad och går i en
betydande del av Morskogas vattenskyddsområde, samt att vägen är
rekommenderad primärväg för farligt gods, görs bedömning att detta
medför en hög risknivå för grundvattentäkten inom kategorin Väg och
Järnväg.
 Ramsberg – Eftersom 54% av markarealen inom vattenskyddsområdet
tillskrivs jordbruksmark görs bedömningen att detta medför en hög
risknivå för grundvattentäkten inom kategorin markanvändning.

BILAGA 3
Risk och påverkan

 Rya – I Rya är risknivån hög inom kategorin väg och järnväg hög på
grund av att Bergslagsbanan mellan Lindesberg och Arboga passerar
genom vattenskyddsområdet i nord-sydlig riktning cirka 240 meter från
vattenverket. Även infartsvägar till Lindesberg, bland annat från riksväg
50, passerar genom vattenskyddsområdet vilket ytterligare spär på
riskfaktorn.
Inom kategorin miljöfarlig verksamhet bedöms även risknivån som
hög eftersom det inom vattenskyddsområdet förekommer flera olika
miljöfarliga verksamheter klassade B eller U-verksamheter.
 Vasselhyttan – Vattenskyddsområdet för Vasselhyttan är relativt litet
vilket medför att risknivån för Avlopp tilldelas hög risknivå trots relativt
få hus med förmodat enskilt avlopp.
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Tabell 8. Sammanställning av hot och påverkan för respektive vattentäkt inom
Samhällsbyggnad Bergslagens verksamhetsområde.

NYHAMMAR

SÄVSJÖN

ÄLVESTORP

SAND

YXSJÖBERG

BASTTJÄRN

HÖRKEN

LJUSNARSBERGS KOMMUN

JEPPETORP

HÄLLEFORS KOMMUN

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Bebyggelse

Måttlig

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Avlopp

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Måttlig

Låg

Måttlig

Väg och järnväg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Hög

Måttlig

Markanvändning

Materialtäkter
Förorenade områden

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Måttlig

Måttlig

Miljöfarlig verksamhet

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Sammanlagd risknivå

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Måttlig

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

GRÖNBO

Hög
Måttlig

ROCKH AMMAR

ALLMÄNNINGBO

Måttlig
Måttlig

MORSKOGA

VASSELHYTTAN

Låg
Låg

RYA

Markanvändning
Bebyggelse

KLOTEN

RAMSBERG

LINDESBERGS KOMMUN

Avlopp

Låg

Låg

Låg

Hög

Måttlig

Måttlig

Låg

Låg

Väg och järnväg

Låg

Hög

Låg

Måttlig

Låg

Hög

Måttlig

Låg

Materialtäkter

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Förorenade områden

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Miljöfarlig verksamhet

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

Måttlig

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

BÄLGSJÖN

LINDESBY OCH
YXSJÖN

NORA KOMMUN

Markanvändning

Låg

Låg

Bebyggelse

Låg

Måttlig

Avlopp

Låg

Måttlig

Väg och järnväg

Låg

Låg

Materialtäkter

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Förorenade områden
Miljöfarlig verksamhet

Låg

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

Låg

22

Vattenförsörjningsplan Bergslagen / 2019-02-07

Tabell 9. Sammanställning av hot och påverkan för större grundvattenförekomster
(isälvsåsar) inom Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner.
MOGETORP

KARLSDALSÅSEN

STADRAÅSEN

NITTÄLVSÅSEN

SVARTÄLVSÅSEN

HJULSJÖÅSEN

Markanvändning

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Bebyggelse

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Låg

Hög

Låg

Måttlig

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Måttlig

Låg

Hög

Låg

Avlopp
Väg och järnväg
Materialtäkter
Förorenade områden
Miljöfarlig verksamhet

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Hög

Måttlig

Sammanlagd risknivå

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Hög

Låg

FELLINGSBROÅSEN

MALINGSBOÅSEN

Fellingsbro

Åbyhammar

Spannarboda

Rockhammar norr

Morskoga

Bergshyttan

Hedbyn

Allmänningbo

Markanvändning

Hög

Hög

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

Bebyggelse

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Avlopp

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Måttlig

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Måttlig

Materialtäkter

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

Förorenade områden

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Väg och järnväg

Miljöfarlig verksamhet

Måttlig

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Sammanlagd risknivå

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

GLANSHAMMARÅSEN

Markanvändning
Bebyggelse

LINDESBERGSÅSEN

MOSÅSEN

Frövi norr

Frövi

Högstaboda

Vedevåg

Norra
L indesberg

Löa

Lindesby

Grängen

Måttlig

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Hög

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Avlopp

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Väg och järnväg

Hög

Hög

Låg

Låg

Måttlig

Måttlig

Låg

Låg

Materialtäkter

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Förorenade områden

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Måttlig

Låg

Miljöfarlig verksamhet

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Sammanlagd risknivå

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

STÄLLBERGSÅSEN
Ställdalen

Ställberg

Måttlig

Låg

Bebyggelse

Hög

Låg

Avlopp

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Materialtäkter

Låg

Låg

Förorenade områden

Hög

Låg

Miljöfarlig verksamhet

Låg

Låg

Sammanlagd risknivå

Måttlig

Låg

Markanvändning

Väg och järnväg

Vattenskyddsområde

RISKINVENTERINGSOMRÅDE
Riskinventeringsområdet utgörs
av vattenskyddsområdet för
grundvattenförekomsten.
För grundvattenförekomster
utan vattenskyddsområde
utgör riskinventeringsområdet
grundvattenförekomstens
utbredning mellan grund
vattendelare redovisade i SGU:s
kartvisare (www.sgu.se) samt
en buffertzon på 200 meter.

Buffertzon 200 m
Grundvatten
förekomst
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6

6.1

Pågående och planerade förändringar i
den allmänna vattenförsörjningen
AKTUELLA PLANER
Samhällsbyggnad Bergslagen har planer för utveckling och förändring av det
kommunala nätet för dricksvatten. Den huvudsakliga målsättningen är att
mindre vattenverk ska kunna läggas ned efter att ledningsnätet för dricksvatten byggs ut. En översiktskarta med planerade förändringar presenteras
i Bilaga 4.
För de mindre vattenverken finns idag flera olika orsaker till varför nedläggning – eller omfattande renovering – är påkallad. För flera av de mindre
vattenverken saknas vattenskyddsområde, den tekniska utrustningen kan
ha uppnått sin livslängd och råvattenkvaliteten kan vara bristfällig.
 I Lindesbergs kommun pågår utredning för förbättring av
råvattenkvaliteten i Rockhammar. Om utredningen lyckas kan ledningar
dras från Rockhammar vattentäkt till Grönbo, Pilkrog, Spannarboda.
Om detta inte lyckas kan dessa områden istället försörjas genom
ledningsdragning med vatten från Rya vattenverk.
 En ledningsdragning från vattenverket i Ramsberg till Gammelbo är
påbörjad. Ledningen kommer att medföra att vattentäkten i Gammelbo
kommer att läggas ned.
 Löa vattenverk kan läggas ned i framtiden, då området fortsättningsvis
planeras att försörjas genom ledning från Vasselhyttan.
 Utbyggnad av kommunalt VA pågår efter Norasjöns östra strand, som
kommer försörjas med dricksvatten från Striberg.
 I Ljusnarsbergs kommun utreds möjligheterna att på sikt anlägga
överföringsledningar från Finnhyttan (som försörjs av vattentäkten
Sand) till Mossgruvan och Ställberg samt eventuellt Hörken och
Basttjärn. Ingen tidsplanering finns dock för dessa åtgärder. Finnhyttan
förbereds för inkoppling av reservvatten från Viken/Sundet.
 I Hällefors kommun har Länsstyrelsen genom ett föreläggande beslutat
att kommunen ska förse samhället Silvergruvan med kommunalt
dricksvatten. Möjliga alternativ till vattenförsörjning utreds.
 Överföringsledning mellan Striberg vattenverk och Rya vattenverk
byggs 2018–2019. Syftet är att säkra dricksvattenförsörjningen.
Stribergs vattenverk kommer att fortsätta drivas på lägre kapacitet för
att i framtiden fungera som reservvatten.

BILAGA 4 till rapporten
illustrerar de förändringar som
Samhällsbyggnad Bergslagen
planerar för den kommunala
dricksvattenförsörjningen.
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VÄTTERNVATTEN

6.2

Flera av Örebro läns kommuner har gått samman för att utreda möjligheterna
till att använda Vättern som ytvattentäkt. Syftet är att arbeta för att trygga
en tillgång på kvalitativt dricksvatten – vilket Vättern anses kunna ge – i tider då vattenkvalitén försämras i många andra vattentäkter på grund av klimatförändringar, läckage från jord- och skogsbruk samt städers utbredning.
Under år 2017 tog deltagande kommuner ställning till om att bilda ett gemensamt bolag för att driva arbetet vidare, starta en formell process med
bolagsbildning samt att ansöka om tillstånd. Det kommer att krävas miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Därefter ska tunnlar, vattenverk och ledningar byggas och driftsättas.
Att faktiskt kunna ta dricksvatten från Vättern kan därför först bli verklighet
omkring år 2025-2030. Vatten från Vättern beräknas kunna försörja 250 000
personer år 2050. Nora och Lindesbergs kommun har beslutat att inte medverka i den första fasen av Vätternvattenprojektet (bolagsbildning) utan ska
som ett första steg istället utreda lokala alternativ. Hällefors och Ljusnarsbergs kommun har tagit beslut om att inte ingå i Vätternvatten.

FÖRSTUDIE VÄTTERNVATTEN
Norconsult, 2011.

Planerade försörjningsstråk
(ej ledningsdragning)
Nuvarande försörjning
Vattentäkter som
planeras avvecklas som
huvudvattentäkt

Storå
YXSJÖN

Verksamhetsområden för
kommunalt dricksvatten

LINDESBY

5 km

Järnboås

GRÖNBO
ÖSKEVIK

Lindesberg
SPANNARBODA
PILKROG

BÄLGSJÖN
ÖV

STRIBERG

ÖR
ERF

ING S

L E DN

ING

RYA

Ås

ROCKHAMMAR

Vedevåg
Nora

Gyttorp
VÄTTERNVATTEN
Möjligt alternativ

Frövi
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7

Reservvattentäkter

7.1

RESERVVATTENTÄKTER – PÅGÅENDE ARBETE
Reservvattenförsörjning kan ses som en alternativ dricksvattenproduktion
på medellång till permanent sikt. En reservvattentäkt nyttjas när ordinarie
vattentäkt inte längre kan fullgöra sin dricksvattenproduktion enligt de krav
och normer som finns. Sådana förhållanden kan vara akut förorening, diffus påverkan, brott på råvattenledning etc. En reservvattentäkt har samma
kvalitetskrav som en huvudvattentäkt och uttag bör kunna ske till liknande
kapacitet. En reservvattentäkt kan förläggas till samma magasin/vattenförekomst som en huvudvattentäkt, men bör företrädesvis förläggas till ett
annat magasin eller en annan vattenförekomst.

7.1.1

Hällefors
Den största vattentäkten i Hällefors kommun, Jeppetorp, saknar i nuläget
reservvattentäkt. Utredningar har genomförts där tre olika potentiella platser för etablering av en reservvattentäkt studerats (Midvatten, 2008a); Hedtjärnen, Hedvreten och Skatviken. Samhällsbyggnadsförbundet har valt att
gå vidare med Hedvreten, lokaliserad till Svartälvsåsen, ett isälvsstråk som
följer Svartälvens dalgång. Reservvattentäkten planeras att etableras på en
halvö i Torrvarpen, ca 1,5 km söder om den nuvarande vattentäkten Jeppetorp.

7.1.2

Lindesberg
För den största kommunala vattentäkten i kommunen, Rya, saknas i nuläget
reservvattentäkt. Vattenförsörjningssystemen i Nora och Lindesberg kommer att sammanbindas med en överföringsledning (arbeten pågår mellan
2017 och 2020). Stribergs och Bälgsjöns vattentäkter kommer då att utgöra
reservvattentäkt för Ryas försörjningsområde men klarar inte full kapacitet
vid ordinarie försörjning. Med anledning av det har Samhällsbyggnadsförbundet låtit Midvatten undersöka frågan om en gemensam reservvattentäkt.
Uttagsmöjligheterna i Lindesåsen längs Bottenån är goda och skulle vara
tillräckliga för att tillgodose reservvattentäktsbehovet för Nora och Lindesberg. Dock stiger järnhalterna vid större uttag vilket skulle innebära en omfattande och kostsam beredning för att erhålla ett tjänligt dricksvatten (Midvatten, 2013). Provborrningar har även utförts vid Rävudden norr om Storå.
Järn- och manganhalterna var dock höga och möjligheterna att anordna en
fullständig reserv till Rya vattenverk bedömdes som små (Midvatten, 2014).
Ett flertal grundvattentillgångar i isälvsmaterial kring Nora och Lindesberg
har bedömts efter förväntad uttagsmängd, förväntad kvalitet och skyddsförhållanden. Utifrån denna översiktliga studie var det inga vattenförekomster
inom Lindesberg kommun som förväntades kunna tjäna som reservvattentäkt (Midvatten, 2006).
För Vasselhyttan finns i nuläget ingen reservvattentäkt. Undersökningar
har dock gjorts vid Rävudden och Heden norr om Storå (Midvatten, 2014).
Samhällsbyggnad Bergslagen kommer även dra en reservvattenledning från
Heden till vattenverket i Vasselhyttan. Arbetet görs i samband med ledningsdragning mellan Löa och Vasselhyttan.
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7.1.3

Ljusnarsberg
För den största kommunala vattentäkten i kommunen, Sand, saknas i nuläget reservvattentäkt men en potentiell vattentäkt (kallad Sundet eller Viken)
är under utredning. Tre alternativ till lokalisering av reservvattentäkt har undersökts; isälvsavlagringen runt Nittälven och de distala sannolikt grundare
avlagringarna vid Salbosjön, isälvsavlagringen vid Norrsjön mellan Löa och
Kopparberg samt isälvsavlagringen vid Viken i Olovssjön (Midvatten, 2008b).
Det sistnämnda alternativet, Viken, visade sig ha störst potential och arbete
pågår just nu att utforma den till reservvattentäkt och Finnhyttans vattenverk förbereds i dagsläget för inkoppling av reservvatten.

7.1.4

Nora
För den största kommunala vattentäkten i kommunen, Bälgsjön, saknas i
nuläget reservatttentäkt men en potentiellt grundvattentäkt (kallad Mogetorp) är under utredning. Grundvattentäkten Mogetorp kommer då i framtiden förstärkas med infiltrerat ytvatten från Bälgsjön eller Kilsbergen.

7.2

IDENTIFIERING AV VATTENRESURSER FÖR POTENTIELL
RESERVVATTENFÖRSÖRJNING
I arbetet med föreliggande rapport har potentiella dricksvattenförekomster
som kan utgöra reservvattentäkter för de vattentäkter som i dagsläget saknar reservvattentäkt och där det idag inte pågår ett aktivt arbete för identifiera/planera reservvattentäkter identifierats. Arbetet har genomförts i en
workshop med Samhällsbyggnad Bergslagens arbetsgrupp.
Bedömning av potentiella dricksvattenförekomster baseras på en skrivbordsstudie av tillgängligt material, SGU, VISS, jordartskarta, grundvattenkarta och andra grundvattenutredningar. Vidare undersökningar i fält rekommenderas för att verifiera att det går att anlägga reservvattentäkt på
dessa platser. Arbetet är tänkt som en första kartläggning om var det kan
finnas potentiella reservvattentäkter.
Beslut, urval, bedömning och slutlig rekommendation för möjliga framtida reservvattentäkter har tagits fram i samråd med arbetsgruppen för vattenförsörjningsplanen och redovisas i kapitel 6.2 samt som kartmaterial i
Bilaga 5.
Närliggande sjöar nämns men bedöms ej då arbetsgruppen anser endast
grundvatten är av intresse som reservvattenförekomst.

BILAGA 5
Potentiella
reservvattentäkter

7.2.1

NYHAMMAR
Nuvarande vattenbehov
Vattenuttaget vid Nyhammar uppgår idag till i medel 26 m³/d (motsvarande
0,3 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Uttagsmöjligheterna i berg i området kring Nyhammar uppgår till <15 m³/d
enligt SGU:s grundvattenkarta (2009).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Nuvarande vattentäkt är utförd i en grusås, som är en mindre förgrening av
den större Hjulsjöåsen, sydöst om Nyhammar.
Cirka 2–4 km öst till sydöst från Nyhammar vattentäkt finns två områden
i Hjulsjöåsen som skulle kunna vara potentiella reservvattentäkter, Hjulsjöåsen-Vasselsjönområdet i öst (VISS ID SE663316 144571) och Hjulsjöåsen-Hjulsjöområdet i sydöst (VISS ID SE662896-144338). Uttagsmöjlighe27
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terna i Hjulsjöåsen uppgår till 80–400 m³/d (5–25 l/s). Enligt SGU (2009)
är den ”grova” strömningsriktningen i Hjulsjöåsen riktad söderut. Mellan
Nyhammar och Hjulsjö är åsen avklippt av ett flertal höjdområden där morän
eller berg går i dagen. Hur strömningsriktningen är i åsdelen som sträcker sig
mot Nyhammar från Hjulsjö är okänt. Grundvattendelare borde vara belägen
mellan Hjulsjöåsen och Nyhammar vid de ställen där morän och bergknallar sticker upp. Vidare är det okänt hur stor kontakt Hjulsjöåsen har med de
vattendrag som rinner till Nyhammarälven (vid grusåsen i Nyhammar) vilket
skulle kunna påverka vattenkvalitén och sårbarheten negativt.
Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
I anslutning till Nyhammar finns Nyhammarälven som sträcker sig i nordsydlig riktning från Bredsjön i norr och söderut ned till Hjulsjön.
Bedömning
 Projektgruppen anser att en potentiell reservvattenförekomst
i Hjulsjöåsen, som passerar Hjulsjö, lämpar sig bättre än de
övriga potentiella dricksvattenförekomsterna då de uppskattade
uttagsmöjligheterna i berg är låga samt avsaknaden av andra
närliggande grundvattenförekomster.
7.2.2

SÄVSJÖN
Nuvarande vattenbehov
Vattenuttaget uppgår idag till i medel 7 m³/d (motsvarande 0,1 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Uttagsmöjligheterna i berg i området kring Sävsjön uppgår till under 15 m³/d
enligt SGU:s grundvattenkarta.
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Vattenförsörjningen för Sävsjön baseras idag på grundvatten från Sävsjöåsen, som är en mindre isälvsavlagring. Grundvattenflödesriktningen är riktad söderut enligt SGU:s kartvisare för grundvattenmagasin (2017). Ingen
information om grundvattendelare i åsen finns att tillgå. Huruvida en annan
del av åsen, t.ex. andra sidan av Sävsjön (0,2 km väster ut) går att använda
som reservvattentäkt är därmed okänt. Vidare är kontakten mellan åsen och
kringliggande ytvatten också okänt vilket skulle kunna påverka avgränsningen av skyddszoner.
Ca 1,8 km sydöst om Sävsjöns vattenverk finns ett mindre stråk med
isälvssediment, förmodligen en del av Sävsjöåsen, där uttagsmöjligheterna
uppgår till ca 80-400m³/d (1–5 l/s) enligt SGUs grundvattenkarta. Grundvattenflödesriktningen i denna isälvsavlagring är okänd och är dess kontakt
med Skomakarsjön (belägen norr om grundvattenförekomsten).
Ca 14 km öst om Sävsjöns vattenverk sträcker sig Nittälvsåsen i nord-sydlig riktning (VISS ID SE664837-144312) där uttagsmöjligheterna uppgår till
ca 2000–10000 m³/d enligt SGU:s grundvattenkarta (2009).
Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
I anslutning till Sävsjöns vattenverk finns ett flertal sjöar enligt Lantmäteriets översiktskarta.
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Bedömning
 Då vattentäkten har ett litet uttag och försörjer ett litet antal fastigheter
kan kostnaden för att anlägga en reservvattentäkt här inte motiveras
ekonomiskt. Nödvattenförsörjning kan ske genom utkörning av vatten.
Projektgruppen anser därför att en potentiell reservvattentäkt vid
Sävsjön endast bör utredas vidare om behovet uppstår.
7.2.3

ÄLVESTORP
Nuvarande vattenbehov
Vattenuttaget uppgår idag till i medel 14 m³/d (motsvarande 0,16 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Vattenförsörjningen för Älvestorp baseras redan idag på grundvatten från en
brunn i berg. Uttagsmöjligheterna i berg i området kring Älvestorp uppgår till
ca 15–50 m³/d enligt SGU:s grundvattenkarta (2009).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Ca 5 km norr om Älvestorp vattenverk finns bland annat en grundvattenförekomst (Inget VISS ID) där uttagsmöjligheterna är 80–400 m³/d enligt SGU:s
grundvattenkarta. Utöver detta så finns Lokaåsen ca 5 km västerut. Inga andra grundvattenmagasin i jord är belägna närmare vattenverket enligt SGU:s
grundvattenkarta.
Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
Cirka 0,4 km öst resp. väst finns sjöarna Halvarsnoren och Torrvarpen (VISS
ID SE660231-143376 och SE661415-142960).
Bedömning
 Arbetsgruppens bedömning är att potentiell reservvattenförekomst i
berg lämpar sig bättre än övriga potentiella reservvattenförekomster,
då det saknas en närliggande grundvattenförekomst av tillräcklig
kapacitet.

7.2.4

KLOTEN
Nuvarande vattenbehov
Vattenförsörjningen för Kloten baseras på konstgjort grundvatten från en
brunn i jord. Grundvattnet förstärks genom infiltration med vatten från sjön
Stora Kloten. Vattenuttaget uppgår idag till i medel 13 m³/d (motsvarande
0,15 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Uttagsmöjligheterna i berg i området kring Kloten uppgår till ca 15–50 m³/d
enligt SGU:s grundvattenkarta. Berggrunden i området utgörs av granit med
ett flertal sprickzoner (VIAK, 1979).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Cirka 1 km sydväst om Kloten vattenverk finns en isälvsavlagring (ej med i
VISS) där uttagsmöjligheterna är 80–400 m³/d (1-5 l/s) enligt SGU:s grundvattenkarta. Isälvsavlagringen utgörs av en ca 1 km lång sand-grus. Denna
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isälvsavlagring är förmodligen en avklippt del av Fellingsbroåsen som är belägen ca 8 km söderut.
Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
Cirka 0,5 km väst om Kloten vattenverk finns sjön Stora Kloten (VISS ID
SE664173-147095)
Bedömning
 Arbetsgruppens bedömning är att grundvatten i berg i området lämpar
sig bättre än övriga potentiella grundvattenförekomster.
En bergborrad brunn i området kring Kloten torde ge erforderliga
uttag av grundvatten för att täcka det nuvarande behovet av
dricksvatten för samhället Kloten. Enligt VIAK (1979) har det även
funnits en bergborrad brunn kopplad till vattenverket för Kloten. En
provpumpning utfördes år 1973 och kapaciteten uppmättes till 1,5 l/s
(VIAK, 1985). Provtagningar av vattnet 1973 visade på förhöjda halter
av järn och mangan (VIAK, 1985). Ett första steg blir därför att se om
denna brunn kan lokaliseras och utreda om den fortsatt kan användas
för dricksvattenförsörjning.
7.2.5

RAMSBERG
Nuvarande vattenbehov
Vattenuttaget uppgår till i medel 77 m³/d (motsvarande 0,9 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Uttagsmöjligheterna i berggrunden i området kring Ramsberg uppgår till ca
15-50 m³/d enligt SGU:s grundvattenkarta. Nuvarande förbrukning av vatten
skulle medföra att minst två bergbrunnar troligtvis skulle behövas.
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Fellingsbroåsen i området, sträcker sig igenom Ramsberg i ungefärlig
nord-sydlig riktning, används idag som grundvattentäkt för vattenförsörjningen till Ramsberg. Enligt VISS och SGUs grundvattenkarta är Fellingsbroåsen vid Ramsberg uppdelad i två delar, Ölsjönområdet (Åsdelen strax norr
om Ramsberg) och Ramsbergsområdet (Åsdelen vid Ramsberg, åsdelen där
nuvarande vattentäkt är belägen). Åsdelen norr om Ramsberg, Ölsjönområdet, har enligt SGU (2009) en strömningsriktning riktad söderut, längs med
åsen. Var denna åsdel avvattnas eller om den är ihopkopplad med åsdelen i
Ramsberg är okänt. Fler utredningar krävs för att avgöra strömningsförhållandet i åsen innan den kan utvärderas som en potentiell reservvattentäkt.
Cirka 4 km sydöst om Ramsberg finns enligt SGUs grundvattenkarta
(2009) en grundvattendelare i Fellingsbroåsen. Detta betyder att vattnet på
södra sidan av denna grundvattendelare inte når åsdelen vid Ramsberg vilket medför att en potentiell reservvattentäkt då kan vara på andra sidan av
denna grundvattendelare.
Cirka 8 km VNV sträcker sig Lindesbergsåsen (VISS ID SE663083-146371)
där uttagsmöjligheterna är 80-400 m³/d (1-5 l/s) enligt SGU:s grundvattenkarta (2009).
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Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
Ungefär 1 km öst om Ramsberg finns sjön Glien (VISS ID SE663013-147530).
Bedömning
 Arbetsgruppens bedömning är att alternativen för reservvattentäkt till
Ramsberg behöver utredas vidare innan rekommendation kan ges.
7.2.6

ALLMÄNNINGBO
Nuvarande vattenbehov
Vattenuttaget uppgår till i medel <10 m³/d (motsvarande <0,11 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Nuvarande vattenförsörjning vid Allmänningbo baseras på grundvatten från
berggrunden. Uttagsmöjligheterna i berg i området kring Allmänningbo uppgår till ca 15-50 m³/d enligt SGU:s grundvattenkarta (2009).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Cirka 0,5 km öst om Allmänningbo vattenverk sträcker sig Malingsboåsen i
nordsydlig riktning (VISS ID SE662378-148316) där uttagsmöjligheterna är
400- 2000 m³/d (5-25 l/s) enligt SGU:s grundvattenkarta (2009). Malingsboåsen är en långsträckt ås som sträcker sig igenom samhället Allmänningbo. Grundvattenmagasinet i åsen varierar i utsträckning i sidled mellan ca
100-700 meter. Utsträckningen i sidled på isälvsmaterialet i ytan är ca 50200 meter. Strömningsriktningen i Malingsboåsens vid Allmänningbo är riktad söderut enligt SGU’s kartvisare (2017). Avvattning sker förmodligen vid
det låglänta området ca 2 km söder om Norra Allmänningbo.
Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
Cirka 2 km öster ut om Allmänningbo finns Salbosjön (VISS ID SE663736144972) och ca 1 km väster ut finns ett flertal ihopkopplade sjöar som
sträcker sig i nord-sydlig riktning.
Bedömning
 Arbetsgruppens bedömning är att reservvattenförekomst i
Malingsboåsen lämpar sig bättre än de övriga alternativen.

7.2.7

MORSKOGA
Nuvarande vattenbehov
Vattenuttaget uppgår till i medel <10 m³/d (motsvarande <0,11 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Nuvarande vattenförsörjning för Morskoga baseras på grundvatten från
berggrunden. Uttagsmöjligheterna i berg i området kring Morskoga uppgår
till ca 15–50 m³/d enligt SGU:s grundvattenkarta (2009).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Cirka 0,3 km öst om Morskoga vattenverk sträcker sig Fellingsbroåsen i
nord-sydlig riktning (VISS ID SE661986-147626) där uttagsmöjligheterna är
400- 2000 m³/d (5-25 l/s) enligt SGU:s grundvattenkarta. Strömningsriktningen i Fellingsbroåsen i området är åt sydöst i den nordvästliga förgreningen, från Morskoga och åt norr i den södra förgreningen. Var avvattning sker
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är osäkert men torde vara i någon av de bäckar som skär åsen alternativt
österut mot Morskogasjön (SGU, 2017).
Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
Cirka 2 km nordöst om Morskoga finns sjön Sörmogen.
Bedömning
 Då vattentäkten har ett litet uttag och försörjer ett litet antal
fastigheter kan kostnaden för att anlägga en reservvattentäkt här
inte motiveras ekonomiskt. Nödvattenförsörjning genom utkörning av
vatten med tankbil kan lätt ordnas. Arbetsgruppen anser därför att en
potentiell reservvattentäkt vid Morskoga endast bör utredas vidare om
behovet uppstår.
7.2.8

YXSJÖBERG
Nuvarande vattenbehov
Vattenuttaget uppgår i dagsläget till i medel <10 m³/d (motsvarande
<0,11 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Uttagsmöjligheterna i berg i området kring Yxsjöberg uppgår till under 15
m³/d enligt SGU:s grundvattenkarta.
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Vattenförsörjningen för Yxsjöberg baseras i nuläget på grundvatten från
isälvsavlagring som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Grundvattenflödesriktningen uppskattas vara riktad sydvästlig enligt VIAK (1978).
Cirka 4 km norr om Yxsjöberg vattenverk finns en isälvsavlagring (VISS ID
SE666280-144011) där uttagsmöjligheterna uppgår till ca 400-2000 m³/d
enligt SGU:s grundvattenkarta. Denna isälvsavlagring ser ut att vara ihopkopplad med isälvsavlagringen där Yxsjöberg tar sitt vatten idag. En grundvattendelare i denna ås är angiven, belägen ca 4 km norrut. Möjlig reservvattentäkt isälvsavlagring skulle då vara belägen på andra sidan av denna
grundvattendelare.
Ungefär 1,5 km syd-sydöst Yxsjöberg vattenverk finns en isälvsavlagring,
förmodligen en fortsättning på samma isälvsavlagring där Yxsjöberg idag tar
sitt vatten, där uttagsmöjligheterna uppgår till ca 80-400 m³/d enligt SGU:s
grundvattenkarta. Berg går i dagen mellan denna reservvattenförekomst
och isälvsavlagringen vid Yxsjöbergs vattenverk vilket förmodas fungera
som en grundvattendelare (SGU, 2010).
Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
Cirka 0,3 km norr om Yxsjöberg vattenverk finns sjön Holmtjärnen som är
ihopkopplad genom mindre vattendrag med ett stråk av sjöar i nord-sydlig
riktning.
Bedömning
 Arbetsgruppens bedömning är att alternativet för potentiella
reservvattenförekomst i berg lämpar sig bättre än övriga potentiella
dricksvattenförekomster då uttaget för närvarande är litet samt att
närliggande privata bergbrunnar har uppfordrat tillräcklig kapacitet för
att kunna täcka vattenverkets behov.
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7.2.9

LINDESBY-YXSJÖN
Nuvarande vattenbehov
Vattenuttaget uppgår idag till i medel 30 m³/d (motsvarande 0,34 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Vattenförsörjningen för Lindesby-Yxsjön baseras i nuläget på grundvatten
från två brunnar i berg samt uttag av ytvatten från Yxsjön. Uttagsmöjligheterna i berg i området kring Lindesby uppgår till ca 15-50 m³/d enligt SGU:s
grundvattenkarta (2009).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Cirka 2 km öst om Lindesby och Yxsjöns vattenverk sträcker sig Mosåsen
i nord-sydlig riktning (VISS ID SE661768-144975) där uttagsmöjligheterna
uppgår till ca 400-2000 m³/d enligt SGU:s grundvattenkarta (2009). Flödesriktningen av grundvattnet är okänt, men kan vara riktad söderut med för
den södra delen av Mosåsen i området och syd till väst för den norra delen av
Mosåsen i området. Med förmodad flödesriktning sker förmodligen avvattning mot Yxsjön eller i de bäckar som skär ned i åsen.
Cirka 0,3–1 km syd-sydöst om Lindesby vattenverk finns tre stycken möjliga förekomster av grundvatten enligt SGUs grundvattenkarta (2009). Uttagsmöjligheterna och potentiell flödesriktning är okänt i dessa tre jordlager. Huruvida de skulle kunna fungera som reservvattentäkt är mycket osäkert då
de av SGU endast är angivna som att ”kan ha vattenförande friktionslager”.
Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
Cirka 0,5 km söder om vattenverket återfinns Lindesbysjön.
Bedömning
 Arbetsgruppens bedömning är att potentiell reservvattenförekomst
i Mosåsen lämpar sig bättre än övriga potentiella dricksvatten
förekomster då övriga, närliggande grundvattenförekomster anses
vara tveksamma på om erforderlig kapacitet kan uppbringas samt att
möjliga kvalitétsproblem (alfapartiklar) kan finnas.

8

Rekommendationer och
förslag till åtgärder
Rapporten har som utgångspunkt beskrivit och visat på vattenförekomster
som bedömts som viktiga ur dricksvattensynpunkt. Genom att beskriva
vattenresurserna, dess kapacitet, kvalitet, risker, påverkan och skydd erhålls
en bild av vilka vattenresurser som är lämpliga för nuvarande och framtida
vattenförsörjning. Var gränsen för denna lämplighet går är en bedömningsfråga och beror på hur stor säkerhet kommunen vill ha i sin vattenförsörjning
vad gäller kvantitet och kvalitet. Såväl risker som bristande kvalitet och
skydd kan ofta åtgärdas – det är i huvudsak en fråga om hur mycket huvudmannen är villig att investera för att öka säkerheten för dricksvattenförsörjningen. Sweco rekommenderar att Samhällsbyggnadsförbundet och Samhällsbyggnadsförvaltningen gemensamt utifrån från föreliggande rapport
arbetar med att synliggöra dricksvattenförsörjningen i samhällsplaneringen.
Exempelvis genom att tillse att framtaget kartmateriel görs tillgängligt för
tjänstemän inom kommunerna samt att rutiner skapas för hur ärenden rö33
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rande exploatering, byggnation och etablering av verksamheter till framtida
potentiella vattentäkter ska hanteras.
8.1

NÖDVATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN
 Enligt uppgift från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finns en
handlingsplan för respektive befintligt vattenverk. En samlad plan
för övergripande nödvattenförsörjning finns framtagen (omfattar
alla vattenverk). Dokumentet revideras löpande. Generellt kan alla
vattenverk med förbrukning mindre än 10 m3/d nödvattenförsörjas med
utkörning till lågreservoar under en längre tid.
Planen behöver uppdateras med bl a känsliga verksamheter samt
förslag på placering av vattentankar vid större händelser.

8.2

VATTENSKYDDSOMRÅDEN
 Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som
är viktiga för dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd
så att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt perspektiv – ett
flergenerationsperspektiv. Vattenskyddsområden möjliggör detta
bland annat genom att medvetandegöra vattenförsörjningsintresset
vid kommunal planläggning och för fastighetsägare och
verksamhetsutövare i vattentäktens närhet. I arbetet med framtagande
av vattenskyddsområde bör risker för den specifika vattentäkten
studeras, t.ex. för Vasselhyttan där återinfiltration av vatten
från Skrivardalen sker. I dagsläget saknar följande vattentäkter
vattenskyddsområden: Sävsjön, Älvestorp, Grönbo, Löa, Bastjärn,
Mossgruvan och Ställberg. Flertalet av befintliga vattenskyddsområden
börjar bli gamla, dessa bör ses över och uppdateras så att de erhåller
erforderligt skydd.

8.3

VA-PLAN
 Vattenförsörjningsplanen utgör ett bra underlag till VA-plan. En VA-plan
syftar till att få en heltäckande långsiktig vatten- och avloppsplanering
(både inom och utanför verksamhetsområdet). En VA-plan behandlar
de tekniska systemen och VA-anläggningarna som behövs för att
använda vattenresurserna. VA-planen blir ett underlag för planering av
VA-verksamheten.

8.4

RESERVVATTEN
 Samtliga vattentäkter för de ingående kommunerna i
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen saknar i dagsläget
reservvattentäkt. Om ordinarie dricksvattenförsörjning av någon
anledning inte kan användas, behövs reservvatten. Sweco
rekommenderar att det utifrån vattenförsörjningsplanen görs en
djupare utredning med fokus reservvattenförsörjning för de aktuella
kommunerna.
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LOKA BRUNN
Grundvattentäkten Loka brunn togs i bruk i mitten av 1700-talet. Vattentäkten försörjer Loka Brunn hotell och restaurang samt Spendrups produktionsanläggningar med dricksvatten. Vattentäkten ägs av Spendrups Bryggeri AB.
Uttaget av grundvatten görs från 5 brunnar i Lokaåsen. Uttaget av vatten
uppgår till ca 100 m³/dygn (ca 1,2 l/s). Råvattnet pumpas till Loka brunn vattenverk där det filtreras, pH-justeras samt desinficeras med UV-ljus.
För grundvattentäkten finns tillstånd/vattendom, dnr M 2019–05 som
medger uttag av maximalt 748 m³/dygn.
För Loka brunn vattentäkt finns ett vattenskyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter, beslutade av Länsstyrelsen i Örebro län den 30 november
2015 (dnr 513-7047-2014).
LOKA 2
Grundvattentäkten Loka 2 togs i bruk år 2009 (registrerades då som vattentäkt hos miljökontoret, livsmedelsavdelningen). Vattentäkten försörjer
Spendrups Bryggeri AB:s produktionsanläggningar t ex bryggeriet i Hällefors
(Grythyttans livsmedelsby) med dricksvatten.
Uttaget av grundvatten görs från en brunn i Lokaåsen. Uttaget av vatten uppgår till 100 - 800 m³/dygn (ca 1,2–9,3 l/s). Råvattnet pumpas från
pumpstationen Loka 2 för vidareproduktion med tankbil till livsmedelsanläggningarna.
Vattentäktens kapacitet är för miljökontoret okänd.
För grundvattentäkten finns tillstånd/vattendom fastställd 2006-11-02 av
Vänersborgs tingsrätt, dnr M 1022-06 som medger uttag av maximalt 780
m³/dygn och i medeltal över året 490 m³/dygn.
För Loka 2 vattentäkt finns ett vattenskyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter, beslutade av Länsstyrelsen i Örebro län den 19 september 2011 (dnr 513-10943-2009). Beslutet överklagades men fastställdes,
med en ändring av §5, av Miljödepartementet den 22 augusti 2013 (dnr
M2011/3365/Me).
LOKA 3
Grundvattentäkten Loka 3 togs i bruk 2014. Vattentäkten planeras försörja
Spendrups Bryggeri AB:s produktionsanläggningar t ex bryggeriet i Hällefors
(Grythyttans livsmedelsby) med dricksvatten. I dagsläget görs endast underhållspumpningar och analyser.
Brunnen vid Loka 3 där uttaget av grundvatten ska göras ligger i Lokaåsen.
Råvattnet ska pumpas från pumpstationen vid brunnen Loka 3 för vidareproduktion med tankbil till livsmedelsanläggningarna.
För Loka 3 vattentäkt saknas vattendom och vattenskyddsområde.
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NYHYTTANS VATTENTÄKT
Vattentäkten försörjer en hotellanläggning, ett asylboende och ca 24 hushåll
med vatten.
De senaste uppgifterna miljökontoret har visar att uttaget av vatten var ca
12–18 m³/dygn. Då var det låg beläggning på anläggningen. Sedan november 2016 bor ett 100-tal asylsökande på anläggningen. En djupvattenpump
i brunnen regleras av en nivågivare i en reservoar på 60 m³. Inkommande
råvatten filtreras genom sandfilter och kloreras med hypoklorit. Klordoseringen styrs av flödesmätaren på inkommande råvatten. Dosering görs enligt
rekommendation av leverantören av natriumhypoklorit. Vattenreservoaren
är gjord av betong och har en inspektionslucka för kontroll och översyn av
nivågivare. Självtryck levererar vattnet till användarna.
Miljökontoret känner inte till om det finns vattendom för Nyhyttans vattentäkt eller ej. Det finns inget vattenskyddsområde till vattentäkten i Nyhyttan.
YXE GRUNDVATTENTÄKT
Vattentäkten försörjer ca 30 personer på ett behandlingshem med dricksvatten. Uttaget av grundvatten görs från en brunn med hydrofor och avhärdningsfilter. Uttaget av vatten uppgår till ca 12 m³/dygn. För Yxe vattentäkt
saknas vattendom. Det finns inget vattenskyddsområde.
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1

Hällefors kommun

1.1

JEPPETORP
Jeppetorps vattentäkt omfattas av vattenskyddsområde och riskerna har
bedömts inom detta område.
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%
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17%

29

1%

2

Barrskog

62%

106

Jordbruksmark
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11

Industriområde

0%

Bedömning av risknivå
Låg

0
171

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom vattenskyddsområdet förekommer det bebyggelse i form av småorten Hammarn (137
invånare år 2010). I övrigt är bebyggelsen gles (70-tal byggnader).

Måttlig

Avlopp
Bortsett från ett tiotal byggnader har alla fastigheter kommunal avloppsförsörjning.

Måttlig

Väg och järnväg
Väg 63 och 784 löper igenom vattenskyddsområdet. Årsdygnstrafiken för väg 63 är cirka
1700 fordon varav ca 200 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h
inom vattenskyddsområdet och vägen är rekommenderad primärväg för farligt gods.
Årsdygnstrafiken för väg 784 är ca 200 fordon varav ca 10 är tungtrafik. Hastigheten är
begränsad till högst 70 km/h inom vattenskyddsområdet.

Måttlig

Materialtäkter
Inga materialtäkter förekommer inom vattenskyddsområdet.

Låg

Förorenade områden
Inom vattenskyddsområdet förekommer tre ej riskklassade objekt. I den sekundära
skyddszonens sydvästra ände längs med riksväg 63 finns ett objekt, en plantskola, med
riskklass 2.

Måttlig

Miljöfarlig verksamhet
Inom vattenskyddsområdet förekommer ett åkeri, klassat som U-verksamhet.

Låg
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Uttag: 1556 m /dag
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1.2

NYHAMMAR
Nyhammars vattentäkt omfattas av vattenskyddsområde och riskerna har bedömts
inom detta område.
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%
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Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Det förekommer endast enstaka hus inom vattenskyddsområdet.

Låg

Avlopp
Byggnaderna befinner sig utanför verksamhetsområde för allmän avloppsförsörjning och
förmodas ha enskilda avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 790 löper i nord/sydlig riktning genom vattenskydsområdet. Årsdygnstrafiken för väg
790 är ca 120 fordon varav ca 10 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70
km/h inom vattenskyddsområdet.

Låg

Materialtäkter
Inga materialtäkter går att finna inom vattenskyddsområdet.

Låg

Förorenade områden
Inga förorenade områden går att finna inom vattenskyddsområdet.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Ingen miljöfarlig verksamhet går att finna inom vattenskyddsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg
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1.4

SÄVSJÖN
Sävsjön vattentäkt saknar vattenskyddsområde och riskerna har därför
bedömts inom ett uppskattat tillrinningsområde, detta område benämns
nedan som riskinventeringsområdet.
Markanvändning
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Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet finns det ett 60-tal byggnader som kan kopplas till bostadsoch fritidsbebyggelse. Det stora flertalet av dessa byggnader ligger på tomter längs med
Nedre Sävsjöns norra och östra strandremsa.

Måttlig

Avlopp
I stort sett all bebyggelse vid Nedre Sävsjön är kopplat till det allmänna avloppssystemet.
Norr om detta område finns det viss bebyggelse med fem bostadshus vid Sävälvens
krökning som inte är anslutna utan antas ha enskilda avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 791 och 787 löper igenom riskinventeringsområdet. Årsdygnstrafiken för väg 791
är ca 130 fordon varav ca 10 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h
inom riskinventeringsområdet. Årsdygnstrafiken för väg 787 är ca 50 fordon varav ca 10 är
tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h inom riskinventeringsområdet.

Låg

Materialtäkter
Inga materialtäkter förekommer inom riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Inom riskinventeringsområdet finns det fyra ej riskklassade objekt. Dessa objekt
utgörs av två avfallsdeponier, ett avloppsreningsverk och ett objekt klassat som
drivmedelshantering.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Ingen miljöfarlig verksamhet förekommer inom riskinventeringsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg
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E

E

E

E

Materialtäkt

Ej karterat område

Lövskog

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark
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Barr- och blandskog

Vattenyta
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Sävsjön

1 500

Typ: Grundvatten i jord
3
Uttag: 7 m /dag
Kommun: Hällefors
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1.5

ÄLVESTORP
Älvestorp vattentäkt saknar vattenskyddsområde och riskerna har därför
bedömts inom ett uppskattat tillrinningsområde, detta område benämns
nedan som riskinventeringsområdet.
Markanvändning
Annan öppen mark

%

Ha

8%

26

Vatten

19%

61

Barrskog

82%

257

Jordbruksmark

8%

26

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

0

Bedömning av risknivå
Låg

370

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdetför vattentäkten ligger byn Älvestorp med ett femtiotal
byggnader. Invånarantalet i Älvestorp är okänt.

Låg

Avlopp
Byn Älvestorp har kommunalt avlopp. Ett tiotal hus i riskinventeringsområdet befinner sig
utanför det kommunala avloppets utsträckning och förmodas ha enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 725 löper igenom riskinventeringsområdet Årsdygnstrafiken för väg 725 är ca
50 fordon varav ca 2 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h inom
riskinventeringsområdet.

Låg

Materialtäkter
Inga materialtäkter förekommer inom riskinventeringsområdet

Låg

Förorenade områden
Inom riskinventeringsområdet finns det fyra ej riskklassade objekt; två objekt norr om
Älvestorp som kan vara gamla järnmalmsgruvor med upplag, ett objekt söder om Älvestorp
som kategoriseras som ett avloppsreningsverk samt ytterligare ett ej riskklassat objekt. I
östra änden av byn finns även en gammal järn/stål-manufaktur, riskklass 3.

Måttlig

Miljöfarlig verksamhet
Inom riskinventeringsområdet förekommer det inte någon miljöfarlig verksamhet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg
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Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Riskinventeringsområde
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Älvestorp

1 500

Typ: Grundvatten i berg
3
Uttag: 14 m /dag
Kommun: Hällefors
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2

Lindesbergs kommun

2.1

KLOTEN
Klotens vattentäkt omfattas av vattenskyddsområde och riskerna har
bedömts inom detta område.
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

13%

26

8%

61

77%

257

Jordbruksmark

0%

26

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Barrskog

Bedömning av risknivå
Låg

0
370

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Vattenskyddsområdet gränsar till byn Kloten. Inom området förekommer det endast tre
bostads- och fritidshus, vilka antas höra till Sävenäsgården, samt en ytterligare lokal.
Utöver dessa finns det ett fåtal angränsande bostads- och fritidshus som befinner sig
precis vid skyddsområdesgränsen.

Låg

Avlopp
Vattenskyddsområdet omfattas av kommunalt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 233 och 875 löper igenom vattenskyddsområdet. Årsdygnstrafiken för väg 233 är
ca 300 fordon varav ca 40 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 50 km/h
inom vattenskyddsområdet och vägen är rekommenderad primärväg för farligt gods.
Årsdygnstrafiken för väg 875 är ca 60 fordon varav ca 5 är tungtrafik. Hastigheten är
begränsad till högst 70 km/h inom vattenskyddsområdet.

Låg

Materialtäkter
Inom vattenskyddsområdet förekommer det inte några materialtäkter.

Låg

Förorenade områden
Enligt Länsstyrelsens GIS-databas förekommer endast ett ej riskklassat objekt inom
vattenskyddsområdet, norr om Sävenästjärnen. Det är en gammal verkstadsindustri (utan
halogenerade lösningsmedel).

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Inom vattenskyddsområdet förekommer det inte någon miljöfarlig verksamhet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg
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Låghusbebyggelse
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Kloten

1 500

Typ: Grundvatten i jord
3
Uttag: 13 m /dag
Kommun: Lindesberg
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2.2

RYA
Rya vattentäkt omfattas av vattenskyddsområde och riskerna har bedömts
inom detta område.
Markanvändning

%

Ha

20%

75

5%

20

Barrskog

60%

228

Jordbruksmark

10%

37

Annan öppen mark
Vatten

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

4%

16

Industriområde

1%

2

Bedömning av risknivå
Måttlig

377

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Utanför, men i angränsning till vattenskyddsområdets norra ände, ligger Lindesberg
med dess invånarantal på 9149 personer (2010 års befolkningsdata). Inom själva
skyddsområdet ligger Skottbackarna, vilket är ett villaområde. Utöver detta förekommer
det uppskattningsvis ett sextiotal bostads-eller fritidshus samt verksamhetslokaler.

Måttlig

Avlopp
Det mesta av bebyggelsen inom vattenskyddsområdet är anslutet till det kommunala
avloppsnätet. Endast elva byggnader ligger utanför detta verksamhetsområde. I den mån
dessa byggnader har avlopp så antas dessa ha enskilda avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 50, 860 , 845 och 834 sträcker sig igenom eller in i vattenskyddsområdet.
Årsdygnstrafiken för väg 50 är ca 6000 fordon varav ca 1300 är tungtrafik. Hastigheten är
begränsad till högst 90 km/h inom vattenskyddsområdet och vägen är rekommenderad
primärväg för farligt gods. Årsdygnstrafiken för väg 860 är ca 4400 fordon varav ca 300 är
tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h inom vattenskyddsområdet. utöver
dessa förekommer det även ett antal lokalvägar, lokalgator och en järnväg.

Hög

Materialtäkter
Inom vattenskyddsområdet förekommer det inte några materialtäkter.

Låg

Förorenade områden
Fem ej riskklassade objekt relaterade till gamla bilserviceanläggningar (åkeri, bilverkstad,
bränsle) finns positionerade ca 200 meter väster och sydväst om vattenverket. 300 meter
norr om detsamma finns tre ej riskklassade objekt kopplade till gammal cementindustri
och bilvårdsanläggning. Ytterligare 500 meter nordväst om dessa finns en ej riskklassad
plantskola.

Måttlig

Miljöfarlig verksamhet
Inom vattenskyddsområdet förekommer det fyra verksamheter med tillsynsklass B, ett med
tillsynsklass C och sju stycken med tillsynsklass U.

Måttlig

Sammanlagd risknivå
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Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark
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Barr- och blandskog

Vattenyta
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Rya

1 500

Typ: Grundvatten i jord
3
Uttag: 4600 m /dag
Kommun: Lindesberg
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2.3

RAMSBERG
Ramsberg vattentäkt omfattas av vattenskyddsområde och riskerna har
bedömts inom detta område.
Markanvändning

%

Ha

28%

18

0%

0

Barrskog

17%

11

Jordbruksmark

54%

33

Annan öppen mark
Vatten

Lövskog

2%

1

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

0

Bedömning av risknivå
Hög

62

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Tätorten Ramsberg (247 invånare år 2010) ligger, med 60-talet byggnader, delvis inom den
sekundära skyddszonen för grundvattentäkten.

Måttlig

Avlopp
All bebyggelse bortsett från de fem byggnader som utgör Kurrboda mitt i
vattenskyddsområdet samt de två byggnaderna vid idrottsplatsen i den norra delen är
sammanlänkade med det kommunala avloppsnätet. De nämnda byggnaderna antas i den
mån avlopp förekommer ha enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 847 tangerar och löper längs med vattenskyddsområdets sydvästra gräns.
Årsdygnstrafiken för väg 847 är ca 230 fordon varav ca 20 är tungtrafik. Hastigheten är
begränsad till högst 50 km/h inom vattenskyddsområdet. Utöver denna väg förekommer
det även ett antal lokalgator.

Låg

Materialtäkter
Inom vattenskyddsområdet förekommer det inte några materialtäkter.

Låg

Förorenade områden
Inom vattenskyddsområdet förekommer det ett ej riskklassat objekt samt en järn/stålmanufaktur med riskklass 3 precis längs den södra gränsen.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Ingen miljöfarlig verksamhet förekommer inom vattenskyddsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg
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Lövskog
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Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse
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Höghusbebyggelse
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Fjällbjörkskog
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Fruktodling
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Ramsberg
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Typ: Grundvatten i jord
3
Uttag: 77 m /dag
Kommun: Lindesberg
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2.4

VASSELHYTTAN
Vasselhyttan vattentäkt omfattas av vattenskyddsområde och riskerna har
bedömts inom detta område.
Markanvändning

%

Ha

30%

7

4%

1

Barrskog

14%

3

Jordbruksmark

33%

8

Lövskog

Annan öppen mark
Vatten

20%

5

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

0

Bedömning av risknivå
Måttlig

23

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Den bebyggelse som utgör Vasselhyttan ligger till stor del utanför vattenskyddsområdet.
Inom vattenskyddsområdet finns det ett tiotal hus utspridda.

Måttlig

Avlopp
Inom vattenskyddsområdet finns det ett tiotal hus med förmodat enskilt avlopp.

Hög

Väg och järnväg
Väg 865 löper igenom vattenskyddsområdet. Årsdygnstrafiken för väg 865 är ca 260
fodon varav ca 20 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h inom
vattenskyddsområdet. Utöver denna väg förekommer det ett antal lokalvägar.

Måttlig

Materialtäkter
Det finns inga materialtäkter som berör vattenskyddsområdet.

Låg

Förorenade områden
Enligt Länsstyrelsens GIS-databas finns det ett objekt som kan vara en gammal gruva och/
eller ett järnmalmsupplag på den norra gränsen till den sekundära skyddszonen.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Ingen miljöfarlig verksamhet förekommer inom vattenskyddsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå
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Vasselhyttan

1 500

Typ: Grundvatten i jord
3
Uttag: 975 m /dag
Kommun: Lindesberg
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2.5

ALLMÄNNINGBO
Allmänningbo vattentäkt omfattas av vattenskyddsområde och riskerna har
bedömts inom detta område.
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

16%

10

0%

0

Barrskog

47%

29

Jordbruksmark

32%

19

Lövskog

5%

3

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Bedömning av risknivå
Måttlig

0
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Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Ett 40-tal byggnader förekommer inom vattenskyddsområdet, och dessa utgör ungefär
hälften av bebyggelsen i byn Norra Allmänningbo som i helhet har ett invånarantal på ca 50
personer (uppskattat år 2000).

Låg

Avlopp
Allmänningbo kommunala avloppsanläggning är belägen inom vattenskyddsområdet.
Flertalet av byggnaderna inom skyddsområdet är anslutna till det kommunala avloppet,
men ca 5 byggnader, främst i den västra delen av skyddsområdet, antas innehava enskilda
avlopp.

Måttlig

Väg och järnväg
Väg 877 löper längs med vattenskyddsområdets östra gräns. Årsdygnstrafiken för väg 877
är ca 20 fordon varav ca 3 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h inom
vattenskyddsområdet. Utöver denna väg förekommer det ett fåtal lokalvägar.

Låg

Materialtäkter
En bergtäkt är belägen i norra delen av vattenskyddsområdet.

Måttlig

Förorenade områden
Inga förorenade området förekommer vattenskyddsområdet . Ungefär 80 meter utanför
skyddsområdets sydöstra gräns, längs väg 877, ligger ett objekt, en järn/stål-manufaktur,
med riskklass 3.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Ingen miljöfarlig verksamhet förekommer inom vattenskyddsområdet

Låg

Sammanlagd risknivå
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Allmänningbo
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Typ: Grundvatten i berg
3
Uttag: 7 m /dag
Kommun: Lindesberg
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2.6

MORSKOGA
Morskoga vattentäkt omfattas av vattenskyddsområde och riskerna har
bedömts inom detta område.
Markanvändning

%

Ha

15%

5

0%

0

85%
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Jordbruksmark

0%

0

Lövskog

0%

0

Bebyggelse
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Industriområde

0%

0

Annan öppen mark
Vatten
Barrskog

Bedömning av risknivå
Låg

34

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Endast tio byggnader befinner sig inom vattenskyddsområdet.

Låg

Avlopp
Bebyggelsen inom vattenskyddsområdet har inte allmän avloppsförsörjning. Därmed antas
de inneha enskilda avlopp.

Måttlig

Väg och järnväg
Väg 68 och 847 löper i vattenskyddsområdets östra sida. Årsdygnstrafiken för väg 68 är
ca 1500 fordon varav ca 350 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 90 km/h
inom vattenskyddsområdet och vägen är rekommenderad primärväg för farligt gods.
Årsdygnstrafiken för väg 847 är ca 370 fordon varav ca 40 är tungtrafik. Hastigheten är
begränsad till högst 70 km /h inom vattenskyddsområdet. Utöver denna väg förekommer
det en lokalväg.

Hög

Materialtäkter
Inom vattenskyddsområdet förekommer det inga materialtäkter.

Låg

Förorenade områden
Inom vattenskyddsområdet förekommer det inga förorenade områden.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Inom vattenskyddsområdet förekommer det ingen miljöfarlig verksamhet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg
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Morskoga
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Typ: Grundvatten i berg
3
Uttag: 3 m /dag
Kommun: Lindesberg

SWECO ENVIRONMENT / Vattenförsörjningsplan Bergslagen - Bilaga 3 - Risk och påverkan

2.7

ROCKHAMMAR
Rockhammar vattentäkt har ett vattenskyddsområde och riskerna har
bedömts inom detta.
Markanvändning

%

Ha

Annan öppen mark

8%

7

Vatten

0%

0

91%

81

Jordbruksmark

2%

1

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

0

Barrskog

Bedömning av risknivå
Låg

89

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom vattenskyddsområdet förekommer det bebyggelse utgörande av ett fåtal enskilda
bostäder.

Låg

Avlopp
Uppskattningsvis tre bostäder ej anslutna till det kommunala avloppsnätet och antas
därmed innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 847 och 846 löper igenom vattenskyddsområdet. Årsdygnstrafiken för väg 847 är
ca 240 fordon varav ca 20 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h.
Årsdygnstrafiken för väg 846 är ca 460 fordon varav ca 30 är tungtrafik. Hastigheten är
begränsad till högst 70 km/h. Utöver denna väg förekommer ett fåtal lokalvägar.

Måttlig

Materialtäkter
Inom vattenskyddsområdet förekommer det inga materialtäkter.

Låg

Förorenade områden
Inom vattenskyddsområdet förekommer det inga förorenade områden.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Inom vattenskyddsområdet förekommer det ingen miljöfarlig verksamhet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

24

Materialtäkt

Ej karterat område

Lövskog

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Riskinventeringsområde

0

Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade

3
4
E

Meter
750
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Stor risk

2

K

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

"
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Rockhammar

1 500

Typ: Grundvatten i jord
3
Uttag: 161 m /dag
Kommun: Lindesberg
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2.8

GRÖNBO
Grönbo vattentäkt saknar vattenskyddsområde och riskerna har därför
bedömts inom ett uppskattat tillrinningsområde, detta område benämns
nedan som riskinventeringsområdet.
Markanvändning

%

Ha

18%

145

6%

51

71%

569

Jordbruksmark

4%

33

Lövskog

0%

2

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

0

Annan öppen mark
Vatten
Barrskog

Bedömning av risknivå
Låg

799

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet förekommer det bebyggelse som utgörs av ett fåtal bostäder.

Låg

Avlopp
Inga av hushållen inom riskinventeringsområdet är anslutna till det kommunala
avloppsnätet och antas därför innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 847 löper igenom det uppskattade tillrinningsområdet. Årsdygnstrafiken för väg 847
är ca 110 fordon varav ca 10 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h.
Utöver denna väg förekommer det ett mindre antal lokalvägar.

Låg

Materialtäkter
Inga materialtäkter förekommer inom riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Inom riskinventeringsområdet förekommer det en ej riskklassad avfallsdeponi.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer ingen miljöfarlig verksamhet inom riskinventeringsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

26

E

3

E

E

E
E

EE

E

E

Materialtäkt

Ej karterat område

Lövskog

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Riskinventeringsområde

0

Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade

3
4
E

Meter
1 400
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Stor risk

2
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Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

"
)

Grönbo

2 800

Typ: Grundvatten i jord
3
Uttag: 10 m /dag
Kommun: Lindesberg
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3

Ljusnarsbergs kommun

3.1

SAND
Sand vattentäkt omfattas av vattenskyddsområde och riskerna har
bedömts inom detta område.
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

6%

6

8%

8

Barrskog

73%

70

Jordbruksmark

14%

14

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Bedömning av risknivå
Låg

0
96

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom vattenskyddsområdet finns det ett 30-tal byggnader utspridda gårdsvis på
fem gårdar och längs Furuhagsviken. Vattenskyddsområdet angränsar i sydöst
bostadsbebyggelsen Finnhyttan.

Låg

Avlopp
Bebyggelsen inom vattenskyddsområdet har inte allmän avloppsförsörjning. Fastigheterna
förmodas ha enskilda avlopp.

Måttlig

Väg och järnväg
Väg 793 sträcker sig igenom vattenskyddsområdet. Årsdygnstrafiken för väg 793 är ca
370 fordon varav ca 20 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h. Utöver
denna väg förekommer det ett mindre antal lokalvägar samt en järnväg.

Måttlig

Materialtäkter
Inom vattenskyddsområdet förekommer det inga materialtäkter.

Låg

Förorenade områden
Inga förorenade områden förekommer inom vattenskyddsområdet.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Inom vattenskyddsområdet förekommer det ingen miljöfarlig verksamhet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

28

2

E

Materialtäkt

Ej karterat område

Lövskog

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Riskinventeringsområde

0

Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade

3
4
E

Meter
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Stor risk

2

K

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

"
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Sand

1 500

Typ: Grundvatten i jord
3
Uttag: 1696 m /dag
Kommun: Ljusnarsberg
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3.2

YXSJÖBERG
Yxsjöberg vattentäkt saknar vattenskyddsområde och riskerna har därför
bedömts inom ett uppskattat tillrinningsområde, detta område benämns
nedan som riskinventeringsområdet.
Markanvändning

%

Ha

Annan öppen mark

18 %

131

Vatten

22 %

156

Barrskog

58 %

419

Jordbruksmark

1%

6

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

0

Bedömning av risknivå
Låg

712

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Ett 50-tal byggnader finns inom riskinventeringsområdet. Flertalet av dem befinner sig i ett
kluster uppe i den norra delen vid området Tallbacken, och resten finns längs med väg 550
i den södra delen av riskinventeringsområdet.

Måttlig

Avlopp
Inget av bebyggelsen är ansluten till det kommunala avloppet, utan antas inneha enskilda
avlopp.

Måttlig

Väg och järnväg
Väg 550 och 552 löper igenom riskinventeringsområdet. Årsdygnstrafiken för väg 550
är ca 160 fordon varav ca 10 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h
inom riskinventeringsområdet. Årsdygnstrafiken för väg 552 är ca 70 fordon varav ca 5 är
tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h inom riskinventeringsområdet.

Låg

Materialtäkter
Inga materialtäkter förekommer inom riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Endast ett ej riskklassat objekt befinner sig inom riskinventeringsområdet.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Ingen miljöfarlig verksamhet förekommer inom riskinventeringsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

30

E

3

Yxsjöberg

Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade
Materialtäkt

3
4
E

"
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0

Stor risk

2

K

Meter
750
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Ej karterat område

Lövskog

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Riskinventeringsområde

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

1 500

Typ: Grundvatten i jord
3
Uttag: 10 m /dag
Kommun: Ljusnarsberg
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3.3

BASTTJÄRN
Basttjärn vattentäkt saknar vattenskyddsområde och riskerna har därför
bedömts inom ett uppskattat tillrinningsområde, detta område benämns
nedan som riskinventeringsområdet.
Markanvändning

%

Ha

Annan öppen mark

6%

23

Vatten

2%

8

86%

317

Jordbruksmark

4%

15

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

2%

8

Industriområde

0%

0

Barrskog

Bedömning av risknivå
Låg

369

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet ligger småorten Basttjärn (61 invånare år 2010) samt ett
fåtal enskilda bostäder.

Låg

Avlopp
Orten Basttjärn har kommunal avloppsförsörjning. Strax öster om Basttjärn återfinns ett
fåtal bostäder antas innehava enskilda avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 50 löper igenom riskinventeringsområdet. Årsdygnstrafiken för väg 50 är ca 3700
fordon varav ca 800 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 90 km/h och vägen
är rekommenderad primärväg för farligt gods. Utöver denna väg förekommer det även ett
mindre antal lokalvägar och gator.

Hög

Materialtäkter
Inga materialtäkter förekommer inom riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Inom det uppskattade tillrinningsområdet förekommer tre ej riskklassade objekt. En
avfallsdeponi, en industrideponi och ett område klassat som drivmedelshantering. Utöver
detta förekommer det även en gruva klassad till riskklass 2.

Måttlig

Miljöfarlig verksamhet
Inom det uppskattade tillrinningsområdet förekommer två tillsynsobjekt, klassat som
U-verksamhet samt ett avloppsreningsverk, klassat som C-verksamhet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

32

E

E

E

2

E

E

E

2

2

E

E
2

E

Materialtäkt

Ej karterat område

Lövskog

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Riskinventeringsområde

0

Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade

3
4
E

Meter
750
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Stor risk

2

K

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

"
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Basttjärn

1 500

Typ: Grundvatten i berg
3
Uttag: 51 m /dag
Kommun: Ljusnarsberg
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3.4

HÖRKEN
Hörken vattentäkt saknar vattenskyddsområde och riskerna har därför
bedömts inom ett uppskattat tillrinningsområde, detta område benämns
nedan som riskinventeringsområdet.
Markanvändning

%

Ha

Annan öppen mark

7%

8

Vatten

0%

0

78%

91

Jordbruksmark

0%

0

Lövskog

0%

0

13%

15

0%

0

Barrskog

Bebyggelse
Industriområde

Bedömning av risknivå
Måttlig

116

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns bebyggelse i form av småorten Hörken (141
invånare år 2010) samt ett fåtal bostäder.

Låg

Avlopp
Orten Hörken har kommunal avloppsförsörjning. Övriga bostäder inom
riskinventeringsområdet antas innehava enskilt avlopp.

Måttlig

Väg och järnväg
Väg 792 löper igenom det uppskattade tillrinningsområdet. Årsdygnstrafiken för väg 792 är
ca 530 fordon varav ca 50 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h och
vägen är rekommenderad sekundärväg för farligt gods. Utöver denna väg förekommer det
en del lokalgator samt en järnväg inom det uppskattade tillrinningsområdet.

Måttlig

Materialtäkter
Inga materialtäkter förekommer inom riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Inom det riskinventeringsområdet förekommer sex ej riskklassade objekt: bland annat
söder om Hörken återfinns en avfallsdeponi samt ett avloppsreningsverk. Strax norr om
Hörken vattenverk finns två objekt tilldelade riskklass 2, ett metallverk och en gruva/
upplag.

Måttlig

Miljöfarlig verksamhet
Inom riskinventeringsområdet förekommer ett avloppsreningsverk, klassat som
C-verksamhet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Måttlig

34

E
E

E

2

E

E

E

2

2

E

E
2

E

Materialtäkt

Ej karterat område

Lövskog

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Riskinventeringsområde

0

Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade

3
4
E

Meter
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Stor risk

2
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Mycket stor risk

1
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Hörken

1 500

Typ: Grundvatten i berg
3
Uttag: 7 m /dag
Kommun: Ljusnarsberg
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4

Nora kommun

4.1

BÄLGSJÖN
Bälgsjön vattentäkt omfattas av vattenskyddsområde och riskerna har
bedömts inom detta område.
Markanvändning
Annan öppen mark

%

Ha

4%

67

Vatten

20%

356

Barrskog

75%

1365

Jordbruksmark

0%

1

Lövskog

2%

27

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Bedömning av risknivå
Låg

0
1816

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom vattenskyddsområdet finns det endast ett tiotal utspridda byggnader och bodar.

Låg

Avlopp
Inga av bostäderna inom vattenskyddsområdet är påkopplat på det kommunala
avloppsnätet.

Låg

Väg och järnväg
Väg 764 löper igenom delar av vattenskyddsområdet. Årsdygnstrafiken för väg 764 är ca
360 fordon varav ca 40 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h inom
vattenskyddsområdet.

Låg

Materialtäkter
Inom vattentäktsområdet finns ingen pågående materialtäkt.

Låg

Förorenade områden
Inom vattenskyddsomrdet så finns det fyra objekt som skulle kunna vara gamla gruvor med
upplag eller dylikt, där ett av objekten är ett gammalt upplag för sulfidmalm, riskklass 3.
Ett av gruvobjekten ligger vid Bälgsjöbodar, alldeles nära Bälgsjöns strand. Ett annat av
gruvobjekten har en liknande positionering vid Holmhyttedammens östra strand.
Vidare finns i området ett objekt kopplat till någon form av avfallsdeponi. Två ytterligare
objekt kan härledas till någon sorts järn- och stålmanufaktur, riskklass 3, varav det ena
är beläget vid Bälgsjöns nordvästra strand medan det andra ligger drygt 200 meter från
Holmhyttedammen. Längs skyddsområdets södra gräns finns två objekt med riskklass 3,
av vilket ett är relaterat till tillverkning av krut- och sprängämnen.

Måttlig

Miljöfarlig verksamhet
Inga miljöfarliga verksamheter återfinns inom vattenskyddsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

36

E

3

3
3

E

3

E

3

E

3
E

Materialtäkt

Ej karterat område

Lövskog

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Riskinventeringsområde

0

Ej riskkklassade

E

Meter
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Liten risk
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K

Måttlig risk

Stor risk

2
3

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

"
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Bälgsjön
Typ: Ytvatten
3
Uttag: 2040 m /dag
Kommun: Nora

1 500
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4.2

LINDESBY OCH YXSJÖN
Lindesby och Yxsjön vattentäkt omfattas av vattenskyddsområde och
riskerna har bedömts inom detta område.
Markanvändning

%

Ha

5%

29

Vatten

15%

95

Barrskog

79%

498

Jordbruksmark

1%

6

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

0

Annan öppen mark

Bedömning av risknivå
Låg

628

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom vattenskyddsområdet förekommer det ett 80-tal byggnader, varav flertalet hus består
av de samlade bebyggelserna Lindesby i områdets sydvästra ände och Yxsjön i den östra.

Måttlig

Avlopp
Ingen av byggnaderna inom vattenskyddsområdet är kopplade till det kommunala avloppet.
I den mån dessa byggnader har avlopp så antas dessa ha enskilda avlopp.

Måttlig

Väg och järnväg
Väg 767 tangerar vatttenskyddsområdets sydvästra gräns. Årsdygnstrafiken för väg 767 är
ca 200 fordon varav ca 20 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h inom
vattenskyddsområdet.

Låg

Materialtäkter
Inom vattentäktsområdet finns inga meterialtäkter.

Låg

Förorenade områden
Det finns tre objekt av intresse inom vattenskyddsområdet. Vid Yxsjöns nordöstra strand
finns en gammal gruva med upplag (sulfidmalm, rödfyr), riskklass 3. I Lindesby finns dels
en nerlagd verkstadsindustri (utan halogenerade lösningsmedel) och dels en gammal järn
och stålmanufaktur, riskklass 4, mindre än 200 meter från vattenverket.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
I den västra delen av vattenskyddsområdet är en miljöfarlig verksamhet belägen, klassad
som C-verksamhet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

38

E
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E

E

"
)

3

E

Materialtäkt

Ej karterat område

Lövskog

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Riskinventeringsområde
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Måttlig risk
Liten risk
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Stor risk

2

E

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

"
)

Yxsjön och Lindesby

1 500

Typ: Ytvatten och grundvatten i berg
3
Uttag: 30 m /dag
Kommun: Nora
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Potentiella vattentäkter
Potentiella vattentäkter har ej något vattenskyddsområde utan risker har
bedömts inom ett uppskattat tillrinningsområde för respektive åssektion,
detta område benäms nedan som riskinventeringsområdet.

5.1

MOGETORP
Markanvändning

%

Ha

Annan öppen mark

9%

114

Vatten

2%

30

Barrskog

77%

1015

Jordbruksmark

12%

165

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

0

Bedömning av risknivå
Låg

1322

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet förekommer det bebyggelse utgörande av mindre småorter
samt ett 50-tal enskilda bostäder.

Låg

Avlopp
Ingen uppgift finns på kommunalt avlopp inom riksinventeringsområdet. Samtliga bostäder
antas därför innehava enskilt avlopp.

Måttlig

Väg och järnväg
Väg 50 och 244 löper i delar av det uppskattade tillrinningsområdet. Årsdygnstrafiken för
väg 50 är ca 4000 fordon varav ca 800 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst
100 km/h och vägen är rekommenderad primärväg för farligt gods. Årsdygnstrafiken för
väg 244 är ca 5000 fordon varav ca 500 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst
70 km/h och vägen är rekommenderad primärväg för farligt gods. Utöver dessa två så
förekommer det ett mindre antal andra vägar med årsdygnstrafik under 300 fordon samt
ett antal lokalvägar och en järnväg.

Hög

Materialtäkter
Inga materialtäkter förekommer inom riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Inom riskinventeringsområdet återfinns det sex ej riskklassade potentiellt förorenade
områden, utgörande av bland annat avloppsreningsverk, avfallsdeponier mm., samt tre
stycken med riskklass 3.

Måttlig

Miljöfarlig verksamhet
Inom riskinventeringsområdet förekommer det ett lantbruk med tillsynsklass C samt en
verksamhet med tillsynsklass B.

Måttlig

Sammanlagd risknivå

Måttlig

40

"
)

E

3

E

"
)

3

E E

E

E

E

3

E

E

"
)

E

Materialtäkt

0

Mycket stor risk
Stor risk
Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade

1
2
3
4
E

Meter
2 300

Potentiellt förorenade områden

"
)

Ej karterat område

Lövskog

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

4 600

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Riskinventeringsområde

Örebro

Mogetorp
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5.2

KARLSDALSÅSEN
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

4%

19

9%

39

86%

360

Jordbruksmark

0%

0

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Barrskog

Bedömning av risknivå
Låg

0
418

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns bebyggelse utgörande av ca fyra bostäder.

Låg

Avlopp
Bostäderna inom riskinventeringsområdet är inte ansluta till det kommunala avloppsnätet.
Samtliga bostäder antas därför innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 725 löper i nordsydlig riktning, längs med åsen, igenom det uppskattade
tillrinningsområdet. Årsdygnstrafiken för väg 725 är ca 55 fordon varav 2 är tungtrafik.
Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h. Utöver denna väg förekommer det ett mindre
antal lokalvägar.

Låg

Materialtäkter
Inga materialtäkter förekommer inom riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Inom riskinventeringsområdet återfinns det ett ej riskklassat objekt.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer ingen miljöfarlig verksamhet inom vattenskyddsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

42

E

Stor risk
Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade
Materialtäkt

2
3
4
E

"
)

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
1 300

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

2 600

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Hällefors

Karlsdalsåsen
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5.3

STADRAÅSEN
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

14%

82

5%

28

71%

424

Jordbruksmark

9%

53

Lövskog

1%

7

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Barrskog

Bedömning av risknivå
Låg

0
594

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom det riskinventeringsområdet återfinns bebyggelse utgörande av ett fåtal bostäder.

Låg

Avlopp
Bostäderna inom riskinventeringsområdet är inte anslutna till det kommunala avloppsnätet
och antas därav innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 244 löper i nordvästlig-sydöstlig riktning, längs med åsen, igenom det uppskattade
tillrinningsområdet. Årsdygnstrafiken för väg 244 är ca 1400 fordon varav ca 180 är
tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 90 km/h och vägen är rekommenderad
primärväg för farligt gods. Utöver denna väg förekommer det ett mindre antal lokalvägar.

Hög

Materialtäkter
Inga materialtäkter återfinns inom riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Inom riskinventeringsområdet återfinns fyra sågverk som ej är riskklassade eller riskklass
4, en nedlagd gruva med riskklass 2 och en ej riskklassad transformatorstation.

Måttlig

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer ingen miljöfarlig verksamhet inom vattenskyddsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

44

E

E

E

E

2

E

E

E

E

E3

2

4

E

2

33

E

E

3

E

E

E

E

3

E

"
)

Stor risk
Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade
Materialtäkt

2
3
4
E

"
)

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
3 500

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

7 000

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Nora

Stadraåsen
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NITTÄLVSÅSEN
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

16%

543

4%

131

78%

2563

Jordbruksmark

0%

7

Lövskog

2%

61

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Barrskog

Bedömning av risknivå
Låg

0
3306

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns bebyggelse utgörande av ett fåtal bostäder.

Låg

Avlopp
Inga av hushållen inom riskinventeringsområdet är anslutna till det kommunala
avloppsnätet och antas därmed innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 793 löper i en liten del av det uppskattade tillrinningsområdet Årsdygnstrafiken för väg
792 är ca 26 fordon varav ca 1 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h.
Utöver denna väg förekommer det ett antal lokalvägar.

Låg

Materialtäkter
Enligt uppgift återfinns inga materialtäkter i riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Enligt uppgift återfinns två nedlagda gruvor, riskklass 3, i den norra delen av
riskinventeringsområdet. I den södra delen av riskinventeringsområdet finns två ej
riskklassade områden.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer det inga miljöfarliga verksamheter i det uppskattade
tillrinningsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

46

"
)

E

E

3

E

E

E

3

E

E

E

E

E

E

3

3

E

"
)

E

E

E

E

E E

3

E

3

E
2

E
E

E

3

3

3

2

3

3

3

E
E

E

2

4E

2

2

E
3EE

Text

Materialtäkt

Ej karterat område

0

E

4

3

2

1

Ej riskkklassade

Liten risk

Måttlig risk

Stor risk

Mycket stor risk

Meter
4 100

Potentiellt förorenade områden

"
)

Lövskog

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

8 200

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Ljusnarsberg

Nittälvsåsen
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SVARTÄLVSÅSEN
Markanvändning
Annan öppen mark

%

Ha

16%

611

Vatten

17%

638

Barrskog

57%

2195

Jordbruksmark

3%

130

Lövskog

2%

74

Bebyggelse

1%

57

Industriområde

3%

Bedömning av risknivå
Måttlig

111
3848

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns tätorten Hällefors (ca 4500 invånare) samt ett
100-tal enskilda bostäder.

Hög

Avlopp
Tätorten Hällefors och flera av de enskilda bostäderna har kommunal avloppsförsörjning.
Ett 50-tal bostäder antas därmed innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 63, 244, 784, 785 och 786 löper igenom delar av det uppskattade tillrinningsområdet.
Årsdygnstrafiken för väg 63 är ca 4100 fordon varav ca 430 är tungtrafik. Hastigheten är
begränsad till högst 70 km/h och vägen är rekommenderad primär väg för farligt gods.
Årsdygnstrafiken för väg 244 är ca 3000 fordon varav ca 320 är tungtrafik. Hastigheten
är begränsad till högst 70 km/h och vägen är rekommenderad primär väg för farligt gods.
Årsdygnstrafiken för väg 784 är ca 210 fordon varav ca 10 är tungtrafik. Hastigheten är
begränsad till högst 70 km/h. Årsdygnstrafiken för väg 785 är ca 400 fordon varav ca 50 är
tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h. Årsdygnstrafiken för väg 786 är ca
800 fordon varav ca 70 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h. Utöver
dessa vägar förekommer det ett flertal lokalvägar samt en järnväg.

Måttlig

Materialtäkter
Inom riskinventeringsområdet finns inga materialtäkter.

Låg

Förorenade områden
Enligt uppgift återfinns en gruva som tilldelats riskklass 1, fem områden med riskklass
2, sex med riskklass 3. Utöver dessa återfinns 41 potentiellt förorenade områden inom
riskinventeringsområdet.

Hög

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer det 3 verksamheter med tillsynsklass B, 13 verksamheter med
tillsynsklass C och 24 verksamheter med tillsynsklass U.

Hög

Sammanlagd risknivå

Hög

48

E

E

E

E

3

E

2

E

EE E
EE

1
EE
E

E

E

2

E

E

0

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

2

E
E

"
)

E
E
E
E

Ej karterat område

Lövskog

Meter
4 500

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

E

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

9 000

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

E

E

E
EE
EEE

Materialtäkt

Grundvatten i jord

"
)

Ej riskkklassade

Kalfjäll

E
EE

E

E
3
E
E
E
2 EE
E
EE E
E
E
EE
3 E EE
E
32 3
E
E
EE
E 3
E
3
E
E
33 E
2
E

E

2

Liten risk

E

E

E

2

Måttlig risk

4

Stor risk

2
3

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Hällefors

Hällefors

Svartälvsåsen
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HJULSJÖÅSEN
Markanvändning
Annan öppen mark

%

Ha

8%

111

Vatten

13%

171

Barrskog

74%

988

Jordbruksmark

4%

56

Lövskog

1%

9

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Bedömning av risknivå
Låg

0
1336

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns byn Hjulsjö samt ett tjugo-tal enskilda bostäder.

Låg

Avlopp
Byn Hjulsjö har kommunal avloppsförsörjning. Övriga bostäder inom
riskinventeringsområdet antas därmed innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 63 och väg 767 löper igenom det uppskattade tillrinningsområdet. Årsdygnstrafiken
för väg 63 är ca 880 fordon varav ca 180 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst
70 km/h och vägen är rekommenderad sekundärväg för farligt gods. Årsdygnstrafiken för
väg 767 är ca 200 fordon varav ca 20 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70
km/h. Utöver dessa vägar förekommer det ett antal lokalvägar samt två anslutande vägar
till väg 767 och väg 63.

Måttlig

Materialtäkter
Inom riskinventeringsområdet förekommer inga materialtäkter.

Låg

Förorenade områden
Inom riskinventeringsområdet återfinns en järn- och stålindustri som tilldelats riskklass 3
samt sex stycken ej riskklassade potentiellt förorenade områden.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer det en skjutbana med tillsynsklass U, ett Åkeri med tillsynsklass
B samt en återvinningsstation med tillsynsklass U inom riksinventeringsområdet.

Måttlig

Sammanlagd risknivå

Låg

50

"
)

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

2

E

3

E

E

E

E

E

E

"
)

E

E

E

E

E

E

3

E

E

Materialtäkt

"
)

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
2 450

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

4 900

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Ej riskkklassade

Liten risk

E

Måttlig risk

4

Stor risk

2
3

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Hällefors

Hjulsjöåsen
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FELLINGSBROÅSEN (FELLINGSBRO)
Markanvändning
Annan öppen mark

%

Ha

13%

35

Vatten

2%

6

Barrskog

9%

23

57%

149

0%

0

15%

40

Jordbruksmark
Lövskog
Bebyggelse
Industriområde

3%

Bedömning av risknivå
Hög

8
262

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns det bebyggelse i form av samället Fellingsbro
(1384 invånare år 2010) samt ett fåtal enskilda bostäder.

Hög

Avlopp
Fellingsbro samhälle har kommunal avloppsförsörjning. De enskilda bostäderna inom
riskinventeringsområdet antas innehava enskilda avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 249 löper igenom den norra delen av riskinventeringsområdet. Årsdygnstrafiken
för väg 249 är ca 2050 fordon varav ca 320 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till
högst 80 km/h och vägen är rekommenderad primärväg för farligt gods. Utöver denna väg
förekommer det ett mindre antal lokalvägar samt en järnväg.

Måttlig

Materialtäkter
Inom riskinventeringsområdet förekommer inga materialtäkter.

Låg

Förorenade områden
Inom riskinventeringsområdet återfinns ca 18 ej riskklassade objekt samt en
verkstadsindustri som tilldelats riskklass 2.

Hög

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer det tolv stycken miljöfarliga verksamheter. Nio med
tilllsynsklass U, en med tillsynsklass B och två med tillsynsklass C.

Måttlig

Sammanlagd risknivå

Hög

52

E

E

E EE
E
E E
E
E 2
EE E

E
E
E E

E E

E

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
1 200

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

2 400

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Materialtäkt

Liten risk

4

Ej riskkklassade

Måttlig risk

3

E

Stor risk

2

"
)

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Lindesberg

Fellingsbro

Fellingsbroåsen
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FELLINGSBROÅSEN (ÅBYHAMMAR)
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

11%

26

1%

3

Barrskog

26%

60

Jordbruksmark

62%

146

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Bedömning av risknivå
Hög

0
234

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns bebyggelse utgörande av ett fåtal bostäder.

Låg

Avlopp
Inga av bostäderna inom riskinventeringsområdet är anslutna till det kommunala
avloppsnätet och antas därmed innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 839, 249 och 847 löper igenom det uppskattade tillrinningsområdet. Årsdygnstrafiken
för väg 839 är ca 400 fordon varav ca 25 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst
70 km/h. Årsdygnstrafiken för väg 249 är ca 2300 fordon varav ca 360 är tungtrafik.
Hastigheten är begränsad till högst 80 km/h och vägen är rekommenderad primärväg
för farligt gods. Årsdygnstrafiken för väg 847 är ca 220 fordon varav ca 10 är tungtrafik.
Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h. Utöver denna väg förekommer det ett fåtal
lokalvägar.

Måttlig

Materialtäkter
Enligt uppgift återfinns inga materialtäkter i riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Enligt återfinns en ej riskklassad verkstadsindustri samt en ej riskklassad nedlagd
bensinstation inom riskinventeringsområdet.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer det inga miljöfarliga verksamheter i riskinventeringsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

54

E
E

Text

Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade

3
4
E

Meter
1 000

2 000

Stor risk

2

0

Mycket stor risk

1

K

Materialtäkt

Potentiellt förorenade områden

"
)

Ej karterat område

Lövskog

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Lindesberg

Åbyhammar

Fellinsbroåsen
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FELLINGSBROÅSEN (SPANNARBODA)
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

13%

80

3%

17

Barrskog

71%

436

Jordbruksmark

11%

68

Lövskog

3%

17

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Bedömning av risknivå
Låg

0
617

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns bebyggelse i form av ett fåtal bostäder.

Låg

Avlopp
Inga av bostäderna inom riskinventeringsområdet är anslutna till kommunala avloppsnätet
och antas därmed innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 850 löper, igenom den södra delen av det uppskattade tillrinningsområdet.
Årsdygnstrafiken för väg 850 är ca 120 fordon varav ca 15 är tungtrafik. Hastigheten är
begränsad till högst 70 km/h. Väg 859 korsar det uppskattade tillrinningsområdet i höjd
med Spannarboda. Årsdygnstrafiken för väg 859 är ca 200 fordon varav ca 15 är tungtrafik.
Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h. Utöver denna väg förekommer det ett mindre
antal lokalvägar samt en järnväg i den norra delen av riskinventeringsområdet.

Låg

Materialtäkter
Inga materialtäkter återfinns inom riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Inom riskinventeringsområdet återfinns det en ej riskklassad skjutbana.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer det en skjutbana med tillsynsklass U samt ett lantbruk med
tillsynsklass U inom riskinventeringsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

56

"
)

E

E

E

Stor risk
Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade
Materialtäkt

2
3
4
E

"
)

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
2 200

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

4 400

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Lindesberg

Spannarboda

Fellingsbroåsen
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FELLINGSBROÅSEN (ROCKHAMMAR NORR)
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

11%

48

0%

0

Barrskog

73%

310

Jordbruksmark

15%

64

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Bedömning av risknivå
Måttlig

0
421

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns bebyggelse utgörande av ett fåtal bostäder.

Låg

Avlopp
Ungefär fyra av bostäderna har kommunal avloppsförsörjning. Övriga bostäder antas
därmed innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 859 och 847 löper igenom det uppskattade tillrinningsområdet. Årsdygnstrafiken för
väg 859 är ca 370 fordon varav ca 20 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70
km/h. Årsdygnstrafiken för väg 847 är ca 240 fordon varav ca 20 är tungtrafik. Hastigheten
är begränsad till högst 70 km/h. Utöver denna väg förekommer det ett mindre antal
lokalvägar.

Låg

Materialtäkter
En bergtäkt förekommer inom riskinventeringsområdet.

Måttlig

Förorenade områden
I norra delen av riskinventeringsområdet förekommer det ett ej riskklassat
avloppsreningsverk.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer ett åkeri och en bergtäkt tillsynsklassad till B samt en
verksamhet tillsynsklassad till U i riskinventeringsområdet.

Måttlig

Sammanlagd risknivå

Låg

58

E

3

4

4

2E

3

E

2
33

E
3

"
)

Ej riskkklassade
Materialtäkt

"
)

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
1 550

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

3 100

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Liten risk

Måttlig risk

3

E

Stor risk

2

4

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Lindesberg

Rockhammar norr

Fellingsbroåsen
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FELLINGSBROÅSEN (MORSKOGA)
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

7%

43

0%

0

Barrskog

81%

508

Jordbruksmark

12%

74

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Bedömning av risknivå
Låg

0
625

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns bebyggelse i form byn Morskoga (ca 20 invånare)
samt ett fåtal enskilda bostäder (ca 5).

Låg

Avlopp
Byn Morskoga har kommunal avloppsförsörjning. Övriga bostäder inom
riskinventeringsområdet antas därmed innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 68 korsar det uppskattade tillrinningsområdet i höjd med Morskoga och väg 847 löper
längs med det uppskattade tillrinningsområdet i nordsydlig riktning. Årsdygnstrafiken för
väg 68 är ca 370 fordon varav ca 40 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70
km/h. Årsdygnstrafiken för väg 847 är ca 400 fordon varav ca 40 är tungtrafik. Hastigheten
är begränsad till högst 70 km/h. Utöver denna väg förekommer det ett antal lokalvägar.

Måttlig

Materialtäkter
Inga materialtäkter återfinns inom riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Inom riskinventeringsområdet återfinns två stycken ej riskklassade avfallsdeponier.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer det inga miljöfarliga verksamheter inom
riskinventeringsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

60

E

E

Stor risk
Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade
Materialtäkt

2
3
4
E

"
)

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
1 875

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

3 750

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Lindesberg

Morskoga

Fellingsbroåsen
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GLANSHAMMARÅSEN (FRÖVI)
Markanvändning
Annan öppen mark

%

Ha

28%

37

Vatten

10%

13

Barrskog

20%

27

Jordbruksmark

3%

5

Lövskog

0%

0

39%

53

Bebyggelse
Industriområde

0%

Bedömning av risknivå
Måttlig

0
136

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns tätorten Frövi (ca 2500 invånare, 2010).

Hög

Avlopp
Tätorten Frövi har kommunal avloppsförsörjning.

Låg

Väg och järnväg
Väg 842 och 831 löper igenom det uppskattade tillrinningsområdet. Årsdygnstrafiken för
väg 842 är ca 800 fordon varav ca 70 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst
50 km/h. Årsdygnstrafiken för väg 831 är ca 2400 fordon varav ca 200 är tungtrafik.
Hastigheten är begränsad till högst 50 km/h. Utöver denna väg förekommer det ett fåtal
lokalvägar samt järnvägar.

Hög

Materialtäkter
Inom riskinveteringsområdet förekommer inga materialtäkter.

Låg

Förorenade områden
Inom riskinventeringsområdet förekommer det en plantskola som tilldelats riskklass 3
samt fyra ej riskklassade områden.

Måttlig

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer det en bensinmack och en återvinningsstation med tillsynsklass
C samt två verksamheter med tillsynsklass U.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

62

E

3

E

E

E

E

3

E

Stor risk
Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade
Materialtäkt

2
3
4
E

"
)

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
600

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

1 200

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Lindesberg

Frövi

Glanshammaråsen
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GLANSHAMMARÅSEN (FRÖVI)
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

14%

17

0%

0

Barrskog

61%

76

Jordbruksmark

26%

32

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Bedömning av risknivå
Måttlig

0
126

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns bebyggelse utgörande av ett fåtal bostäder.

Låg

Avlopp
Inga av bostäderna inom riskinventeringsområdet är anslutna till det kommunala
avloppsnätet och antas därmed innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 249 och 539 löper igenom det uppskattade tillrinningsområdet. Årsdygnstrafiken för
väg 249 är ca 3000 fordon varav ca 400 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst
80 km/h och vägen är rekommenderad primär väg för farligt gods. Årsdygnstrafiken för
väg 539 är ca 230 fordon varav ca 20 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70
km/h. Utöver denna väg förekommer det ett fåtal lokalvägar samt en järnväg.

Hög

Materialtäkter
Inom riskinventeringsområdet förekommer inga materialtäkter.

Låg

Förorenade områden
Enligt uppgift återfinns en ej riskklassad skjutbana i den södra delen av
riskinventeringsområdet.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer det en skjutbana i det uppskattade tillrinningsområdet
tillsynsklassad som C.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

64

E

E

Ej riskkklassade
Materialtäkt

"
)

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
550

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

1 100

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Liten risk

Måttlig risk

3
4

Stor risk

2

E

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Lindesberg

Frövi norr

Glanshammaråsen
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GLANSHAMMARÅSEN (HÖGSTABODA)
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

16%

64

2%

7

Barrskog

65%

255

Jordbruksmark

17%

68

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Bedömning av risknivå
Låg

0
394

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns bebyggelse i form av ett fåtal bostäder.

Låg

Avlopp
Inga av bostäderna inom riskinventeringsområdet är anslutna till det kommunala
avloppsnätet och antas därmed innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 846 löper, igenom den södra delen av det uppskattade tillrinningsområdet.
Årsdygnstrafiken för väg 846 är ca 850 fordon varav ca 80 är tungtrafik. Hastigheten
är begränsad till högst 70 km/h. Utöver denna väg förekommer det ett mindre antal
lokalvägar.

Låg

Materialtäkter
Inga materialtäkter återfinns inom riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Inom riskinventeringsområdet återfinns det en ej riskklassad verkstadsindustri.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer det inga miljöfarliga verksamheter inom
riskinventeringsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

66

E

E

E

E

Stor risk
Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade
Materialtäkt

2
3
4
E

"
)

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
1 650

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

3 300

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Lindesberg

Högstaboda

Glanshammaråsen
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GLANSHAMMARÅSEN (VEDEVÅG)
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

18%

42

4%

9

Barrskog

52%

125

Jordbruksmark

26%

63

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Bedömning av risknivå
Låg

0
238

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns bebyggelse utgörande av ett fåtal bostäder.

Låg

Avlopp
Inga av bostäderna inom riskinventeringsområdet är anslutna till det kommunala
avloppsnätet och antas därmed innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 859 korsar den norra delen av det uppskattade tillrinningsområdet. Årsdygnstrafiken
för väg 859 är ca 520 fordon varav ca 30 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst
70 km/h. Utöver denna väg förekommer det ett fåtal lokalvägar.

Låg

Materialtäkter
Inom riskinventeringsområdet förekommer inga materialtäkter.

Låg

Förorenade områden
Enligt uppgift återfinns en ej riskklassad skjutbana i den norra delen av det uppskattade
tillrinningsområdet.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer det inga miljöfarliga verksamheter i det uppskattade
tillrinningsområdet

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

68

E

Stor risk
Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade
Materialtäkt

2
3
4
E

"
)

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
1 150

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

2 300

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Lindesberg

Vedevåg

Glanshammaråsen
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LINDESBERGSÅSEN (NORRA LINDESBERG)
Markanvändning

%

Ha

Annan öppen mark

12%

13

Vatten

30%

33

Barrskog

51%

57

Jordbruksmark

7%

8

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Bedömning av risknivå
Låg

0
111

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns bebyggelse utgörande av en mindre del av norra
Lindesbergs samhälle (ca 4 bostäderna) samt ett tjugo-tal bostäder.

Låg

Avlopp
Lindesberg har kommunalt avloppsnätverk, vilket också omfattar de fyra bostäderna
i norra delen av samhället. Övriga av bostäder inom riskinventeringsområdet är inte
anslutna till det kommunala avloppsnätet och antas därmed innehava enskilt avlopp.

Måttlig

Väg och järnväg
Väg 68 korsar det uppskattade tillrinningsområdet. Årsdygnstrafiken för väg 68 är ca 2800
fordon varav ca 450 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 90 km/h och vägen
är rekommenderad primärväg för farligt gods. Utöver denna väg förekommer det ett antal
lokalvägar.

Måttlig

Materialtäkter
Inom riskinventeringsområdet förekommer inga materialtäkter.

Låg

Förorenade områden
Enligt uppgift återfinns inga potentiellt förorenade områden inom riskinventeringsområdet.
.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer inga miljöfarliga verksamheter inom riskinventeringsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

70

E

Stor risk
Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade
Materialtäkt

2
3
4
E

"
)

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
750

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

1 500

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Lindesberg

Norra Lindesberg

Lindesbergsåsen
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LINDESBERGSÅSEN (LÖA)
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

10%

93

9%

78

Barrskog

59%

522

Jordbruksmark

22%

194

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Bedömning av risknivå
Måttlig

0
888

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns småorten Löa (ca 50 invånare) samt ett trettio-tal
enskilda bostäder.

Måttlig

Avlopp
Småorten Löa har kommunal avloppsförsörjning. Övriga bostäder antas därmed innehava
enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 50 och väg 778 löper igenom delar av det uppskattade tillrinningsområdet.
Årsdygnstrafiken för väg 50 är ca 3700 fordon varav ca 750 är tungtrafik. Hastigheten är
begränsad till högst 90 km/h och vägen är rekommenderad primär väg för farligt gods.
Årsdygnstrafiken för väg 778 är ca 350 fordon varav ca 20 är tungtrafik. Hastigheten är
begränsad till högst 70 km/h. Utöver dessa vägar förekommer det ett antal lokalvägar.

Måttlig

Materialtäkter
Inga materialtäkter återfinns inom riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Enligt uppgift återfinns två områden som tilldelats riskklass 2. Utöver dessa finns åtta
stycken potentiellt förorenade områden utan riskklass.

Måttlig

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer det ett avloppsreningsverk med tillsynsklass U, en sportklubb
med tillsynsklass C och ett objekt med tillsynsklass U.

Låg

Sammanlagd risknivå

Måttlig

72

E

E

E

E

E

E

E
2E
2

E

E

E

Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade
Materialtäkt

4
E

"
)

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
1 800

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

3 600

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Stor risk

3

Mycket stor risk

2

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Lindesberg

Löa

Lindesbergsåsen
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MALINGSBOÅSEN (BERGSHYTTAN)
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

17%

79

1%

4

82%

390

Jordbruksmark

0%

0

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Barrskog

Bedömning av risknivå
Låg

0
473

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns en fastighet med ett bostadshus och övriga
byggnader.

Låg

Avlopp
Bostaden inom riskinventeringsområdet är ej anslutet till det kommunala avloppsnätet och
antas därmed innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 868 och väg 877 löper igenom det uppskattade tillrinningsområdet. Årsdygnstrafiken
för väg 868 är ca 40 fordon varav ca 6 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70
km/h. Årsdygnstrafiken för väg 877 är ca 20 fordon varav ca 3 är tungtrafik. Hastigheten
är begränsad till högst 70 km/h. Utöver dessa vägar förekommer det ett mindre antal
lokalvägar.

Låg

Materialtäkter
Inga materialtäkter återfinns inom riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Enligt uppgift återfinns inga förorenade områden inom riskinventeringsområdet

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer det inga miljöfarliga verksamheter inom
riskinventeringsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

74

E

Stor risk
Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade
Materialtäkt

2
3
4
E

"
)

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
1 200

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

2 400

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Lindesberg

Bergshyttan

Malingsboåsen
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MALINGSBOÅSEN (HEDBYN)
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

21%

99

0%

0

79%

372

Jordbruksmark

0%

1

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Barrskog

Bedömning av risknivå
Låg

0
472

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns bebyggelse utgörande av ett fåtal bostäder.

Låg

Avlopp
Inga bostäder inom riskinventeringsområdet är anslutna till det kommunala avloppsnätet
och antas därmed innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 877 löper igenom det uppskattade tillrinningsområdet. Årsdygnstrafiken för väg 877 är
ca 20 fordon varav ca 3 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h. Utöver
denna väg förekommer det ett antal lokalvägar.

Låg

Materialtäkter
Inga materialtäkter återfinns inom riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Enligt uppgift återfinns en ej riskklassad skjutbana i den södra delen av
riskinventeringsområdet.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer en skjutbana tillsynsklassad till U inom
riskinventeringsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

76

E

Stor risk
Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade
Materialtäkt

2
3
4
E

"
)

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
1 200

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

2 400

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Lindesberg

Hedbyn

Malingsboåsen
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MALINGSBOÅSEN (ALLMÄNNINGBO)
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

20%

167

0%

1

72%

605

Jordbruksmark

5%

45

Lövskog

1%

7

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Barrskog

Bedömning av risknivå
Låg

0
844

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns småorten Norra Allmänningbo (ca 50 invånare,
2000) samt ett tjugo-tal enskilda bostäder.

Låg

Avlopp
Småorten Norra Allmänningbo har kommunal avloppsförsörjning. Övriga bostäder antas
därmed innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 877 och 68 löper igenom det uppskattade tillrinningsområdet. Årsdygnstrafiken för väg
877 är ca 20 fordon varav ca 3 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h.
Årsdygnstrafiken för väg 63 är ca 1500 fordon varav ca 345 är tungtrafik. Hastigheten är
begränsad till högst 70 km/h och vägen är rekommenderad primärväg för farligt gods.

Måttlig

Materialtäkter
Enligt uppgift återfinns inga materialtäkter i riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Enligt uppgift återfinns ett ej riskklassat sågverk inom riskinventeringsområdet.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer en verksamhet tillsynsklassad till B samt en avloppsanläggning
tillsynsklassad till U inom riskinventeringsområdet.

Måttlig

Sammanlagd risknivå

Låg

78

3

E

3

E

E

E

"
)E

E

3

E

Stor risk
Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade
Materialtäkt

2
3
4
E

"
)

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
1 750

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

3 500

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Lindesberg

Allmänningbo

Malingsboåsen

SWECO ENVIRONMENT / Vattenförsörjningsplan Bergslagen - Bilaga 3 - Risk och påverkan

5.21

MOSÅSEN (LINDESBY)
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

9%

71

7%

56

73%

562

Jordbruksmark

9%

72

Lövskog

2%

13

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Barrskog

Bedömning av risknivå
Låg

0
774

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns bebyggelse i form av ett tjugo-tal bostäder.

Låg

Avlopp
Inga av bostäderna inom riskinventeringsområdet är anslutna till det kommunala
avloppsnätet och antas därmed innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 767 och 770 löper, igenom den södra delen av det uppskattade tillrinningsområdet.
Årsdygnstrafiken för väg 767 är ca 800 fordon varav ca 50 är tungtrafik. Hastigheten är
begränsad till högst 70 km/h. Årsdygnstrafiken för väg 770 är ca 160 fordon varav ca 12 är
tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h.

Låg

Materialtäkter
Inga materialtäkter återfinns inom riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Inom riskinventeringsområdet återfinns en tillverkningsindustri med riskklass 2 samt en
nedlagd gruva med riskklass 3. Utöver detta återfinns även en skjutbana, en verkstad och
ett sågverk som ej riskklassats.

Måttlig

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer det inga miljöfarliga verksamheter inom
riskinventeringsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

80

3
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E

E

"
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E

E

E

E

3

2

E

E

Stor risk
Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade
Materialtäkt

2
3
4
E

"
)

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
1 750

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

3 500

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Nora

Lindesby

Mosåsen
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MOSÅSEN (GRÄNGEN)
Markanvändning

%

Ha

9%

70

Vatten

22%

182

Barrskog

63%

518

Jordbruksmark

4%

32

Lövskog

2%

14

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Annan öppen mark

Bedömning av risknivå
Låg

0
817

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns bebyggelse i form av ett trettio-tal bostäder.

Låg

Avlopp
Inga av bostäderna inom riskinventeringsområdet är anslutna till det kommunala
avloppsnätet och antas därmed innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 805 löper in i det uppskattade. Årsdygnstrafiken för väg 805 är ca 90 fordon varav
ca 10 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70 km/h. Utöver denna väg
förekommer det ett antal mindre lokalvägar.

Låg

Materialtäkter
En bergtäkt återfinns i den södra delen av riskinventeringsområdet.

Måttlig

Förorenade områden
Inom riskinventeringsområdet återfinns en gruva och en verkstad som ej är riskklassade.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer en återvinningsstation, tillsynsklass U, och ett lantbruk med
tillsynsklass B inom riskinventeringsområdet.

Måttlig

Sammanlagd risknivå

Låg
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Liten risk
Ej riskkklassade
Materialtäkt

E
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0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
2 700

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

5 400

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Måttlig risk

4

Stor risk

2
3

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Hällefors

Grängen

Mosåsen
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STÄLLBERGSÅSEN (STÄLLDALEN)
Markanvändning

%

Ha

Annan öppen mark

11%

71

Vatten

22%

140

Barrskog

52%

336

Jordbruksmark

3%

21

Lövskog

3%

16

Bebyggelse

7%

46

Industriområde

2%

Bedömning av risknivå
Måttlig

14
644

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns tätorten Ställdalen (ca 540 invånare 2010) samt
ett fåtal enskilda bostäder.

Hög

Avlopp
Tätorten Ställdalen har kommunal avloppsförsörjning. Övriga bostäder antas därmed
innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 792 och 795 löper igenom det uppskattade tillrinningsområdet. Årsdygnstrafiken för
väg 792 är ca 1400 fordon varav ca 100 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst
80 km/h och vägen är rekommenderad sekundär väg för farligt gods. Årsdygnstrafiken för
väg 795 är ca 500 fordon varav ca 30 är tungtrafik. Hastigheten är begränsad till högst 70
km/h. Utöver dessa vägar förekommer det ett antal lokalvägar samt järnväg.

Måttlig

Materialtäkter
Inga materialtäkter återfinns inom riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Enligt uppgift återfinns ett metallverk klassat till riskklass 2 och en järn-stålindustri samt
en avfallsdeponi med riskklass 3. Utöver dessa finns 11 stycken potentiellt förorenade
området utan riskklass inom riskinventeringsområdet.

Hög

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer det två verksamheter med tillsynsklass U och ett jordbruk med
tillsynsklass C.

Låg

Sammanlagd risknivå

Måttlig

84
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3
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Stor risk
Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade
Materialtäkt

2
3
4
E

"
)

0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
1 950

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

3 900

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Ljusnarsberg

Ställdalen

Ställbergsåsen
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STÄLLBERGSÅSEN (STÄLLBERG)
Markanvändning
Annan öppen mark
Vatten

%

Ha

7%

31

5%

20

88%

363

Jordbruksmark

0%

0

Lövskog

0%

0

Bebyggelse

0%

0

Industriområde

0%

Barrskog

Bedömning av risknivå
Låg

0
412

Bedömning av risknivå
Bostads- och fritidsbebyggelse
Inom riskinventeringsområdet återfinns bebyggelse utgörande ett tio-tal bostäder.

Låg

Avlopp
Ungefär fem av bostäderna inom riskinventeringsområdet är inte anslutna till det
kommunala avloppsnätet och antas därmed innehava enskilt avlopp.

Låg

Väg och järnväg
Väg 792 löper igenom den norra delen av det uppskattade tillrinningsområdet.
Årsdygnstrafiken för väg 792 är ca 530 fordon varav ca 50 är tungtrafik. Hastigheten är
begränsad till högst 70 km/h och vägen är rekommenderad sekundär väg för farligt gods.
Utöver denna väg förekommer det ett fåtal lokalvägar.

Låg

Materialtäkter
Inga materialtäkter återfinns inom riskinventeringsområdet.

Låg

Förorenade områden
Enligt uppgift återfinns inom riskinventeringsområdet en gruva som tilldelats riskklass 3,
ett metallverk med riskklass 4 och ett ej riskklassat avloppsreningsverk.

Låg

Miljöfarlig verksamhet
Enligt uppgift förekommer det inga miljöfarliga verksamheter i det uppskattade
tillrinningsområdet.

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

86
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Måttlig risk
Liten risk
Ej riskkklassade

3
4
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0

Ej karterat område

Lövskog

Meter
1 350

Vatten m. diffus strandlinje

Öppen mark utan skogskontur

Fritidsbebyggelse

Industriområde

Låghusbebyggelse

Höghusbebyggelse

Sluten bebyggelse

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Fruktodling

Annan öppen mark

Åker

Barr- och blandskog

Vattenyta

Markytor

2 700

K

Ovanligt stor grundvattentillgång under täta jordlager, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång under täta jordlager, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång under täta jordlager, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång under täta jordlager, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång under täta jordlager, <1 l/s

Ovanligt stor grundvattentillgång, >125 l/s

Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s

Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s

Måttlig grundvattentillgång, 1-5 l/s

Liten eller ingen grundvattentillgång, <1 l/s

Grundvatten i jord

Materialtäkt

Stor risk

2

"
)

Mycket stor risk

1

Potentiellt förorenade områden

Riskinventeringsområde

Ljusnarsberg

Ställberg

Ställbergsåsen
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HÖRKEN
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MOSSGRUVAN

STÄLLBERG
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Ställdalen
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Sävsjön
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Kopparberg
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Ljusnaren
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VASSELHYTTAN
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Vasselhyttan

JEPPETORP
Jeppetorp

6

Allmänningbo

Stråssa

Saxhyttan
Grythyttan

Torrvarpen

Nyhyttan

Loka 3

Loka 3

Loka 2

Loka 2

Nyhyttan

LINDESBY
ÄLVESTORP

MORSKOGA

Storå

Sör-Älgen

Lundsfjärden

Morskoga

Råsvalen

YXSJÖN

Yxsjön

Potentiella reservvattentäkter utreds

Lindesby

Planerade försörjningsstråk
(ej ledningsdragning)

Usken

Järnboås

Nuvarande försörjning

Älvestorp
Loka Brunn

Loka Brunn

Lindesberg

Öskevik
ÖSKEVIK

Fåsjön

GRÖNBO

Vattentäkter som läggs ned
PILKROG
Pilkrog

RYA

BÄLGSJÖN

SPANNARBODA
Spannarbod

Rya
Bälgsjön

Verksamhetsområden för
kommunalt dricksvatten
VATTENTÄKTER

Grönbo

Grundvatten (jord)

Striberg
Ås

Grundvatten (berg)
Rockhammar

Nora

Norasjön

Yxe Herrgård

Yxe Herrgård

Vedevåg

Grundvatten (gruvschakt)

ROCKHAMMAR

Ytvatten
Konstgjord infiltration

Gyttorp

Större, ej kommunala, vattentäkter

Frövi

Viker

Väringen

Fellingsbro

VÄTTERNVATTEN
Möjligt alternativ

VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN BERGSLAGEN
Översikt av vattentäkter (kommunala och större enskilda)
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Cirka 2000 till 10 000 m3/dygn
MYCKET STOR GRUNDVATTENTILLGÅNG
under lager med låg genomsläpplighet

N

STOR GRUNDVATTENTILLGÅNG
Cirka 400 - 2000 m3/dygn

YXSJÖN

STOR GRUNDVATTENTILLGÅNG
under lager med låg genomsläpplighet

Järnboås

Isälvsåsarnas utbredning. Åsar och grund
vattentillgångar är förstorade (buffrade) med
100 meter i kartan.
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Uttagsmöjligheter i isälvsåsar. Omarbetad från SGU.
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YXSJÖBERG

BASTTJÄRN
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YXSJÖN

Uttagsmöjlighet mellan cirka
50-150 m3 per dygn

Nyhyttan
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Järnboås
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Sprickzoner

Uttagsmöjlighet mellan cirka
15-30 m3 per dygn

ÄLVESTORP
ÖSKEVIK

Loka Brunn

Uttagsmöjlighet mindre än
cirka 15 m3 per dygn
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VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN BERGSLAGEN
Grundvatten i berggrund. Omarbetad från SGU.
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Område som domineras
av morän med sådan
utbredning att brunnar i
jord kan vara ett alternativ
till bergborrade brunnar.

Måttlig till mycket god
grundvattent illgång
(mer än 80 m³/dygn)
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Sammanhängande
område med mäktiga
finsediment. Vatten
förande friktionsl ager
kan förekomma i och
under dessa sediment.
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grundvattentillgång
(mindre än 80 m³/dygn)
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Ändring i reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen med anleding av ny lag om tobak och
liknande produkter, dnr KS 19/00085
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2019-03-13 § 69
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Ärendet
Den 1 juli 2019 börjar lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter att
gälla. Denna lag ersätter nuvarande tobakslag (1993:581) och lag (2017:425)
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Förändringen i
lagstiftningen innebär även att vissa uppgifter tillkommer i kommunens
tillsynsansvar. Detta är bland annat prövning av verksamheter som säljer
tobak samt fler rökfria områden.
Det är kommunerna, här genom Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, som
utövar tillsyn enligt dessa lagar.
Utifrån förändringar i lagstiftningen har Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen lämnat förslag på förändringar i reglementet. Förändringen i
regelmentet är endast en administrativ ändring för att säkerställa att nämnden
även i fortsättningen kan bedriva tillsynen av tobak och elektroniska
cigaretter.
Ekonomi

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

Begräsningar samt utökad kontroll på försäljningen av tobak bör främja
folkhälsan i stort.
Miljö

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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
2 § punkt 5 i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ändras
till ”Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och
liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.”
Ändringen gäller från och med 2019-07-01.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
2 § punkt 5 i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ändras
till ”Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och
liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.”
Ändringen gäller från och med 2019-07-01.
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och
liknande produkter, alkohollagen samt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel, dnr KS 19/00084
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2019-03-13 § 68
Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel
Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme
för kommunala taxor avseende Miljöbalken samt Plan- och bygglagen
Genomsnittlig tidsåtgång tillsyn och prövning
Ärendet
Den 1 juli 2019 ersätts nuvarande tobakslag och lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare av logen om tobak och likande produkter.
Den nya lagen innebär bland annat att handel med tobak blir tillståndspliktig.
Enligt nuvarande lag krävs endast anmälan vid försäljning av tobak.
Ekonomi

Som grund för beräkningen av avgiften har först en timtaxa räknats fram.
En modell från Sveriges kommuner och landsting har används för
beräkningen. Kostnaderna för företag som säljer tobak ökar med den nya
taxan. Detta beror på att det införs en avgift för prövning och att avgiften
för tillsyn höjs. Skälet till det är att ny lagstiftning ställer krav på
handläggning av tillstånd samt att kraven på innehållet i tillsynen ökar,
vilket kommer att ta mer tid och därmed innebära ökade kostander för
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.
Tillsyn och tillståndsprövning gällande tobak, elektroniska cigaretter,
alkohol och receptfria läkemedel finansieras via avgifter. Efter som
lagstiftningen gällande tobak förändras finns skäl att se över nuvarande
taxa. Det finns även skäl att se över och förtydliga taxan i övriga delar.
En butik som säljer tobak betalar med gällande taxa en tillsynsavgift på
1500 kronor per år. Med nya taxan blir avgiften 5858 kronor per år.
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Eftersom det kommer att ställas högre krav på företag som säljer tobak för
att de ska kunna få ett tillstånd är det rimligt att anta att antalet företag som
säljer tobak kommer att minska när den nya lagen börjar gälla. Detta
innebär att intäkterna och arbetsmängden för
Samhällsbyggnadsförvaltningen är svårberäknade.
Folkhälsa

Lagstiftningen gällande tobak, alkohol, elektroniska cigaretter och
receptfria läkemedel syftar bland annat till att ha en ordnad försäljning som
minska risken för missbruk och tillgången till dessa produkter för
minderåriga.
Miljö

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

Ur ett medborgarperspektiv bör en skärpt kontroll av tobak, alkohol samt
likande produkter främja människors hälsa.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Anta taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och likande
produkter, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel.

-

Den del av taxan som gäller avgift för prövning av ansökan om tillstånd
för försäljning av tobaksvaror träder i kraft 2019-07-01, medan övriga
delar av taxan träder i kraft 2020-01-01.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson tillför kortfattat.
Under ärendets behandling yttrar sig Ulrika Jonsson (M), Katja Ollila (V) och
Daniel Hagsten (M).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om svensk handels agerande,
vilket delvis besvaras av Ulrika Jonsson (M).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om förändringarna i taxan är
något lokalt eller nationellt, vilket besvaras av Ulrika Jonsson.
Katja Ollila (V) yrkar avslag vilket leder till en bred diskussion och att
avslagsyrkandet kompletteras enligt följande; avslag som motiveras med
orimligheten i nivån på taxan och avgiften som dessutom slår hårt mot
småföretagare i små kommuner.
Daniel Hagsten (M) ansluter sig till Katja Ollilas yrkande.
Ordförande Annalena Järnberg (S) inleder med att ställa bifall mot avslag på
Katja Ollilas (V) yrkande, om det bifalls faller förvaltningens förslag till
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beslut.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Katja Ollilas
yrkande vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Avslag som motiveras med orimligheten i nivån på taxan och avgiften som
dessutom slår hårt mot småföretagare i små kommuner.

Sida

1(2)
Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Yttrande Länstrafikens planering trafikstart 2022, dnr KS
19/00122
Kommunstyrelsen i Hällefors hade vid sitt sammanträde 2019-04-02 besök av
Lina Ramberg och Alfred Malmqvist från Region Örebro län samt Nina
Höijer (S), ordförande i regionens samhällsbyggnadsnämnd för en
information kring Länstrafikens planering av kollektivtrafiken.
Kommunstyrelsen uppskattar den utförliga och informativa föredragning som
gavs vid tillfället och de efterföljande diskussionerna var givande,
förhoppningsvis för båda parter.
Enligt kollektivtrafikstrategernas bedömning, saknas underlag för fortsatt
trafik från Grängshyttan norrut mot Bredsjö och Hällefors liksom för
trafikering av Bredsjö och Hjulsjö med allmän kollektivtrafik. Efter mötet
med kommunstyrelsen har kollektivtrafikstrateg Lina Ramberg inkommitmed
beräkningar på alternativa trafikeringar och betonar att om Bredsjö och
Hjulsjö ska ha fortsatt kollektivtrafik, kan inga ankomsttider till Hällefors från
andra håll erbjudas mellan kl 06.30 och 08.00. I alla förslag som lämnats,
klaras dock skolskjutsarna.
Kommunstyrelsen har förståelse för de beskrivningar som givits av
Länstrafikens tjänstepersoner och ser att de är framtagna i förhållande till
regionens antagna styrdokument och befintligt budgetutrymme.
Däremot vill kommunstyrelsen inte stå bakom ett val av trafikering, där
oavsett vilket alternativ som väljs, innebär valet att en betydande del av
kommunen står utan allmän kollektivtrafik under det tidsintervall som
pendlingen är som störst. Det är, för att använda ett slitet uttryck, att välja
mellan pest och kolera.
Kommunstyrelsen vill istället hänvisa till de ambitioner för landsbygden som
finns i RUS:en och regionens planer för landsbygdsutveckling. Om det är mer
än tomma ord, måste regionen vara beredd att visa att trafikering av
landsbygden inte bara är en fråga om ekonomi. Långa turer i glesbygd kostar
och kommer alltid att kosta mer än stads- och stadsnära trafik.
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Även andra delar i RUS och regionala styrdokument blir lidande med det
resonemang som Länstrafiken framför. Medborgarna i Hällefors betalar
liksom andra länsbor för kulturevenemang som i hög grad centreras till
Örebro. Länsteater och länsmuseum är bara två exempel bland många. Med
försämringar i kollektivtrafiken blir det än svårare för invånarna i Hällefors
kommun att ta del av det kulturutbud som finns i regionen.
Det handlar även om vikten av kollektivtrafikförbindelse till Lindesberg
utifrån beslut kring arbetsförmedlingens lokalisering. Detta för att behålla
någon form av servicegrad för landsbygden.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S).
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om turer till Karlskoga, vilket besvaras
av ordförande Annalena Järnberg (S).
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om 16-turen mot Bredsjö och Hjulsjö,
vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen samt kompletteras
av ordförande Annalena Järnberg och kommunchef Tommy Henningsson.
Under ärendets behandling yttrar sig Bella-Maria Kronman (V) och Katja
Ollila (V) utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig
bakom yttrandet.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget
yrkande vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet.
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Trafikanalys Hällefors tätort 2019, dnr KS 19/00094
Beslutsunderlag
Förslag till gång och cykelplan för Hällefors tätort, daterad 2019-03-21
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-23 § 131
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31 § 24
Ärendet
Kommunförvaltningen fick den 23 maj 2018 ett uppdrag av kommunstyrelsen
att göra en förenklad trafikanalys av Hällefors tätort. I sammanhanget bör
också nämnas att kommunstyrelsen redan den 31 januari 2017 beslutade att
överlämna ett antal medborgarförslag rörande trafik att beaktas i samband
med en eventuell trafikanalys.
Ett samarbete med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Örebro
Universitet och kommunförvaltningen har nu lett fram till en genomlysning
av gång-och cykelvägnätet i Hällefors tätort.
I början av utredningen gjordes en grov analys av hur trafikstrukturerna ser ut
i tätorten. Det som visade sig ganska omgående var att gång- och
cykelvägnätet inte är sammanhängande samt att biltrafiken i många områden
är betydligt mera prioriterad. Många sträckor är inte sammanbundna utan
ligger isolerade i olika delar av samhället. Detta sammantaget med
miljöaspekten, ledde till att inriktningen sattes till att inventera, analysera
olycksstatistiken och riskbedöma de stråk som finns i gång- och
cykelvägnätet.
Utifrån detta har en prioritering av åtgärder gjorts. I dessa finns även åtgärder
i framkomlighet på vissa bilvägar och hastighetsbegränsningar.
Ekonomi

Gång- och cykelvägnätet bör uppdateras där en grov beräkning brukar vara
ca 3 000 kronor per meter gång-och cykelväg. Statlig medfinansiering kan
sökas vilket då ger en medfinansiering med 50 %. Projektering av tänkta
åtgärder måste då göras med ett års försprång.
Folkhälsa
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Möjliggör ökad gång- och cykeltrafik men även möjliggöra en minskning
av biltrafiken i området.
Miljö
Förslaget bedöms innebära en positiv inverkan på närmiljön i anslutning till
centrala Hällefors då en mera trafiksäker miljö skapas både för gång- och
cykeltrafikanter.
Medborgarperspektiv
Förbättringarna påverkar i hög grad medborgarna, då många invånare rör sig i
området och åtgärderna underlättar gång- och cykeltrafik.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Anta gång- och cykelplanen för Hällefors tätort.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om hastighetsbegränsningar
och enhetlighet i områden med 30 kilometer i timmen, vilket besvaras av
samhällstrateg Mikael Pulkkinen.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om Hällefors bostads AB varit
involverade i arbetet med att ta fram gång- och cykelplanen, vilket besvaras
av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. Svar leder till kompletterande fråga om
området kring Källvägen vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael
Pulkkinen.
Under ärendets behandling yttrar sig Daniel Hagsten (M) och Katja Ollila (V)
utan att yrka.
Daniel Hagsten (M) tilläggsyrkar att ett medskick kring att en översyn av
signalregleringar efter riksväg 63 görs.
Ordförande Annalena Järnberg (S) stället först bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på Daniel
Hagstens (M) tilläggsyrkande vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta gång- och cykelplanen för Hällefors tätort.
En översyn av signalregleringar efter riksväg 63 görs.
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Datum: 2019-03-21

Gång och cykelplan för
Hällefors

Gång och cykelplan för Hällefors
Förord
Denna gång och cykelplanen är framtagen som underlag för att få ett sammanhängande gång
och cykelnät inom Hällefors som är mer trafiksäkert. De målpunkter som beaktas i första hand
är skola, förskola och fritidsanläggningar, därefter centrum och industriområde.
Arbetet prioriterar tillgänglighet och framkomlighet och kommer att visa vilka åtgärder som
behöver prioriteras för att främja cyklandet i Hällefors. En viktig del kring åtgärderna är att
det ska vara högt prioriterat gällande drift och underhåll gentemot andra trafikgrupper.
Planen för gång och cykelnätet (som i fortsättningen kommer att benämnas GC-nätet eller
GC-väg) bör ske kontinuerligt och långsiktigt. Planen bör därför fungera som ett underlag vid
prioriteringar av kommunala årliga investeringar och åtgärder i GC nätet.
Planen ska också fungera som ett underlag för diskussion med Trafikverket om åtgärdet som
krävs på det statliga vägnätet.
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Gång och cykelplan för Hällefors
Övergripande riktlinjer och förutsättningar
Nationella riktlinjer
En nationell strategi för cykeltrafiken1 har tagits fram under 2017. Strategin syftar till att
stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar inom bland annat kollektivtrafiken, gång och
cykel. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och
trängsel i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa.
I preciseringarna av det övergripande transportpolitiska målet i Sverige finns flera aspekter
som har koppling till fördelarna med ökad cykeltrafik i Sverige. Ökad cykling innebär bland
annat mindre buller-, luft- och klimatpåverkan, ger ökad folkhälsa och kan bidra till ökad
framkomlighet och minskad trängsel i transportsystemet.
Nationellt finns sålunda stort stöd för insatser som kan stärka cykelns roll i transportsystemet.
I den strategin som omnämnts finns ett speciellt insatsområde att cykeltrafikens roll ska lyftas
i samhällsplaneringen.
Regionala riktlinjer
Under 2015 antog Region Örebro län en regional cykelstrategi. Den regionala cykelstrategin
identifierar behov av cykelvägar i regionen och innehåller prioriteringsgrunder för utbyggnad
av de regionala cykelstråken.
I cykelstrategin anges inriktning för hur cykelvägar i länet ska utvecklas. Målet är att bidra till
en ökad cykling och att förbättra tillgängligheten med cykel till målpunkter som arbetsplatser,
skolor, vård, service och fritidsaktiviteter i regionen.
För att nå målet om en ökad cykling krävs att det vardagliga resandet kan påverkas. Detta
resande bedöms ha störst potential för ökad andel cykelresor. Det är därför viktigt att
prioritera stråk för arbets- och skolpendling men även åtgärder som kan förbättra
förutsättningarna att nyttja flera trafikslag, t.ex. attraktiva och trygga bytespunkter mellan
cykel och kollektivtrafik.
Kommunala riktlinjer
Översiktsplanen för Hällefors kommun2 har angetts att ett gent och sammanhängande gångoch cykelvägnät är av stor vikt för att öka gång- och cykeltrafik och det främjar en hållbar och
miljövänlig kommunikation. Kommunen ska verka för att gång- och cykelvägnät byggs ut och
att nya cykelparkeringar anläggs vid strategiskt viktiga platser, såsom större arbetsplatser,
skolor, förskolor och kollektivtrafik knutpunkter. Främst ska nya
gång- och cykelvägar prioriteras mellan utvecklingsstråken och bör i första hand anläggas
som separata gång- och cykelvägar. Bland annat kommer det anläggas en gång- och cykelväg
mellan Hällefors och Grythyttan. Kommunen ska verka för att gång- och cykelvägnätet håller
hög standard och snöröjs innan vägarna.

1
2

Nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling, Regeringskansliet 2017 N2017.19
Översiktsplan Hällefors kommun, laga kraft 2018-05-29
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Gång och cykelplan för Hällefors
Bakgrund och syfte
Samhällsbyggnads Bergslagen tillsammans med Hällefors kommun har tagit initiativ till att se
över GC-nätet i Hällefors för att säkerställa att trafiksäkerhet, tillgänglighet och
framkomlighet uppnås i tillräcklig utsträckning.
Arbetet med denna plan är att skapa förutsättningar till ett bra och säkert GC-nät, mellan
boende och samhälleliga funktioner så som skola, arbete, handel och rekreation.
Det är viktigt att denna plan ligger i linje med de nationella och regionala strategier som finns
framtagna för cykling i Hällefors.
Cykelplanen ger även ett aktuellt planeringsunderlag för både översiktlig och detaljerad
planering gällande cykeltrafik och annan infrastruktur i samband med det.
Den kan även fungera som ett underlag för prioritering av cykelåtgärder för kommunens
planering av investeringsbudgeten.
Cykelplanens syfte konkretiseras i följande punkter:
•

Redovisa befintliga gång-cykelvägar och beskriv behovet av kompletteringar av nätet.

•

Beskriv säkerhetsstandarden på nätet med särskild prioritering av tvärgående
konflikter mellan oskyddade trafikanter och fordonstrafik.

•

Målpunktsanalys ska utföras, gång- och cykelvägnätet ska binda samman tätortens
viktigaste målpunkter såsom, skolor, större arbetsplatser, butiker, kollektivtrafik,
rekreationsområden, vårdinrättningar, fritids- och idrottsanläggningar med
bostadsområdena.

•

En tydlig beskrivning av behoven av utbyggnad av cykelinfrastrukturen ska redovisas.
Beskrivningen ska vara resultatet av de behov som identifierats i en brist och
problemanalys av cykelvägnätet.

•

Behovsbeskrivningen ska beskriva detaljerade förslag till åtgärder som har
kostnadsbedömts. Vidare ska beskrivningen innehålla prioriteringen mellan olika
åtgärder.
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Projektmål - vad ska projektet uppnå
Övergripande mål
Cykelplanen ska föreslå ett antal strategier gällande cykeltrafiken i Hällefors, för att främja
hållbart resande.
•

Arbetet ska leda till en ökning av cykeltrafiken inom tätorten gällande korta resor, så
det ges förutsättningar för de korta bilresorna att minska.

•

Arbetet ska ges ökade möjligheter till cykelpendling.

•

Arbetet ska speciellt föreslå åtgärder som säkrar skolvägen och uppmuntrar barn och
ungdomar att gå eller cykla till och från skolan.
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Avgränsningar
Området för cykelplanen fokuserar på att från ytterområde kunna ta sig till skola och centrum.
Det tittar också på att kunna nå andra områden som ligger strax utanför Hällefors såsom
motionsområden, bad mm.

Figur 1: Översiktlig avgränsning av cykelplanen
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Aktuell kommunal planering
Hällefors kommun har arbetat fram en ny översiktsplan och en grönplan. I grönplanen ger
man förutsättningarna till planläggning vid allmänna intressen om områden som rekreation
friluftsliv, landskapsbild och att natur och kultur skyddas. Kommunen har därför tagit fram
grönplan och översiktsplan där de gröna värdena beskrivs och rekommendationer ges för
utveckling av kommunens gröna miljöer. Dessa översiktliga planer är vägledande för arbeten
med annan fysisk planering och den nu aktuella cykelplanen ska därför förhålla sig till dessa
dokument. Gata och trafik inom SBB kommer under 2019 att asfaltera Trinnervägen,
Yngströmsvägen, del av Gyltbovägen, Wahlströmsvägen etapp ett och två, Bergdahlsvägen,
Stagnellvägen och Fågelstigen.
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Nulägesbeskrivning
Inventering av nät
Det befintliga GC-nätet har inventerats i omfattning för att se hur de hänger samman och vad
som saknas.
Kunskapen i analysen kommer sedan att prioriteras utifrån vad som närmast kan bli
sammanhängande över en större sträcka ett totalt färdigställande samt att knyta ihop det
centrala GC-nätet innan ytterområden och central genomfartsled påbörjas.

Trafiksäkerhetsstandard
HÖG
- Separerad gång- och cykeltrafik

Sträcka

- Blandtrafik 30 km/h vid trafik <
3000 ådt

- Fysisk 30-säkrad passage

Passage

MÅTTLIG
GC i blandtrafik:
- 30 och 40 km/h > 3000 ådt

LÅG
GC i blandtrafik:
- 50km/h > 500 ådt
- 70 km/h

- 50 km/h < 500 ådt
-Cykelfält 50 km/h
- Cykelöverfart med åtgärd
refuge/avsm./cirk/vägskäl

- Korsning 50 km/h och däröver
utan åtgärder.

- Planskild passage
- Signalreglerad

Figur 2: Klassificering av gång- och cykelvägnät (se figur 3 för passagpunkter)

GC-nätet i Hällefors tätort är delvis utbyggt och det totala nätet är i dagsläget inte
sammankopplat, GC-nätet behöver kopplas samman mellan den inre och yttre stadsmiljön.
Bil är det dominerande trafikslaget i hela Hällefors, och gång och cykel har inte företräde.
Arbetet med gång och cykelbana är påbörjad och behöver kompletteras ytterligare för att göra
hela Hällefors trafiksäkert och för att skapa förutsättningar så att användandet av cykel kan
både prioriteras och öka.
Det är svårigheter för skolelever att förflytta sig från bostadsområde till skola på ett
trafiksäkert sätt, delar av detta arbete är påbörjat och behöver färdigställas, så att skolelever
tryggt kan ta sig till och från skolan från fler områden i Hällefors. I den inre stadsbilden nära
Centrum finns fåtal GC-vägar, och de som finns behöver kopplas samman.
Vägarna är breda och utrymmet för GC-väg finns, på grund av att det är breda vägar så
resulterar det i att det står väldigt mycket bilar överallt och dessa parkerar lite hur som helst.
I den yttre stadsmiljön, behöver det kompletteras med någon mer GC-väg som ska kopplas
mot GC-vägar i den inre stadsmiljön.
När det gäller överfarterna över riksväg 63 är förslaget att komplettera med en till överfart och
eventuellt bygga om alla överfarter till lågfartsområden och ta bort trafikljuset, det skulle
innebära att alla farthinder blir standardiserade och bör se lika ut inom hela Hällefors och en
GC-väg skulle behöva byggas längs riksvägen genom hela Hällefors. Denna GC-väg bör då
möta det befintliga projekt som Trafikverket ska genomföra mellan Grythyttan och Hällefors
och denna sträckning bör då avslutas vid infarten till Hökhöjdens naturreservat.
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Figur 3: Befintliga samt önskade förbättringsområden med
tillhörande klassificering av passagepunkter. Blå är befintlig GC,
Orange är framtida önskat GC.
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Målpunktsanalys
För att få underlag till analys av anspråk på gång- och cykelrörelser i Hällefors har en
målpunktskarta tagits fram. Kartan, se figur 4, viktiga målpunkter för olika slags resor:
Resa till skolor, förskolor
Resa i samband med fritidsaktiviteter
Resa i samband med handel
Resa vid nyttjande av kollektivtrafiken
Resa till sjukvården
Resa i samband med arbete/industri
Resa i samband med rekreation
Målpunkter:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
1
1
1

Smultronstället, förskola
Bananen, förskola
Lärkan 2, förskola
Lärkan 1, förskola
Lilla Pyret, förskola
Masken, förskola
Klockarhagsskolan, F-9
Pihlskolan, gymnasium
Hällefors folkhögskola
Hurtigtorpet, fritidsanläggning
Hällevi, idrottsplats
Hällevi, isbana
Mer El Arena, ishall
Hällefors sporthall
Central handel
Småhandel
Småhandel
Bruksträdgård
Bygghandel
Mataffär
Bilhandel
Hällefors station
Vårdcentral
Industriområde
Hembygdsgård
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1
2
9

3

4

5
1
1

1
2

7
8

4
3

2

1

1
3

5

4

1

5
6
6

7
Figur 4: Målpunktsanalys.
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Brist- och problemanalys
Transportstyrelsens databas STRADA (se figur 5) har använts som underlag till analysen för
att få kunskap om var och varför olyckor har inträffat för gång- och cykeltrafikanter.
STRADA har också studerats för att se vilka olycksföljder som uppstått. Olycksstatistiken har
studerats för perioden mellan 2003-2019.
Under åren 2003-2019 har det inträffat närmare 50 olyckor där oskyddade trafikanter har varit
inblandade med olika skadeföljder, den mest återkommande olycksföljden är måttliga skador
men även ett dödsfall har noterats. Många av dessa olyckor har skett på platser som gatueller vägsträcka och gatu- eller vägkorsning. Ett fåtal olyckor har inträffat på
gångbana/trottoar och övriga platser i trafiken. Enligt statistiken har det skett flera olyckor
runt omkring skolorna i området och över 30 olyckor av dessa olyckor har skett på gator eller
vägar där väghållaren varit kommunen.
Skolan är inringad och statistiken visar att många olyckor har skett runtomkring skolans
område, vilket är allvarligt.
C=Cykel/moped-motorfordon
F=Fotgängare/motorfordon
G0= Fotgängare singel
G1=Cykel singel
G2=Moped singel
V3=Traktor/snöskoter/
Terränghjuling/motorredskap
= Lindrig olycka
= Måttlig olycka
= Ej personskadeolycka
= Dödsolycka

Figur 5: olyckor med gång- och cykel i Hällefors
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Funktioner och behov
Skola/fritid
Ett behov som är viktigt är att barn och ungdomar kan ta sig på ett trafiksäkert och tryggt sätt
mellan sina aktiviteter. Målet för dessa resor bör då vara via säkra och trygga GC-vägar. Det
är viktigt att miljön för gång- och cykeltrafikanter är trygg och trafiksäker men det måste
också göras framkomligt och tillgängligt så att målet med användningen av GC-nätet ska
möjliggöras. Viktiga målpunkter för resorna är skolor, idrottsanläggningar och centrum.
Arbete
Förbättrad GC-väg för arbetspendling är också av hög prioritet. Ovako är en stor arbetsgivare
i Hällefors och företaget ligger på ett lämpligt cykelavstånd från olika bostadsmiljöer. Ett
förbättrat, tryggt och trafiksäkert GC-nät med bra cykelparkeringar vid målpunkter skulle
kunna bidra till en ökad cykelandel.
Hela resan
Arbetspendlingen över kommungränsen uppgår till cirka 300 personer per dag, främst mot
Örebro, Nora, Lindesberg och Karlskoga som står för cirka 250 av dessa. I syfte att skapa ett
attraktivt alternativ till bilpendling är det viktigt att cykelstråken knyter an med
kollektivtrafiknoderna (tåg och busslinjer). I det sammanhanget är det viktigt med trygga och
bekväma cykelparkeringar och bilparkeringar i anslutning till byte av färdmedel.
Rekreation/turism
Hällefors kommun framhåller i sin översiktsplan värdet av turism och besöksnäring för
kommunen. De utpekade områdena som behöver behållas och utvecklas är:
•

Hjulsjö med sina befintliga mountainbikeleder, kommunal badplats och naturcamping.

•

Sör-Älgen och Sörälgens Camping som ligger i naturreservatet Hökhöjden, med
fiskevatten, vandringsleder och cykelleder, här har campingen en viktig roll för att
attrahera fler besökare och plan för utökning för besökare och invånarna är viktig.

Hällefors kommun lyfter också fram att invånare 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 verksamhet ska säkras.

•

Hällefors kommun ska verka för att öka vattenkontakten 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 GC-vägar samt i
möjligaste mån vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
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Ett antal viktiga huvudstråk för cykeltrafiken har definierats för Hällefors tätort, se figur 6, de
orangea linjerna, kompletterar och adderar GC-nätet från ytterområde till centrum, vidare till
industriområde och de viktiga målpunkterna i centrala Hällefors.
-

Hög genhet i stråket – framkomlighet.
God geometrisk standard – framkomlighet och trafiksäkerhet.
Prioritering av cykeltrafiken vid korsningspunkter med motorfordonstrafik –
framkomlighet och trafiksäkerhet.
God belysning och öppna rum utmed stråken – trygghet
Hög ambition på drift- och underhållsåtgärder såsom beläggning, snöröjning mm –
komfort.

Stråk 1 - Hällefors tätort mot Gäddsjö (Gäddsjöstråket)
Huvudstråk norrut utmed Gäddsjövägen. Stråket avslutas en bit före klockarhagsskolan och
går förbi Hällefors folkhögskola. Stråket fångar upp cykelrörelser från bostadsområdet i norra
tätorten. Stråket har bra koppling fram till precis innan klockarhagskolan, men saknar en bra
koppling ända fram till skolan och fortsättning mot Centrum.
Viktiga målpunkter: Klockarhagsskolan, Pihlskolan (gymnasium) och Hällefors folkhögskola,
Centrum, Resecentrum.
Tillgodose typ av resa: Skola/fritid, arbete, hela resan, rekreation.
Stråk 2 - Hällefors tätort mot Saxhyttevägen (Industriområde)
Stråk som har för avsikt att underlätta förflyttning med cykel mellan industriområde och
bostadsområde och även centrum. Stråket har delvis dålig koppling ända fram till
bostadsområden och centrum.
Viktiga målpunkter: Industriområde, idrottsplats, centrum, resecentrum.
Tillgodose typ av resa: Arbete, hela resan, rekreation.
Stråk 3 - Hällefors tätort mot Grythyttan (Grythyttestråket)
Huvudstråk söderut som har för avsikt att underlätta förflyttning från bostadsområden mot
centrum, vårdcentral, resecentrum och skolor. Denna är väldigt eftersatt och behöver
kompletteras för att ha en trafiksäker och trygg förflyttning för främst skolbarn, personer
genar över riksvägen mellan området Gyltbo in på Hammarvägen. En GC-väg längs riksvägen
mot passagepunkter med en bra trafikanordning som är tydlig och trafiksäker skulle kunna
lösa/minska den problematiken med oönskad passage på fel platser längs vägen.
Viktiga målpunkter: Skola, vårdcentral, centrum, resecentrum, industriområde, idrottsplats.
Tillgodose typ av resa: Skola/fritid, arbete, hela resan, rekreation/turism.
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Stråk 4 - Hällefors tätort mot Kyllerstråket
Stråket har en bra GC-väg inom bostadsområdet, men saknar koppling mot centrum. Sträckan
behöver kompletteras och färdigställas för att erbjuda en trafiksäker och trygg förflyttning
från bostadsområdet till centrum, vård och skola, framförallt skapa en tryggare och
trafiksäkrare förflyttning för skolbarn.
Viktiga målpunkter: Skola, vårdcentral, resecentrum, idrottsplats och industriområde.
Tillgodose typ av resa: Skola/fritid, arbete, hela resan, rekreation/turism.
Stråk 5 - Hällefors tätort mot Silvergruvstråket
Stråket har ingen bra koppling inom bostadsområdet mot centrum. Sträckan behöver
kompletteras för att säkra upp en trafiksäker och trygg förflyttning från bostadsområdet till
centrum, vård och skola samt motionsanläggning. Det är viktigt att erbjuda en trafiksäker och
trygg förflyttning för skolbarn. Om denna lösning kommer till så möjliggörs nyttjande för
skolan att enkelt kan använda motionsspåret i sin verksamhet då förflyttning mellan skola och
motionsanläggning blir tryggare och trafiksäkrare.
Viktiga målpunkter: skola, motionsanläggning, vårdcentral, centrum, resecentrum, idrottsplats
och industriområde.
Tillgodose typ av resa: Skola/fritid, arbete, hela resan, rekreation/turism.
Stråk 6 - Hällefors tätort mot Sikforsstråket
Stråket har ingen bra koppling mot hembygdsgården, hökhöjden, busshållplatser och för
boende att transportera sig inom bostadsområdet och mot centrum. Sträckan behöver
kompletteras för att säkra upp en tryggare förflyttning från bostadsområde till hembygdsgård,
hökhöjden, centrum, vård och skola samt motionsanläggning. Det är viktigt att erbjuda en
trafiksäker och trygg förflyttning även genom hela staden. Om denna lösning kommer till så
kanske cykling genom hela Hällefors kan genomföras på ett trafiksäkert sätt och det skulle
kunna attrahera turism och uppmuntra till mer cykling inom hela staden.
Viktiga målpunkter: Hembygdsgård, centrum, vårdcentral, resecentrum, idrottsplats och
industriområde.
Tillgodose typ av resa: Turism, arbete, rekreation.
Stråk 7 - Hällefors tätort mot Bjässestråket
Stråket har ingen bra koppling inom bostadsområdet mot skola och centrum, det är en
trafikfarlig passage över riksvägen för de boende som ska ner mot centrum och skola.
Sträckan behöver byggas för att säkra upp en trafiksäker och trygg förflyttning från
bostadsområde till skola, centrum, vård och motionsanläggning, framför allt är det viktigt att
erbjuda en trafiksäker och trygg förflyttning för skolbarn.
Viktiga målpunkter: Skola, centrum, motionsanläggning, vårdcentral, resecentrum,
idrottsplats och industriområde.
Tillgodoser typ av resa: Skola/fritid, arbete, hela resan, rekreation/turism.
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Hällefors folkhögskola

Centrum

Figur 6: Översikt radiella stråk – målbild

17

Gång och cykelplan för Hällefors
Åtgärdsplan
Metodiken i denna cykelplan är att inhämta kunskap om
befintliga förhållanden och utifrån detta analysera vilka
brister och problem som finns i systemet.
Till detta ska viktiga funktioner och behov identifieras på
kort och lång sikt.

Inventering av nät

Analyser ska resultera i en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska
ge tydlighet i behoven och ska vara underlag för kommande
planering av infrastrukturinvesteringar inom både det
kommunala och statliga vägnätet.
Åtgärdsplanen ska ge ledning i ett antal viktiga frågor:
•

Ge förslag på åtgärder som bör utföras för att
åtgärda identifierade brister/problem.

•

Ge förslag på hur viktiga funktioner och behov
kan säkerställas.

•

Ge inriktning på utformning och kvaliteter för
föreslagna åtgärder.

•

Redovisning av hur åtgärderna bör prioriteras.

•

Redovisning av kostnader för föreslagna åtgärder
och ekonomiskt ansvar.

För att underlätta kommande skeden presenteras
åtgärdsförslag relativt noggrant i en objektbeskrivning.
Denna beskrivning redovisar motivbilden till åtgärden
tillsammans med en illustration eller kartbild över det
aktuella objektet. I beskrivningen framgår även
en kostnadsbedömning av åtgärden.

Brist- och
problemanalys

Funktions- och
behovsanalys

Åtgärdsplan

18

Gång och cykelplan för Hällefors
Förslag på åtgärder
Brister och problem
I analysen av brister och problem har det konstaterats att cykelvägnätet är dåligt utbyggt, både
i tätort och ut i ytterområdena behöver det förbättras för cykeltrafikanterna. Det finns flera
sträckor av “missing link” karaktär som behöver åtgärdas för att öka helheten i nätet.
Många passagepunkter har trafiksäkerhetsmässiga brister. Vissa viktiga kopplingar saknas i
cykelvägnätet.
Funktioner och behov
Under funktionsanalysen har ett antal olika aspekter identifierats. Bedömningen är att de
funktionella behoven för “Skola/fritid” måste beaktas i första hand. Inom denna grupp finns
den speciellt utsatta gruppen inom oskyddade trafikanter - barn och ungdomar. Mycket av
åtgärderna syftar till att säkerställa de funktioner som efterfrågas av denna grupp.
En viktig funktion som bör beaktas är att säkerställa bra möjligheter för cykelparkeringar. Vid
målpunkter som skola/fritidshem, centrum, idrottsplatser, stationen och resecentrum med
mera så är det viktigt med möjligheten till cykelparkering. Det som är mest avgörande för i
vilken utsträckning en cykelparkering kommer att användas är dess lokalisering.
Anslutningsvägar till cykelparkeringen ska upplevas som gena och attraktiva.
En cykelparkering bör vara i direkt anslutning till målpunkten (max 25 m) och i närhet till en
GC-väg. Vid korttidsparkeringar upp till 30 minuter bör cykeln kunna ställas på stöd eller ställ
och viss möjlighet till ramlåsning bör finnas.
För längre parkering vid exempelvis skolor, arbetsplatser och andra knutpunkter bör
cykelparkeringen vara försedd med väderskydd och ramlåsning.
Cykelparkeringen utformas med trygghet i fokus. Det är viktigt att alla cykelparkeringar är
synligt placerade för att den informella och sociala övervakningen ska kunna minimera
stöldrisken. Belysningen ska vara god, liksom möjligheterna till överblick över anläggningen.
Bra cykelkopplingar mot resecentrum är en viktig funktion i ansträngningen att minska
bilresorna och få ökad kollektivtrafikandel vid pendlingsresor.
Turism och besöksnäring är viktig för Hällefors och ett väl fungerande cykelnät med
trafiksäkerhet och enkelhet att röra sig mellan olika platser både i den inre och yttre miljön är
viktig att tillgodose.

19

Gång och cykelplan för Hällefors
Utifrån statistiken i STRADA och utformningen av den inre stadskärnan ska det uppmuntras
till mer förflyttning med cykel på ett tryggt och trafiksäkert sätt till, skola/förskola, centrum,
vårdcentral, industriområde och att även kunna vara där i rekreationssyfte.
En hastighetssänkt zon i centrala Hällefors skulle reducera buller, partiklar i luften och ge en
känsla av att området är tryggare på grund av den lägre hastigheten.
Med anledning av detta ligger förslag J sist av de förslag som presenteras i detta underlag, om
det inte är relevant för en utredning och förändring av centrala stadsbilden är förslag J förslag
C och de efterkommande flyttas en plats. En utredning av torget och den centrala vägen i
centrum (Sikforsvägen) är relevant, mellan Folkets hus och fram till korsningen
Klockarvägen.
Ett intressant förslag är att eventuellt förflytta den befintliga parkeringen vid torget för att
göra torgplatsen större och mer tillgänglig, förslagsvis skapa en parkeringsyta vid
kommunhusets västra sida. Kanske riva det gamla kommunhuset och skapa en park för
rekreation som exempelvis boulebana, lekplats och möjlighet till uteservering, men det får en
vidare utredning påvisa vilken nytta området ska uppfylla. Vid en förändring rekommenderas
att arbeta bort känslan av otillgänglighet som finns där, vilket gör att personer inte vågar
nyttja den fina yta som finns där.

Figur 6: Förslag till 30 zon
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Inriktning på utformning och kvalitéter
Trygghet
Alla GC-vägar i Hällefors ska kännas trafiksäkra och trygga. Gång- och cykeltrafikanter ska
kunna känna sig trygga oavsett tidpunkt, ålder och kön. En viktig aspekt för ökad trygghet är
en väl genomtänkt belysning utmed GC-nätet. En god belysning gör det möjligt för trafikanter
att upptäcka hinder på vägen och även synliggöra sig för andra trafikanter samt förbättrar allas
orienterbarhet i omgivningen. En god belysning är särskilt viktig vid kritiska punkter som
exempelvis överfarter och tunnlar som kan kännas otrygga vid bristfällig belysning.
Områden där säkerhet är extra viktigt är vanligtvis förskolor och skolor, där många unga och
oerfarna trafikanter befinner sig. Det är därför viktigt att det finns trafiksäkra GC-vägar och
passagepunkter då barn som cyklar eller går till skolan kan lära sig förstå trafiken, över tid
kommer trafiksäkerheten och tryggheten att öka.
Utformning
Hällefors med omkringliggande områden med samlad bebyggelse hör till kategorin mindre
tätorter och bedömningen är att kapacitetsproblem i GC-nätet sällan uppstår. Nedan anges
förslag till målstandard för befintlig och nya GC-vägar inom Hällefors kommun. GC-vägarna
kan delas in i två grupper:
- GC-vägar inom Hällefors och mot Grythyttan. 2,5 - 4 m breda, belagda med asfalt och
belysta.
Vid korsningspunkter mellan gång- och cykelvägar och fordonstrafik bör principer tillämpas:
- Huvudstråk och skolvägar:
Fordonens hastighet skall ej överstiga 30 km/h i korsningspunkten.
- Övriga gång- och cykelvägar:
Fordonets hastighet bör ej överstiga 30 km/h i korsningspunkten.
Drift och underhåll
Det är viktigt med god drift och underhåll av GC-vägar för att främja den positiva upplevelsen
av cykling. Med anledning av detta är det viktigt att potthål åtgärdas skyndsamt då dessa
utgör en säkerhetsrisk för oskyddade trafikanter. Andra exempel på underhåll är siktröjning av
skymmande växtlighet, sopa rent på GC-vägar från sand, grus, grenar, löv och glassplitter
mm.
Under vintertid bör de strategiskt viktigaste cykelstråken snöröjas före bilvägarna.
Anledningen till detta är att gång- och cykeltrafikanters framkomlighet påverkas betydligt mer
än bilisternas framkomlighet vid snöfall. I takt med att nätet byggs ut måste också budgeten
för drift och underhåll utökas i samma omfattning för att säkerställa en god kvalité och att
investeringen av GC-nätet nyttjas under hela året och inte endast delar av året.
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Cykelvägvisning och skyltning
Genom en enhetlig skyltning ökar GC-vägarnas status och risken för missförstånd minskas.
Det är viktigt att huvudstråken märks ut. Detta kan göras genom skyltar och/eller markering
av stråken.
Vidare är det viktigt att det finns en bra vägvisning, vilket leder till att cyklister på ett enklare
sätt hittar dit de ska även i sådana lägen där gång- och cykelstråken är skilda från det övriga
vägnätet och dess vägvisare. Detta ökar också identiteten på staden, områden och dess
omgivning.
Cykelvägvisning uppmärksammar även möjligheterna till att cykla genom att de visar de
möjliga cykelförbindelserna samt att avståndet kanske inte är så långt som man tror.
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Prioritering
De vägar som bör prioriteras för Hällefors tätort ska syfta till att skapa GC-nät med
huvudstråk och sammanbinda prioriterade målpunkter. De viktigaste knutpunkterna är
skola/förskolor och andra anläggningar där barn rör sig, folkhögskola, resecentrum, centrum
och handel. Här är det särskilt viktigt att det finns trafiksäkra och gena GC-vägar.
I andra hand bör prioritering ske kring andra viktiga målpunkter som exempelvis
arbetsplatser, vårdinrättningar och rekreationsområden.
I denna cykelplan redovisas endast en schablonkostnad och mer exakta kostnader,
utformningar och lokaliseringar kommer att projekteras först då en åtgärd blir aktuell.
Prioriteringsordning
Syftet med prioriteringsordningen är att ge ansvariga ett underlag för att mer i detalj kunna
utreda och planera ett genomförande. Materialet är även ett underlag för
investeringsbudgeten. För att kunna göra en prioritering bör följande utgångspunkter
användas, se figur 7.
1. Målpunkter som rör skolor, förskolor och andra anläggningar där barn- och ungdomar rör
sig.
Objekt ex A, B, D, E, F, K
2. Sträckor eller punkter med låg trafiksäkerhetsstandard och stora trafikmängder.
Objekt K, J
3. Åtgärder som knyter ihop redan utbyggt gång- och cykelnät (missing link).
Objekt A, B, J
4. Andra målpunkter såsom exempelvis tätorternas centrum, butiker/service och tågstation
med mera.
Objekt B, G, H, J
5. Knyta ihop tätortsdelar.
Objekt C, H, K
6. Arbetspendling.
Objekt A, B, J
7. Rekreationsstråk.
Objekt J, K
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Objektsbeskrivning - översikt
Arbetet med cykelplanen har identifierat en rad brister och problem i gång- och cykelnätet.
För att komma till rätta med denna problematik har ett antal åtgärdsförslag tagits fram. De
olika åtgärderna presenteras översiktligt under figur 7 och med mer detaljerade under
objektsbeskrivningen för varje separat åtgärd.
Åtgärderna syftar till att ge cykelnätet en mer homogen och tillgänglig struktur. Genom att
skapa ett antal prioriterade radiella stråk från tätortens ytterområden och ansluta dessa mot de
viktigaste målpunkterna i tätortens kärna så kan cykelresan upplevas mer attraktiv och kan
därmed utgöra ett mer konkurrenskraftigt alternativ till den korta bilresan.
En annan viktig aspekt med åtgärderna är ökad trafiksäkerhet genom att ge cyklisterna ökad
prioritet vid konflikter med övrig fordonstrafik. Det innebär att anslutande vägar mot radiella
huvudcykelstråk ska regelmässigt underordna sig cykeltrafiken. I de fall där huvudstråk
korsar större vägar bör passagen i första hand vara planskild och i andra hand vara
hastighetssäkrad med fysiska hinder till 30 km/h.
Flera av åtgärderna bör ses för utförande i ett längre perspektiv men genom att upprätta en
åtgårdsbank så kommer planeringen av hur kommande investeringsmedel ska användas bli
betydligt mer effektiv och ändamålsenlig.

Bild på gångpassage över riksväg 63.
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Figur 7: Objekt översikt.
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Objektbeskrivning - detalj
Objekt A - Finnbergsvägen (prioritet 1)
Motiv till åtgärd
Finnbergsvägen är en viktig målpunkt för många barn och ungdomar. Bilvägen har en
hastighet av 50 km/h. Cykelbron tar slut på vid bilvägen och möter ett övergångsställe och
inte en separerad GC-överfart, det saknas GC-väg hela vägen fram till skola.
I dagsläget finns ingen GC-väg längs hela bilvägen, GC-vägarna från de två broarna avslutas
direkt vid bilvägen. Oskyddade trafikanter är inte säkra här.
Förutsättningar idag är en total vägbredd på 10 m, fördelningen är en gångbana på 2,1 m samt
en vägbana som är 8 m, belysning finns, men på fel sida.
Längd på objektet
Cirka 375 m.
Förslag till utförande
GC-vägen bör vara längsgående utmed hela sträckningen på den norra sidan mellan de två A
punkterna och ha en bredd på 4 m och en körbana på 6 m.
Hastigheten bör justeras till 30 km/h längs hela Finnbergsvägen.
GC-vägen lämpar sig bäst på den norra sidan av vägen för att möta de två broarna på ett
snyggt och tillgänglig sätt. Planskild överfart finns och behöver kompetteras med ytterligare
en vid andra bron.
När denna sträckning dras, bör belysning vara på samma sida som GC-vägen och även ha en
uppsamlande fålla för att sänka hastigheten för dem som kommer från bron som kanske inte
är observanta för fordonstrafiken som rör sig där. Ytterligare förstärkt belysning i området vid
GC-passagerna göra platsen mer trygg och tillgänglig under hela året.
Kostnad för utförande
Utförande av objektet har bedömts kosta ca 1,5 miljoner kr.
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Objekt A - Finnbergsvägen (prioritet 1)

På bilden påvisar vi var GC-väg bör vara på den vänstra sidan, där det även ska finnas
belysning.
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Objekt B - Postvägen - Kyllervägen (prioritet 2)
Motiv till åtgärd
Missing link kompettering, för att få en så trygg och säker GC-väg längs hela sträckan behövs
komplettering mellan B-punkterna för att föra samman bostadsområdet på en östra sidan av
Hällefors och Hällefors centrum vidare mot skola. Det behöver även kompletteras med en
separerad gång- och cykelöverfart mot centrum och vidare mot vårdcentral, skola/förskola.
Vägens totala bredd idag är 12,5 m. 2,5 m gångbana, 7,5 m bred körbana samt 2,8 m
gångbana.
Längd på objektet
Cirka 400 m
Förslag till utförande
Missing link komplettering. Avsaknad länk för att knyta ihop bostadsområdet (Kyllerstråket)
mot resecentrum, centrum och skolor. Den nya länken färdigställer hela sträckan och
förbättrar framkomligheten för cyklisterna och skapar ett huvudstråk.
GC-väg som är 4 m bred, 6,5 m bred körbana samt 2 m bred gångbana.
Kostnad för utförande
1,8 miljoner kr.
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Objekt C - Gillersvägen (prioritet 3)
Motiv till åtgärd
Gång och cykelstråk mot centrum, detta bidrag kan bidra till ökad cykeltrafik på den aktuella
sträckan, främst ifrån ytterområden, men främst från bostadsområdet Bjässtestråket och dess
överfart. Här behöver det kompletteras med separerad gång och cykelöverfart, alternativt ett
signalsystem vid GC-passage mot Bjässestråket. GC-vägen kompletteras med
belysningsstolpar längs hela sträckan. Vägens bredd är 10,8 m, det finns parkeringar under
vägsträckningen samt en liten gångbana på cirka en meter bitvis.
Längd på objektet
Cirka 1100 m
Förslag till utförande
Vägen är i ett villaområde strax nära centrum och som leder mot förskolor och vårdcentral.
Vägens bredd är 10,8 m och det finns belysning längs sträckan. Befintliga parkeringar längs
sträckan bör justeras mot GC-vägen på västra sidan så de möter GC-vägen bättre.
Utformningen bör vara 3,5 m GC-väg, samt 6,5 m körbana sen behålla den lilla gångbana som
finns bitvis mot villorna på den högra sidan.
Här behövs det kompletteras med en separerad gång och cykelöverfart.
Kostnad för utförande
4,5 miljoner kr.
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Objekt D - Bjässevägen (prioritet 4)
Motiv till åtgärd
Bjässevägen mot centrum har idag en bredd av 9 m, 1,8 m är gångbana samt 7,2 m körbana.
Cykeltrafik kan inte förflytta sig trafiksäkert på den aktuella sträckan som ligger i en
nerförsbacke och möter mot en korsning med mycket trafik, det finns risk att cyklister
kommer med hög fart när de ska passera korsningen.
Längd på objektet
Cirka 740 m
Förslag till utförande
En separerad GC-väg bredvid körbana ner mot korsningen som leder mot centrum, skola,
förskolor, då det är en nedförsbacken rekommenderas en fålla som fångar in och får cyklisten
att sänka hastigheten före korsningen. Rekommendationen är att GC-vägen är 3 m samt en
körbana på 6 m det finns belysning längs sträckan som eventuellt behöver kompletteras med
någon mer belysning i korsningar. Då hastigheten i området är 50 km/h, bör det i alla yttre
bostadsområden vara en maxhastighet på 30 km/h.
Här behöver det även kompletteras med en separerad gång och cykelöverfart, alternativt ett
signalsystem.
Kostnad för utförande
3 060 000 kr.
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Objekt E - Basvägen (prioritet 5)
Motiv till åtgärd
I Hällefors finns ett närliggande motionsspår som är en viktig målpunkt för hela Hällefors.
För att både gå och cykla till aktiviteter i området på ett trafiksäkert sätt till
motionsanläggningen, både via bilvägen samt i bostadsområdet bör det finnas en trafiksäker
GC-väg. Vägen är 10,3 m bred, det finns ingen GC-väg till anläggningen, belysning finns,
samt att i bostadsområdet rakt mot anläggningen saknas en GC-väg.
Längd på objektet
Cirka 540, samt 75 m, totalt 615 m.
Förslag till utförande
Cykelbana dras längs Basvägen som sluter mot befintlig gång och cykelbana mot centrum,
samt att gång- och cykelbana i villaområdet Hurtigvägen som ansluter mot Mogrensvägen för
att få en genare väg mot motionsanläggningen. Överfart för GC-väg bör lämpligtvis vara
närmre riksvägen. Utformningen av GC-vägen längs Basvägen bör vara 3,5 m bred, samt ha
en körbana som är 6,5 m bred.
Kostnad för utförande
2 560 000 kr

Denna bit bör prioreteras vid drift
och underhåll, så som snöröjning.
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Objekt F - Schillingvägen (prioritet 6)
Motiv till åtgärd
Schillingvägen är en naturlig led som kompletterar hela cykelnätet från villaområdet vidare
mot centrum, skola, förskola, vårdcentral. Cykel ska tydligt kännas ha prioritet. Belysning
finns idag på båda sidor, det finns en busshållplats att ha hänsyn till vid sidan om riksvägen.
Längd på objektet
Cirka 600 m
Förslag till utförande
Schillingvägen mot centrum, hastighetssäkras till 30 vid korsningen
Gillersvägen/Schillingvägen. GC-väg från överfarten väg 63 hela vägen mot centrum.
Belysning kompletteras i samband med denna åtgärd. Cykelhänvisningar mot centrum och
områden med sträckningshänvisningar. GC-väg lämpas sig bäst på den södra sidan och
förslag är att vägen har en form av 3 m GC-väg, 0,5 m bred trottoar på norra sidan, 7,6 m bred
körbana från Riksväg 63 fram t.o.m. korsningen Gillersvägen/Schillingvägen. För att sedan
behålla gångbanan på norra sidan mot centrum med sin fulla bredd.
Kostnad för utförande
2,7 miljoner kr
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Objekt G - Källvägen, Bergslagsvägen och Billockvägen (prioritet 7)
Motiv till åtgärd
Källvägen är en naturlig led som kompletterar hela cykelnätet från villaområde mot centrum,
och vidare till skola, förskola, vårdcentral. Cykel ska tydligt kännas ha prioritet och
hastigheten bör justeras till 30 km/h. Idag är denna vägs bredd enligt följande, 2 m gångväg
samt 6,7 m bilväg.
Längd på objektet
Cirka 480 m
Förslag till utförande
GC-vägen sträcks längs hela vägen mot centrum. Belysning sätts upp i samband med denna
åtgärd. Cykelhänvisningar mot centrum, vårdcentral och vidare mot bostadsområden. GCvägen bör vara på den norra sidan och bör vara utformat med 3,5 m GC-väg samt 6 m
körbana.
Kostnad för utförande
1 920 000 kr.
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Objekt H - Bergslagsvägen (prioritet 8)
Motiv till åtgärd
Bergslagsvägen är en naturlig led som kompletterar hela cykelnätet i centrum som leder
vidare mot villaområde, centrum, och vidare till skola, förskola, vårdcentral. Cykel ska tydligt
kännas ha prioritet och hastigheten ska justeras till 30 km/h. Vägens totala bredd i norr är 16
meter bred och innehar parkeringsplatser, i vägens södra del är vägens bredd 1,2 m gångbana,
7 m körbana samt 1,8 m gångbana med belysning på den sidan där gångbanan är smalast.
Längd på objektet
Cirka 420 m
Förslag till utförande
GC-väg sträcks längs hela sträckan. Belysning sätts upp i samband med denna åtgärd. I den
södra änden är förslag att ha en GC-väg som är 3 m bred på den östra sidan och sätta
belysningen på samma sida och ha 1 m gångbana på den västra sidan för snöupptagning och
en körbana på 6 m. I den norra änden bör det vara 3 m GC-väg, 5 m parkering som är 2,5 m
breda platser. 6 m körbana samt utmätta handikappsparkeringar och en gångbana som är 2 m.
Kostnad för utförande
1 680 000 kr.

Cykelparkeringar nyttjas ej.
34

Gång och cykelplan för Hällefors
Objekt I - Sävenforsvägen (prioritet 9)
Motiv till åtgärd
Sävenforsvägen har en gångväg som knyter samman bostadsområden mot
motionsanläggningen i Hällefors. Det finns ingen GC-väg och belysning saknas, gångvägen
passerar över en trafikerad väg med ett farthinder.
Parkeringsplatser finns längsgående med vägen och gångvägen är separerad från bilvägen.
Vägen har följande mått, 1,5 m gångbana, 15,5 m väg med parkering på samt 3 m separerad
gångväg.
Längd på objektet
Cirka 400 m
Förslag till utförande
GC-väg kompletteras hela vägen och vidare över mot överfart Sävenforsvägen. Belysning
sätts upp i samband med denna åtgärd. Hastigheten kan behållas till 50 km/h. I korsningen
Sävenforsvägen/Svedbergsvägen, Silvergruvvägen, strax efter korsningen österut behövs en
planskild cykelöverfart med en hanstighetsbegränsning vid själva överfarten. Cykel ska
tydligt kännas ha prioritet och hastigheten ska justeras till 30 km/h. Den befintliga gångvägen
görs om till en GC-väg som är 3 m bred.
Kostnad för utförande
1 miljon kr.
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Objekt J - Sikforsvägen (prioritet 10)
Motiv till åtgärd
Sikforsvägen är en naturlig led som kompletterar hela cykelnätet från GC-väg vid
bensinstation genom centrum och vidare mot industriområde. Stråket knyter samman hela
centrum och blir ett naturligt inslag som knyter västra delen om järnvägen med centrum.
Hastigheten bör vara 30 km/h mellan Bjässevägen, Gillersvägen/Sikforsvägen längs hela
sträckan fram till efter överfarten före Handelsvägen, Sävenforsvägen/Sikforsvägen.
Längd på objektet
Cirka 1440 m
Förslag till utförande
GC-vägen sträcks längs hela vägen mot centrum. Belysning sätts upp i samband med denna
åtgärd. Cykelhänvisningar mot Industriområde, centrum, vårdcentral, skola och vidare mot
bostadsområden.
Första sträckan till fram till korsningen med lekplatsen på sin högra sida, bör GC-vägen vara
på samma sida som parken, i samband med detta dras belysningen till samma sida och bänkar
och cykelställ monteras på lämplig plats mot lekplatsen.
Vid korsningen strax efter behålls passagepunkten över vägen och gör om denna till en
planskild GC-väg över korsningen där GC-vägen nu fortsätter genom hela centrum på den
östra sidan och de befintliga gångpassagerna justeras till GC-passagepunkter.
Efter järnvägen mot industriområdet så finns det belysningsstolpar, men inte belysning,
förslagsvis för att behålla en enhet i stadskärnan så förläggs GC-vägen på samma sida ända
fram till bron mot industriområdet. Önskad vägbredd på GC-väg är 4 m längs hela sträckan.
Strax före Herrgården bör gångvägen på den norra sidan vara 1 m, för att ta upp snö, samt den
södra sidan vara 4 m och körbana vara 7 m bred.
Kostnad för utförande
5,9 miljoner kr.

Lekparken
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Centrum

Mot Herrgården
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Objekt K - Grythyttevägen (prioritet 11) Trafikverkets väg
Motiv till åtgärd
För att knyta samman hela stråket längs Grythyttevägen (väg 63) och skapa ett gång- och
cykelstråk som binder samman genomfartsväg genom hela Hällefors mot den nya GC-väg
som kommer från Grythyttan och bör vidare gå fram till hembygdsgården och vidare till
Hökhöjden/Toppstugan.
Längd på objektet
Cirka 3 550 m
Förslag till utförande
Separerad GC-väg genom hela Hällefors som möter upp den nya väg som kommer från
Grythyttan, GC-vägen ska gå längs hela sträckan genom Hällefors fram till
Hökhöjden/Toppstugan. Säkerställ belysning längs GC-vägen. Den bör möta upp varje
busshållplats och sätta upp cykelställ under tak där cyklar kan låsas fast vid varje
busshållplats för att uppmuntra till cykling fram till busshållplatserna. I samband med detta
bör gång- och cykelöverfarterna utformas trafiksäkrare samt uppföra två gång och
cykelpassager en vid hembygdsgården och en vid Basvägen/Grythyttevägen samt flytta
trafikljuset som finns till Schillingvägen som blir en viktigare led i GC-nätet.
Kostnad för utförande
14,3 miljoner kr
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Kostnader, prioritering och ekonomiska ansvar
En översiktlig kostnadsbedömning av respektive objekt har utförts. Bedömningen bygger på
erfarenhetsmässiga á-priser för liknande projekt som utförts.
Trafikverket är väghållarte för sträckan som berör objekt K och är därigenom formellt
ansvariga för dess investering. En fortsatt process mellan Trafikverket, Region Örebro och
Hällefors kommun ska klargöra hur det ekonomiska ansvaret ska fördelas för de investeringar
som föreslås i nedstående handlingsplan.
Prio

1

Objekt

Objekt A
Finnbergsvägen

Antal

Ca
375 m

Kostnad [Kr]

Funktion
Trafiksäkerhet

Skolväg

Arbete

Ca 1,5 miljoner kr

X

X

X

Ca 1,8 miljoner kr

X

X

X

Rekreation

Anm: Skolväg och därmed prioriterad åtgärd.

2

Objekt B
Postvägen-kyllervägen

Ca
400 m

X

Anm: Missing link – Angelägen åtgärd för att knyta samman hela stråket, öka trafiksäkerheten och
framkomligheten.

3

Objekt C
Gillersvägen

Ca
1100 m

Ca 4,5 miljoner kr

X

X

Anm: Knyter ihop centrala ytterområdet på ett bra sätt för förflyttning mellan olika områden.
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Objekt D
Bjässevägen

Ca
740 m

Ca 3 060 000 kr

X

X

X

X

Anm: Uppsamlande sträckning för både skolbarn och cykelpendling på ett trafiksäkert sätt, mot centrum, skola
och arbetsplatser.
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Objekt E
Basvägen

Ca 540
m samt
75 m

Ca 2 560 000 kr

X

X

X

Anm: Rekreationscykling till motionsanläggning, ger en trafiksäker förflyttning för unga.
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Objekt F
Schillingvägen

Ca
600 m

Ca 2,7 miljoner kr

X

X

X

X

Anm: Naturlig viktig led för främst skolungdomar som kopplar samman mot centrum och skola.
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Objekt G
Källvägen, Bergslagsvägen, billockvägen

Ca
480 m

Ca 1 920 000 kr

X

X

X

X

39

Gång och cykelplan för Hällefors
Anm: Naturlig viktig del som binder samman centrum för vidare förflyttning till skola/förskola, vårdcentral och
industriområde.

Prio

8

Objekt

Objekt H
Bergslagsvägen

Antal

Ca
420 m

Kostnad [Kr]

Ca 1,7 miljoner kr

Funktion
Trafiksäkerhet

Skolväg

X

X

Arbete

Rekreation

X

Anm: Knyter ihop inre centrum på ett naturligt sätt för vidare förflyttning mellan centrum, skola/förskola,
vårdcentral och industriområde.
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Objekt I
Sävenforsvägen

Ca
400 m

Ca 1 miljon kr

X

X

X

Anm: Knyta ihop träningsområdet mot den övriga stadsmiljön på ett naturligt sätt.
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Objekt J
Sikforsvägen

Ca
1440 m

Ca 5,9 miljoner kr

X

X

X

X

Anm: Naturlig led genom hela stadskärnan för att bilda ihop staden genom centrum mot skola/förskola, handel,
industriområde.
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Objekt K
Grythyttevägen

Ca
2620 m

Ca 14,3 miljoner
kr

X

X

X

X

Anm: Ett naturligt stråk som passerar genom hela Hällefors, binder samman staden från söder till norr och
kommer möta upp mot den planerade GC-vägen mellan Grythyttan och Hällefors, det skapar då ett
sammanhängande CG-nät för hela Hällefors.
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Säkerställande av gång- och cykeltrafik
Finnbergsvägen, dnr KS 19/00098
Beslutsunderlag
KF 2018-06-12 § 92
Ärendet
2018 byggdes en ny skolmodul vid den norra sidan av Klockarhagsskolan.
Sedan tidigare finns nya lägenheter byggda av Hällefors Bostads AB i samma
område, som hyrs av kommunen för verksamhetslokaler för förskoleklass
samt fritidshem. I och med detta byggdes gång- och cykelvägen vid
Hemgårdsvägen om för att säkerställa skolmiljön samt även säkerheten för
både barn samt gång- och cykeltrafiken på Hemgårdsvägen.
Trafikläget har i och med utvecklingen av den norra delen även inneburit att
motortrafiken har ökat på Finnbergsvägen då vuxna lämnar och hämtar elever
i samband med skolgången. Detta har i sig skapat en trafikfara och risk för
passerande på Hemgårdsvägen-Finnbergsvägen.
En enklare förprojektering är gjord av de åtgärder som har identifierats. I
samband med dessa åtgärder förslås även att hastighetsförändringar sker samt
att fartdämpande åtgärder genomförs på Hemgårdsvägen och Hedlingsvägen.
Finnbergsvägen är även utpekad i förslag till gång-och cykelplan som en av
riskvägarna i Hällefors tätort.
Ekonomi

En preliminär kostnad för att genomföra säkerställande av GC- trafik
Finnbergsvägen är cirka 2,2 miljoner kronor samt tillkommande
detaljprojekteringskostnad på cirka 70 000 kronor. Medfinansiering för
genomförandet under år 2020 är sökt hos Region Örebro och Trafikverket
och är preliminärt beviljat med en delfinansiering om 50 procent.
Folkhälsa

Möjliggör ökad gång- och cykeltrafik men även möjliggöra en minskning
av biltrafiken i området.
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Miljö
Förslaget bedöms innebära en positiv inverkan på närmiljön i anslutning till
centrum och skola då en mera trafiksäker miljö skapas både för gång- och
cykeltrafikanter.
Medborgarperspektiv
Förbättringarna påverkar i hög grad medborgarna, då många invånare rör sig i
området och åtgärderna underlättar gång- och cykeltrafik till skolan.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Uppdra åt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra
detaljprojektering för säkerställande av GC-trafik Finnbergsvägen under
år 2019 med maximalt 70 000 kronor.

-

Finansiering av projekteringen sker inom kommunstyrelsens strategimedel
år 2019.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen utförligt.
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om möjligheten till utökad
parkeringskapacitet på grönområdet mellan församlingshemmet och Råkan,
vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Uppdra åt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra
detaljprojektering för säkerställande av GC-trafik Finnbergsvägen under år
2019 med maximalt 70 000 kronor.
Finansiering av projekteringen sker inom kommunstyrelsens strategimedel år
2019.
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Utegym Hurtigtorpet, dnr KS 18/00064
Beslutsunderlag
KS 2017-01-31 § 21
KS 2018-04-03 § 89
Ärendet
På kommunstyrelsen den 31 januari 2017 besvarades ett medborgarförslag om
utegym. Kommunförvaltningen fick då i uppdrag att se ett utegym som en
fortsatt planering för Hurtigtorpets motionsanläggning och att det utreds
ekonomiskt och praktiskt inför vidare beslut.
En arbetsgrupp med representanter från Hällefors löparklubb, Hällefors
skidklubb, Idrottsalliansen Hurtigtorpet samt tjänstepersoner från Hällefors
kommun har tillsatts. Arbetet med planering och projektering av utegymmet
har fortgått under 2018. Projektgruppen kom fram till en lämplig storlek på 68 träningsstationer. Placeringen vid Hurtigtorpet har också bestämts.
I och med detta så söktes dispens från länsstyrelsen från de reservatsregler
som råder för området. Ansökan till länsstyrelsen lämandes in i början av
augusti men besked dröjde till slutet av oktober vilket omöjliggjorde
förberedande arbeten på grund av väder.
Ekonomi

På kommunstyrelsen den 3 april 2018 fick kommunförvaltningen i uppdrag
att köpa in ett komplett utegym för maximalt 100 000 kronor och placera
det vid Hurtigtorpet. Åtgärden skulle finansieras med kommunstyrelsens
strategimedel för 2018.
Montage och besiktning av gymmet är beräknat till 80 000 kronor. Där är
kalkyleringen att montaget kostar 75 000 kronor och besiktningen 5 000
kronor. Förberedande arbeten mark kommer föreningarna att vara
behjälpliga med.
Utegymmet upphandlades och köptes till in i november 2018 till en
kostnad om 90 000 kronor. Leverantörerna av utegym meddelade vid
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upphandlingen att utrustningen är klassas som lekutrustning vilket ställer
krav vid montage samt att de ska besiktigas innan de får tas i bruk. Tanken
var att föreningarna skulle bistå med montage vilket i och med
besiktningskravet inte är möjligt.

Folkhälsa

Ett utegym främjar folkhälsan då den uppmuntrar till ökad fysisk aktivitet.
Samtidigt kan utegymmet bli ett mål för sig själv.
Miljö

Utrustning som är inköpt är tillverkad av naturmaterial för att ge minsta
möjliga avtryck i miljön.
Medborgarperspektiv

Ur ett medborgarperspektiv finns det bara fördelar med att utöka
möjligheten för medborgare, att i en allt mer digital värld, utöka
möjligheten till fysisk aktivitet.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att färdigställa montage av utegym
för maximalt 80 000 kronor med placering i Hurtigtorpet.

-

Åtgärderna finansieras med kommunstyrelsens strategimedel för
verksamhetsåret 2019.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet förtydligar ordförande
Annalena Järnberg (S) att förvaltningens förslag till beslut inte innebär någon
tilläggsbudgetering.
Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen föredrar ärendet.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att färdigställa montage av utegym för
maximalt 80 000 kronor med placering i Hurtigtorpet.
Åtgärderna finansieras med kommunstyrelsens strategimedel för
verksamhetsåret 2019.
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Utredning av skogsförvaltning, dnr KS 18/00219
Beslutsunderlag
KS 2018-10-23
Utredning skogsförvaltning Hällefors kommun, 2019-04-16
Ärendet
Kommunförvaltningen fick den 23 oktober 2018 i uppdrag att utreda om
möjligheterna att återta förvaltningen av kommunens ägda skog. I den
utredning kommunförvaltningen genomfört kan förvaltningen se att det totala
skoginnehavet som Hällefors kommun har inte är av större karaktär. Ett
innehav på ca 600 hektar som dessutom är låsta i reservat till mer än 50 % och
ger därmed inte ger några större avkastningar. Den del av den skog som kan
förvaltas är också i en sådan ålder eller lokaliserad i ett sådant område som
gör det svårt att på ett konventionellt sätt förvalta den.
Likväl så har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen fått ett uppdrag av
Hällefors kommun där en förvaltning av skogen ingår. Det saknas vissa
klargöranden som borde varit med när kommunen överlåter förvaltningen,
t.ex. hur kommunen ska se på skog som är tätortsnära. Den tidigare
förvaltningen av skogen har inte varit till någon fördel varken för skogen eller
Hällefors kommun.
Utifrån utredningen ser förvaltningen både för och nackdelar med den
nuvarande förvaltningen. Utredningen kan inte utifrån bristen på ekonomisk
redogörelse då det gäller skogsförvaltningen, säga om ett övertagande är
möjligt. Förvaltningen föreslår att förbundet ges i uppdrag att ta fram rutiner
som säkerställer transparens då det gäller skogsförvaltningen och utreda
möjligheten till att upprätta skogskonto där Hällefors kommun står som
huvudman.
Ekonomi

Den stora svårighet som framkommit i förvaltningens utredning har varit
bristen på ekonomisk återrapportering då det gäller skogsförvaltningen.
Förvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att säkerställa rutin
för att verksamhetsmässig och ekonomisk årsplan och uppföljning/
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återrapportering kommer kommunförvaltningen tillkänna innan och efter
åtgärder görs.
Vid kontakt med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen angående
redovisning av det ekonomiska utfallet så meddelar förbundet att de inte
kan redovisa intäkter eller utgifter då det gäller skogsförvaltningen. Som
anledning anges att den idag ligger sammanslagen hos förbundet med
grönyteskötseln och är därför svår att särskilja. Utredningen kan i och med
detta inte redovisa det ekonomiska utfallet.
Folkhälsa

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

Ur miljöhänseende har skogsförvaltningen stor betydelse. Framförallt då
det gäller den ekologiska mångfalden och rekreationsmöjligheter i
tätortsnära skog. Skogsförvaltningen har då som uppgift att främja dessa
med sin skötsel.
Medborgarperspektiv

Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att kommunens tillgångar sköts.
Sett ur ett kommunnationellt perspektiv så har det visat sig att flera
kommuner i Sverige har haft eller har svårt att förvalta skogstillgångar. En
orsak till detta är oftast ställningstagandet hur skogen ska brukas och
användas.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att ta fram
rutiner som säkerställer transparens då det gäller skogsförvaltningen
och utreda möjligheten till att upprätta skogskonto där Hällefors
kommun står som huvudman.

-

Ge Kommunförvaltningen i uppdrag att säkerställa rutin för att
verksamhetsmässig och ekonomisk årsplan och uppföljning/
återrapportering kommer kommunförvaltningen tillkänna innan och
efter åtgärder görs.

-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda om kommunens
skogsinnehav ska anses som produktiv skog eller som rekreationsskog
om den är tätortsnära.

-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen fortsätter tillsvidare att
förvalta skogen åt Hällefors kommun.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om varför Hällefors kommun inte har
någon skogsfond, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
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Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om varför skogen har värderats till noll
kronor, vilket lämnas obesvarad.
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) och BellaMaria Kronman (V) utan att yrka.
Bella-Maria Kronman (V) ställer frågor om jobb i skogen via insatser från
arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen samt insatser i naturreservat
så som Hökhöjden, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael
Pulkkinen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att ta fram rutiner som
säkerställer transparens då det gäller skogsförvaltningen och utreda
möjligheten till att upprätta skogskonto där Hällefors kommun står som
huvudman.
Ge Kommunförvaltningen i uppdrag att säkerställa rutin för att
verksamhetsmässig och ekonomisk årsplan och uppföljning/ återrapportering
kommer kommunförvaltningen tillkänna innan och efter åtgärder görs.
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda om kommunens skogsinnehav
ska anses som produktiv skog eller som rekreationsskog om den är
tätortsnära.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen fortsätter tillsvidare att förvalta
skogen åt Hällefors kommun.
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1 Sammanfattning
Utredningens syfte var att undersöka möjligheten för Hällefors kommun att
återta skogsförvaltningen från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
Utredningen har svårt att säkerställa om ett övertagande är möjligt utifrån de
uppgifter som har framkommit under utredningens gång. Detta beror i
huvudsak på att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inte kan redogöra för
det ekonomiska utfallet av skogsförvaltningen.
I utredningen har en inventering gjorts av det totala skoginnehavet. Hällefors
kommun har ca 600 hektar och av ca 50 % är låsta i reservat och ger därmed
inte några större avkastningar. Den del av skogen som kan förvaltas är också i
en sådan ålder eller lokaliserad i ett sådant område som gör det svårt att på ett
konventionellt sätt förvalta den som t.ex. vissa delar i Hökhöjden.
Det saknas vissa klargöranden kring förvaltningen, t.ex. hur man ska se på
skog som är tätortsnära. Den tidigare förvaltningen av skogen har inte alltid
varit fördelaktig för skogen eller Hällefors kommun.
Den stora svårighet som framkommit i förvaltningens utredning har varit
bristen på ekonomisk återrapportering då det gäller skogsförvaltningen.

4(10)

2 Syfte och bakgrund
2.1

Syfte

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23 § 214 att ge kommunförvaltningen i
uppdrag att utreda möjligheterna till ett övertagande av Hällefors kommuns
skogsförvaltning. Förvaltningen sköts idag av Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen.
Utredningen kommer att genomlysa förvaltning, ekonomi samt om ett
övertagande av förvaltningen är möjlig.
Utredningen delas in i avsnitten ekonomi, beskrivning av dagsläget, åtgärder
samt skötsel.
2.2

Bakgrund

Beskrivning av mark:
Hällefors kommun äger skog och mark i olika delar av kommun. Marken
ligger mestadels i detaljplanerade områden, parkmark samt i reservatsmark.
Huvuddelen är tätortsnära skog där områden som Hökhöjden, Kronhagen och
Klockarskogen är störst. Det totala innehavet av skogsmark som kan räknas
som produktiv är 564 hektar. Det behöver förtydligas att ordet produktiv,
enbart är ett vedertaget begrepp från skogsbruket som inte ta hänsyn till
praktiska inskränkningar så som tätortsnära behov och formella skydd. Av det
totala beståndet så består till 50 % av granskog och resten som blandskog, inte
sällan som igenväxt gammal åkermark. I de olika områdena så har sporadiska
åtgärder gjorts historisk. En del lyckade en del mindre lyckade. Till de
lyckade hör vissa partier där gallring samt röjning har skett och till de mindre
lyckade hör områden i Hökhöjden som slutavverkats och sedan lämnats utan
vidare åtgärd vilket har gett ytor som kommer var kostnadsintensiva att
återställa. Dock skedde åtgärderna i Hökhöjden innan
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen övertog förvaltningen av skogen.

Hällefors kommun ligger geografiskt i ett område med relativt god bonitet,
vilket även syns på den beräknade virkestillgången och förväntade tillväxten.
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Medeltalet för m3/ hektar är över den nivå som räknas som hög. Den stora
volymen av virke finns i Hökhöjdens reservat vilket också gör att det till stor
del är skog som inte kan räknas till den nyttjade arealen. Hökhöjden kan
enligt den framtagna skötselplan som Länsstyrelsen gjort dock tillåta gallring
och röjning i vissa partier.
I tabellen nedan kan man utläsa att det är långt över 50 % av den totala
produktiva skogen som ska räknas som naturvårdsområde:

Fördelningen av de olika trädslagen, sammanlagda virkesförrådet samt
medeltal/hektar:

Ekonomi
Det totala värdet på Hällefors kommun mark är svårbedömt. Ur ett
marknadsperspektiv så kan ett värde kalkyleras fram till ca 30 miljoner
kronor. Det värdet är ett marknadspris per hektar där aktuellt virkesförråd,
markpris i aktuellt område samt bonitet är medräknat. Det bokförda värdet av
skogen för Hällefors kommun är 0 kronor.
Vid kontakt med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen angående
redovisning av det ekonomiska utfallet av skogsförvaltningen så har
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen meddelat att de inte kan redovisa
intäkter eller utgifter då det gäller skogsförvaltningen. Som anledning anges
att den idag ligger sammanslagen hos Samhällsförbundet Bergslagen med
grönyteskötseln och är därför svår att särskilja. Utredningen kan utifrån detta
inte med säkerhet säga om ett övertagande av skogsförvaltningen är möjligt.
Förvaltning
Förvaltningen fram till 2018 har varit sporadisk. Samhällsbyggnads
förbundet Bergslagen har inte haft någon som på heltid förvaltar skogen.
Hösten 2018 anställdes en jägmästare som nu har som uppgift att kartlägga
och förvalta skogarna i sammarbetskommunerna. Till det finns även en
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kommunbiolog och stadsträdgårdsmästare som är delaktiga i förvaltningen av
skogen och skogsåtgärder. Riskträd hanteras av Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen på all kommunal mark.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upphandlar utförare av de
skogsåtgärder som ska göras, i dagsläget är det Svea Skog. Till mindre
åtgärder så används arbetsmarknadsenheten. Under denna utredning så
framkom det att skogsbruksplan inte har delgivits Hällefors kommun.
Anledningen till detta är okänt men en skogsbruksplan tillhör den som äger
skogen då det ger en inblick i värde samt åtgärder i skogsbeståndet. I och med
denna utredning fick dock Hällefors kommun ta del av skogsbruksplanen.

3 Fördelar och nackdelar med ett övertagande av
skogsförvaltning
Det finns alltid fördelar likväl som nackdelar med olika typer av förvaltning
och förvaltare. Dock är ingen tidigare uppföljning gjord då det gäller
förvaltningen av skogen.

3.1

Fördelar med ett övertagande från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Fördelar med att återta skogsförvaltningen är att beslut och styrningen av
skogsförvaltningen flyttas närmre den geografiska plats där skogen finns och
de som nyttjar skogen. Det innebär även att beslut som rör skogen ger
genomslag snabbare än med dagens system. Organisatoriskt så kommer
Hällefors kommun ha möjligheter att åta sig skogsförvaltningen via
upphandling. Ett annat alternativ är att skogsåtgärder upphandlas enskilt
vilket kan vara fördelaktigt om det finns specifika mål eller förutsättningar för
ett område. Hällefors kommun har tack vare sin skogsnäring ett ganska stort
utbud av entreprenörer då det gäller skogsförvaltning och skötsel. Det
kommer även innebära tydligare ekonomisk redovisning av
skogsförvaltningen.
3.2

Nackdelar med ett övertagande från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har idag personella resurs för att
kunna förvalta Hällefors kommuns skogar. De har även sakkunskap och
kontaktnät för att förvalta skogen. Vid ett övertagande skulle den
kompetensen behöva upphandlas av Hällefors kommun, vilket enligt de
upphandlingsregler som finns, skulle kunna ge en ny förvaltare vid varje ny
upphandling.
I det fallet att ett övertagande ändå ska ske så är skogsförvaltningen beskriven
i förbundsordningen daterad 2017-01-01 samt i funktionsbeskrivningen
gällande grönytor. Det innebär att ett eventuellt övertagande kräver en
förändring i förbundsordningen, vilket ska beslutas i alla fyra kommuners
kommunfullmäktige.
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4 Slutsats och förslag på åtgärder
Slutsats
Hällefors kommun behöver ta ställning till vilka ekonomiska resurser som ska
tillåtas, antingen att skjuta till medel eller att ett uttag av kapital görs ur
skogen för att försörja underhållande åtgärder. Som Hällefors kommuns
skogsinnehav ser ut idag så är det inte enkelt att få en helt självförsörjande
förvaltning. Detta beror på att den allmänna uppfattningen om hur tätortsnära
skog ska se oftast ligger till grund för fördyrande åtgärder som har gjorts.
T.ex. att ris avlägsnas från röjningar och gallringar. En annan orsak är att
röjningsåtgärder är eftersatta på i stort sett hela innehavet och de är
kostnadsintensiva att åtgärda. Det kan även vara så att tätortsnära skog inte
ska var självgenererande på pengar då den kan ha ett större värde som
rekreation skog. En del skog ägs av kommunen med andra syften t.ex. vid
skjutbanan, Hembygdsgården, kommunalt naturreservat i Saxhyttan, statliga
reservaten så som Hökhöjden, Björskogsnäs, Krokbornsparken, Gyltbo samt
gamla tipp ”Piteå”, vattenverk, reningsverk och
badplats Storsand. Andra kommunala intressen så som Silverleden kan också
inverka på resterande skog.
Nedan följer ett antal punkter som identifierats under utredningens gång som
behöver utredas närmare och åtgärdas:
•
•

•
•

Ekonomisk redovisning från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
av skogsförvaltningen från övertagande från Hällefors kommun till
dags dato.
Årsplan samt ekonomisk kalkyl för tänkta åtgärder som ska komma
Hällefors kommun tillkänna innan åtgärder görs. Detta för att
säkerställa att tänkta åtgärder inte går i konflikt med utbyggnadsplaner
som Hällefors kommun planerar.
Utreda möjligheten till att upprätta skogskonto där Hällefors kommun
står som huvudman.
Ta ställning till om Hällefors kommuns skogsinnehav ska anses som
produktiv skog eller som rekreationsskog om den är tätortsnära. Ett
sådant ställningstagande är viktigt ur ett skogsbruksekonomiskt
perspektiv.

Hällefors kommun behöver ta ställning till hur stort det framtida
skogsinnehavet ska vara samt vilka områden som kan vara strategiskt viktiga
för en långsiktig utveckling av Hällefors kommun. En åtgärd kan vara att
inventera områden som skulle kunna bytas mot annan lämplig mark. Där finns
bland annat området kring Svartälvstorp där Hällefors kommun har 22 hektar
industrimark, det området kunde minskas ned och bytas mot annan, för
kommunen, mera lämplig mark. Alternativet kan även vara att marken säljs
och pengarna återinvesteras i för Hällefors kommun andra viktiga åtgärder.
Då det inte finns någon redovisning som kan redogöra för det ekonomiska
utfallet av skogsförvaltningen så är det svårt att med säkerhet säga om ett
övertagande är möjligt. Utifrån andra aspekter som framkommit i denna
utredning så är ett övertagande av skogsförvaltningen från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen möjligt. Det kommer då kräva
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avsättning av tid för kommunförvaltningen och beroende på hur det
organisatoriskt löses så kan det även innebära utbildning.
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5 Referenser
5.1

Litteratur

Skogsbruksplan 2019-2028
Förslag till övergripande mål för den kommunala skogsförvaltningen
SBB2018-027
Förbundsordning 2017-01-01
Grönplan
Funktionsbeskrivning för drift-och underhållsåtgärder på grönytor inom
Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde daterad 2015-02-10

5.2

Internet
Enligt areals värderingssnurra, med värden om ca 400 hektar produktiv mark.
http://areal.se/
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Kommunförvaltningen 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx •
kommun@hellefors.se
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Datum

2019-05-10
Kommunförvaltningen
Ann-Louise Eriksson, 64204
ann-louise.eriksson@hellefors.se

Underrättelse och begäran om uppgifter/handlingar,
Dnr 8.5–9489/2019-1
Underrättelse
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har inlett en tillsyn för att granska
kommunstyrelsens systematiska kvalitetsarbete utifrån bestämmelserna i
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2001:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete bl.a. genom att:
•

Följa upp om styrelsen tagit emot och utrett den anmälan som IVO
översänt för åtgärd. Ärendet översändes till styrelsen 21 februari 2018
(IVO: dnr: 7:3–7789/2018).

Begäran om uppgifter och handlingar

IVO begär följande uppgifter och handlingar inför inspektionen:
•

Styrelsens utredning av ovan nämnda klagomål.
Svar: Bifogat dokument; Anmälare till IVO, 2018-03-02

IVO vill även få svar på nedanstående frågor samt att dokumentation i enlighet
med 7 kap. 1 § SOSFS 2011:9 som styrker styrelsens svar bifogas.
•

Har styrelsen bestämt hur uppgifterna som ingår i arbetet med att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade
i enlighet med 3 kap. 3 § SOSFS 2011:9? Om ja, vem eller vilka har
ansvar? För vad har man ansvar?
Kommunstyrelsen beskriver det organisatoriska ansvaret i
patientsäkerhetsberättelsen.
Ledningssystem finns på kommunens intranät i form av processverktyget
QPR. QPR består av ett flertal huvudprocesser och stödprocesser med
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tillhörande rutiner. Kommunstyrelsen har utsett två funktioner som ansvarar
för att uppdatera processer i QPR. HSL delen ansvarar MA för att uppdatera
och SoL ligger ansvaret för uppdatering på områdeschef IFO.
Enhetschefer ansvarar för att upprätta processer och rutiner på
verksamhetsnivå tillsammans med medarbetare. För varje process och rutin
som ska göras ska ansvarig chef utse nyckelpersoner och sammankalla en
arbetsgrupp. Processer och rutiner som arbetats fram, lämnas till
ledningsgrupp för beslut. Systemansvariga för QPR matar in de processer
som enhetscheferna levererar.
-

-

-

•

Verksamhetens resultat analyseras och diskuteras utifrån mål och budget
på ledningsgruppens sammanträden
Kvalitetsredovisningar, brukarundersökningar och öppna jämförelser
används som mål för verksamheten
Verksamhetsberättelse görs årligen och omsorgens resultat ansvarar
socialchef för
Patientsäkerhetsberättelse görs årligen av MA
Resultat, checklistor egenkontroll ska genomföras årligen av teamledning
som består av enhetschef, sjuksköterska och arbetsterapeut som skickar
resultatet vidare till MA
Team möten sker löpande, med planering och uppföljning kring
patientärenden
Ärendegenomgång utförs men frekvensen skiljer sig mellan olika enheter.
Det kan variera från att ha genomgång varje vecka till varje månad. Där
analyseras avvikelser och arbetet kring exempelvis Senior alert
Egenkontroller/internkontrollsarbetet pågår under hela året utifrån
framtaget årshjul.

Genomför styrelsen riskanalyser fortlöpande i enlighet med 5 kap. 1 §
SOSFS 2011:9? I så fall finns någon plan för detta och har styrelsen
identifierat några händelser som skulle kunna inträffa som gör att
verksamheterna inte kan leva upp till de krav och mål som ställs i lagar
och föreskrifter?
Riskanalys med tillhörande handlingsplan görs för att minimera risken för att

negativa händelser ska kunna inträffa. Exempel på några är inför den årliga
sommarsemestern för gruppen legitimerad personal, minskningen av
vårdplatser på närliggande sjukhus och hemtagningsprocessen.
En ny rutin upprättades under 2018 kring avvikelsehanteringen.
Varje enhetschef är ansvarig för att hantera alla inkomna avvikelser eller
klagomål och synpunkter och göra en riskbedömning med tillhörande
händelseanalys. Verksamhetssystemet stödjer processen gällande
händelseanalys med allvarlighetsgrad och sannolikhet att det skulle kunna
inträffa igen.
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Alla avvikelser hanteras i form av team, händelseanalyser som uppnår poäng
8 eller mer ska enligt rutin skickas till MA för vidare utredning.
•

Genomför styrelsen egenkontroller i enlighet med 5 kap. 2 § SOSFS
2011:9? I så fall finns någon plan för detta och har några risker
identifierats som skulle kunna medföra brister i någon av styrelsens
verksamheter? Har några risker identifierats som skulle kunna
medföra brister i verksamhetens kvalitet?
Egenkontroller görs ute i verksamheterna och redovisas utifrån framtaget
årshjul. I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs under resultat, brister som
identifierats under 2018.
Där beskrivs:
- att kontrollplan för hjälpmedel som finns i verksamhetssystemet inte
används risk att inte ha kontroll på att hjälpmedelen är besiktigade
- att det finns brister i narkotikahantering som kan leda till risk att inte
patienten får sina ordinerade läkemedel och risk för stöld
- att det är brist i följsamhet kring befintlig hygienriktlinje och att det kan
finnas risk för smittspridning

•

Utreder och sammanställer styrelsen klagomål, rapporter och
synpunkter på verksamhetens kvalitet i enlighet med 5 kap. 3, 4 och 6 §
§ SOSFS 2011:9? Har några mönster och trender identifierats utifrån
detta arbete? Om ja, vad har man sett för mönster och trender?

Klagomål och synpunkter från patienter eller närstående kan lämnas via
blanketter som finns tillgängliga på kommunens hemsida. Alla inkomna
synpunkter och klagomål skall utredas, besvaras och hanteras i
ärendeprogrammet 360. En ny rutin upprättades under 2018 kring
avvikelsehanteringen. Varje enhetschef ansvarar för att hantera alla inkomna
avvikelser eller klagomål och synpunkter och göra en riskbedömning med
tillhörande händelseanalys.
Klagomål inkommer delvis direkt till socialchefen, administrativ personal
inom förvaltningen, enhetschefer, områdeschefer eller till MA. Åtgärder
vidtas skyndsamt och berörda parter sammankallas för att bemöta
klagomål/synpunkter som inkommit. Därefter ska utredningar skickas till
MA för sammanställning. MA redovisar utredningar gällande individärenden
till myndighetsnämnden. I QPR finns processbeskrivning på hur hanteringen
kring utredningsförfarandet sker och vem som ansvarar för vad.
Från 2019 finns en LEX modul för att underlätta arbetet kring avvikande
negativa händelser inom styrelsens område. Lex Sarah och Lex Maria
processen finns beskriven i QPR.
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Inga direkta trender har identifierats i de rapporter synpunkter och klagomål
som inkommit. En gemensam nämnare kommunikation, finns ofta med som
ett mönster. Kommunikation är bland det viktigaste som finns men också det
svåraste.

•

Utifrån resultatet av utredning av avvikelser, riskanalyser och
egenkontroll, vilka förbättrande åtgärder har vidtagits i verksamheten i
enlighet med 5 kap. 7-8 § § SOSFS 2011:9?
Några av vidtagna åtgärder är:
Risk för patientsäkerheten under semesterperioden –
Semesterperioden och den största identifierade risken under året. Då
halveras den ordinarie personalen och vikarier anställs som ersättare.
Under hösten 2018 upprättades en arbetsgrupp bestående av representanter
inom både hemtjänst, vård och omsorgsboende, sjuksköterskor och
arbetsterapeuter som tillsammans med OC och MA. Arbetsgruppen har
arbetat med förberedande åtgärder för att möta sommaren och semestern
2019. Det handlar om allt ifrån förflyttningsteknik, läkemedelshantering,
dokumentation och delegering.
Avvikelser gällande uteblivet läkemedel –
Avvikelser gällande läkemedel är den största delen av alla avvikelser i
procent sett. Sedan rutinen kring avvikelser förändrades har arbetet kring
analys lett till förändringar som i sin tur till minskade avvikelser.
Under maj månad införs digital signering för HSL insatser vilket innebär att
medarbetaren och omvårdnadsansvarig sjuksköterska får bättre
förutsättningar till att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen.
Bilagor för att understryka kommunsstyrelsen arbete med det
systematiska kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9).

-

Patientsäkerhetsberättelse 2018
Processbeskrivning från ledningssystem
Årshjul OC, EC och MA/Verksamhetsutvecklare

Styrelsen har utsett lämpliga funktioner för dialogsamtal utifrån styrelsens
systematiska kvalitetsarbete inför kommande inspektion
Onsdagen den 12 juni klockan 09.00-12.00 Lokal Pyramiden.
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Deltagarlista intervju
-

Ingrid Holmgren Socialchef
Daniel Åhnberg Områdeschef IFO
Päivi Saxin Områdeschef ÄO
Siv Gunnarsson Enhetschef legitimerad personal
Malin Olsson Enhetschef vård och omsorgsboende
Annica Lindberg undersköterska vård och omsorgsboende
Astrid Berglund Enhetschef hemtjänst
Jenny Andersson undersköterska hemtjänst
Elisabeth Nordahl undersköterska/planerare
Eva Kuusisto Enhetschef LSS
Lina Grip stödpedagog LSS
Nina Gustavsson sjuksköterska
Jenny Bergström arbetsterapeut
Ann-Louise Eriksson MA/Verksamhetsutvecklare

Förvaltningens förslag till beslut
-

Godkänna uppgifter/handlingar och utsedda funktioner
för systematiskt kvalitetsarbete inför kommande
intervju med IVO.

Ingrid Holmgren
Socialchef

Ann-Louise Eriksson
Medicinskt ansvarig

Sida
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Utskottsinitiativ - ansöka om medlemskap i SmåKom
från 2020, dnr KS 19/00136
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för ärendet och yrkar att
kommunen ansöker om medlemskap i SmåKom från 2020.
Kommunchef Tommy Henningsson och nämnd- och utredningssekreterare
Malin Bergkvist tillför kortfattat.
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att kommunförvaltningen får
i uppdrag att återkomma med förslag på finansieringen.
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga maximal kommunstorlek för
medlemskap i SmåKom, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy
Henningsson och ordförande Annalena Järnberg (S).
Katja Ollila (V) och Vivianne Petterson (M) yrkar bifall till ordförande
Annalena Järnbergs (S) båda yrkanden.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget
yrkande inklusive tilläggsyrkande vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunen ansöker om medlemskap i SmåKom från 2020.
Kommunförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på
finansieringen.
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Utskottsinitiativ för utveckling av Restaurang- och
livsmedelsprogrammet, KS 19/00139
Ordförande Johan Stolpen (V) redogör för ett förslag till utskottsinitiativ som
läggs på bordet, signerat den politiska majoriteten och välfärdsutskottets
ordförande. Nedan är förslaget:
När programmet hade riksintag gick det att skapa en levande utbildningsmiljö
med en mångfald kurser och samarbeten.
Efter att vi förlorade riksintaget har vi sett en negativ utveckling av
förutsättningarna för RL-programmet. Det är nu lågt antal sökande till, och få
elever på, programmet. Lokaler och utrustning är eftersatta. Det är ytterst få
elever som har programmet som sitt förstaval.
Programmet står vid ett vägskäl. Med kommunens identitet i måltiden, med
ett näringsliv med tydlig prägel av besöksnäring, livsmedel, mathantverk och
måltid, med restauranghögskolan belägen i Grythyttan, samt att efterfrågan på
arbetskraft inom branschen är stort, är vår politiska vilja att göra en satsning
på Restaurang- och livsmedelsprogrammet för att skapa en attraktiv
utbildning.
Här kan ingå att se över vilka inriktningar inom RL vi ska ha i Hällefors.
Vi ser att det med fördel utvecklas en profilering som genomsyrar
utbildningen. Med stöd i kommunfullmäktiges långsiktiga inriktningsmål att
bygga för en stark och hållbar framtid finns en profilering mot hållbarhet som
en möjlighet. Till hållbarhet finns i sin tur mycket som kan kopplas, som
viltkött, lokal livsmedelsproduktion/förädling och lokal ekonomi, bruk av nya
livsmedel, kretslopp, råvaran och livsmedelskedjan i fokus, matkultur och
inkludering etcetera, etcetera. Idéerna som kan kastas upp på bordet och
värderas i förvaltningen/professionen är många.
Vi ser också att det bör utvecklas nära samarbeten med aktörer som finns på
orten och i närområdet.
Med grund i utvecklingen av en profilering och samarbeten med framstående
och unika lokala aktörer bör en ansökan om riksintag göras. Vår tro är att det
skulle lyfta programmet, utbildningen och kommunen.
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För att satsningen ska kunna genomföras behöver politiken fatta beslut om
nödvändiga investeringar och resurser.
Beslutsförslag
Uppdra förvaltningen:
att planera för en utveckling av Restaurang- och livsmedelsprogrammet.
att ta fram en investerings- och driftkalkyl.
att ta fram en tidsplan för utvecklingen av Restaurang- och
livsmedelsprogrammet.
--Under Välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande Johan
Stolpen för majoritetens förslag.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga angående antal sökande till programmet,
vilket besvaras av skolchef Tina Lanefjord.
Tobias Nygren (C) ställer en teknisk fråga angående utformningen av texten i
förslaget, styrande beslutsformuleringar och förvaltningens möjligheter, vilket
besvaras av ordförande Johan Stolpen (V) och skolchef Tina Lanefjord.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga angående riksintag, vilket besvaras av
skolchef Tina Lanefjord.
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår ett tillägg av Restaurang och
livsmedelsutbildning i första och tredje att-satserna så att de lyder Restaurangoch livsmedelsprogrammet/Restaurang- och livsmedelsutbildningen.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på sitt eget förslag till
beslut vilket bifalls.
Välfärdsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta:
Uppdra förvaltningen:
att planera för en utveckling av Restaurang- och livsmedelsprogrammet/
Restaurang- och livsmedelsutbildningen.
att ta fram en investerings- och driftkalkyl.
att ta fram en tidsplan för utvecklingen av Restaurang- och
livsmedelsprogrammet/ Restaurang- och livsmedelsutbildningen.

Sida

1(2)
Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Förtydligande av utskottsinitiativ: dokumentation och
utvärdering av flyktingmottagande, dnr KS 19/00017
Ordförande Johan Stolpen (V) redogör för ärendet. Välfärdsutskottet har
tidigare tagit beslut om ett utskottsinitiativ för dokumentation och utvärdering
av Hällefors kommuns flyktingmottagande. Förslaget från utskottet till
kommunstyrelsen var att:
– Uppdra till förvaltningen att ta fram ett översiktligt faktaunderlag som
dokumenterar flyktingmottagandet från 2010 och framåt utifrån ekonomi och
organisation.
– Att förvaltningen återkommer med underlaget till kommunstyrelsen efter
sommaren 2019.
Ambitionen är att sedan gå vidare med en analys utifrån underlaget.
Ordförande Johan Stolpen (V) förklarar vidare att uppdraget behöver
begränsas i omfattning och förtydligas.
En kort diskussion hålls där flera ledamöter yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Johan Stolpen (V) sammanfattar diskussionen och yrkar att
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
– Att uppdraget tills vidare ska ligga vilande och att de politiska partierna får i
uppdrag att arbeta vidare med ärendet gentemot SKL och staten.
--Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på sitt eget förslag till
beslut, vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
-

Utskottsinitiativet kring dokumentation och utvärdering av
flyktingmottagandet tills vidare ska ligga vilande.
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-

De politiska partierna får ansvar för att arbeta vidare med ärendet gentemot
SKL och staten.
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Läsåret 2019/20, dnr KS 18/00255
Beslutsunderlag
3 kap. Skolförordningen (SFS 2011:185).
Delegeringsordning kommunstyrelsen Hällefors kommun, Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2018-11-27 § 250, dnr 18/00255.
Ärendet
Kommunstyrelsen har som huvudman i enlighet med skollagen tidigare
fastställt datum för läsårets början och slut. Efter att kommunen tilldelats en
utbildningsinsats från Nationellt centrum för andraspråksutveckling (SKUA –
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) har förvaltningen tvingats
revidera läsårstiderna. Båda terminerna under läsåret 2019-20 föreslås börja
en dag tidigare än tidigare beslutat.
Höstterminen 2019 startar för eleverna tisdag 20 augusti. Terminen avslutas
fredagen den 20:e december.
Vårterminen 2020 börjar tisdagen den 7:e januari för eleverna.
Terminsavslutning för elever är fredagen den 12:e juni.
Ekonomi

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv.
Folkhälsa

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv.
Miljö

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

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
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Fastställa ovanstående reviderade datum för terminsstart och terminsslut
läsåret 2019/20.
---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör skolchef Tina
Lanefjord.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
Fastställa ovanstående reviderade datum för terminsstart och terminsslut
läsåret 2019/20.
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Utredning Tolkkostnader, dnr KS 19/00120
Beslutsunderlag
Utredning Tolkkostnader (biläggs)
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-26 § 46
Ärendet
Kommunförvaltningen fick 26 februari 2019 ett uppdrag att utreda
kommunens tolkkostnader inom vård och omsorgsverksamheten enligt
antagna interna åtgärdsplanen för verksamhetsåret 2019. Utredningen har
utrett möjligheten till att minska tolkkostnader i verksamheten.
Tolk är en lagstadgad rätt för språksvaga brukare. Rätten till tolk regleras
bland annat i förvaltningslagen och innebär i praxis att brukare som anser sig
behöva tolk har rätt till tolk i myndighetskontakter. Utifrån det höga
mottagandet av nyanlända i kommunen föreligger ett högt behov av tolk i
förvaltningen. Nymottagandet har minskat i kommunen samtidigt som
nyttjandet av tolk kan effektiviseras något genom tillämpning en framtagen
riktlinje/checklista. Utifrån detta bedömer förvaltningen att tolkkostnaderna
kan minskas med omkring 50 tkr under 2019. Dock är bedömningen osäker
beroende på hur stort inflödet av nya språksvaga brukare är under
verksamhetsåret.
Ekonomi

Förvaltningen bedömer att tolkkostnaderna kan minskas med 50 tkr. under
2019.
Folkhälsa

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

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Medborgarperspektiv
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Förvaltningen bedömer att de effektiviseringar som föreslagits inte kommer
att påverka de brukare med behov av tolk i någon omfattning.
Samverkan

Samverkan kommer att ske innan KS beslut.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Godkänna utredning av tolkkostnader och därmed lägga till ytterligare 50
tkr i åtgärder på den interna åtgärdsplanen för verksamhetsåret 2019.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om skillnad avseende riktlinje
jämfört med tidigare, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Tobias Nygren (C) yrkar bifall på förvaltningens förslag till beslut.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Godkänna utredning av tolkkostnader och därmed lägga till ytterligare 50
tkr i åtgärder på den interna åtgärdsplanen för verksamhetsåret 2019.

TJÄNSTESKRIVELSE
Utredning
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Datum

2019-03-20
Individ- och familjeomsorgen
Daniel Åhnberg

Utredning Tolkkostnader, dnr KS 19/00120
Bakgrund
Tolkkostnaderna inom IFOs verksamhet har ökat de senare åren i följd med
att fler nyanlända bosätter sig i kommunen samtidigt som antalet asylboende i
kommunen varit relativt högt under verksamhetsåren 2015-2018.
Omsorgen arbetar under verksamhetsåret 2019 med ett underskott mot budget
för vilken åtgärdsplan beslutats av kommunen. En del av den beslutade
åtgärdsplanen innebär att förvaltningen skall utreda de relativt höga
tolkkostnaderna.
Utfallet avseende tolkutgifter i IFOs verksamhet (Ansvar 620) under
verksamhetsår 2014-2018:

Tolkutgifter i tkr, ansvar 620
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Det kraftiga flyktingmottagandet under 2015-2017 har tydligt ökat
kommunens tolkutgifter. En del av de statliga intäkterna för
flyktingmottagande har använts för att täcka verksamhetens utgifter varför
kostnaderna netto har varit lägre i förvaltningen.
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Behovet av tolk är störst hos brukare som är nya i landet och som ännu inte
förvärvat svenska som andraspråk. Flyktingmottagandet i kommunen har
senare år varit lågt sett till kommunanvisade flyktingar.

Det reella mottagtandet har dock varit högt till följd av sekundärflyttningar av
nyanlända inom landet. Nyanlända har anvisats till en boendekommun inom
landet och därefter flyttat från anvisningskommun till Hällefors kommun för
att etablera sig.

Antal inflyttade till kommunen 1998-2018.

Antalet inflyttande till kommunen ökade kraftigt 2016 vilket sammanfaller
med landets ökade flyktingmottagning. Det är rimligt att anta att en stor del av
inflyttningen till kommunen utgörs av sekundärflyttning av nyanlända.
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Om rätten till tolk
Tillgång till en kvalificerad tolk är en demokratisk rättighet och en
förutsättning för rätt till tillgänglig och rättssäker samhällsservice och
sjukvård. Rätten till tolk regleras bl a i förvaltningslag och innebär i praxis att
brukare som anser sig behöva tolk har rätt till tolk i myndighetskontakter.
Förvaltningslag (2017:900)
13 § En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har
kontakt med någon som inte behärskar svenska.
En myndighet ska under samma förutsättningar använda tolk och göra
innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med någon som har en
funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala.

Nyttjande och tillgång på tolkar
Det går inte att tydligt särskilja tolkar som arbetar enbart inom den ena eller
den andra sektorn, till exempel renodlade förvaltningstolkar. Enkelt uttryckt
har vi i Sverige en tolkkår som ska tillgodose det samlade behovet av
tolktjänster. De personer som arbetar som tolk kan ha mycket varierande
utbildning och erfarenhet.
Auktoriserad tolk
Den enda skyddade titeln som en tolk kan inneha är auktoriserad tolk. En
auktoriserad tolk kan även specialisera sig och bli auktoriserad sjukvårdstolk
eller auktoriserad rättstolk. För att få kalla sig auktoriserad tolk behöver man
avlägga ett examensprov hos Kammarkollegiet. Examensprovet ställer
mycket höga krav på språkfärdighet, realiakunskaper och tolkteknik och
endast en liten andel av dem som avlägger provet, ungefär 10 procent enligt
uppgift från Kammarkollegiet, blir godkända och därmed auktoriserade.
Grundutbildad tolk
Grundutbildad tolk, som inte någon officiell klassificering, innefattar alla de
som med godkänt resultat har genomgått den sammanhållna grundutbildningen för tolk inom folkbildningen som Myndigheten för yrkeshögskolan har
ansvar för och tillsyn över. Grundutbildningen omfattar fyra månaders
heltidsstudier. Den som har examensbevis från en sådan utbildning kan välja
att registrera sig i Kammarkollegiets nationella tolkregister. Drygt 500
personer hade i mars 2016 registrerat sig på det viset.
Övrig tolk
Övrig tolk är den mest heterogena gruppen tolkar. Där ingår den som inte har
auktorisation eller den utbildning som Myndigheten för yrkeshögskolan har
ansvar för och tillsyn över. I den gruppen kan man finna personer som endast
har genomfört enstaka tolkuppdrag och endast tagit del av tolkförmedlingens
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introduktionsutbildning. Man kan också finna personer med lång erfarenhet
av att arbeta som tolk och som har deltagit i högskoleutbildning i tolkning
men inte gjort auktorisationsprovet. I den här gruppen ingår även de som
deltagit i Arbetsförmedlingens tolkutbildningar eller som har gått enstaka
kurser inom folkbildningen. De här personerna har inte möjlighet att
registrera sig i Kammarkollegiets register.
Förvaltningen har inte tillgång till egna tolkar och det finns heller inte någon
upphandling gjord för tolkverksamhet. Detta är till stor del beroende på att
tolkar är och har varit en bristvara, i synnerhet för vissa språk. Förvaltningen
har nyttjat Regionen Örebros Tolk- och översättarservice för bokning av
tolkar och i de fall tolk inte kunnat erhållas av Tolk- och översättarservice har
förvaltningen istället nyttjat Tolkcentralen i Karlstad.
Vid beställning av tolk bedömer handläggare om behovet utgör
Distanstolkning eller Platstolkning och beställer tolk till det inbokade besöket
utifrån detta. I de fall brukare uteblir från bokat besök faktureras
förvaltningen en lägre kostnad för bokningen förutsatt att handläggare
avbokat tolken innan besöket.
Distanstolkning – tolkning som sker utan att tolken är på plats. Oftast handlar
det om tolkning via telefon, då handläggare och brukare eller anhöriga finns i
samma rum och tolken är med via en högtalartelefon. Det kan också handla
om tolkning med andra distanshjälpmedel med bildfunktion, som till exempel Skype eller via en applikation i en surfplatta.
Platstolkning – tolkning som sker med tolk på plats, i samma rum som
handläggare och brukare.
I förvaltningen har användandet gått från att i högre grad vara platstolkning
till att mer nyttja distanstolkning. Teknisk utrustning med konferenstelefon
(såväl mobil som fast telefoni) har inhandlats för ändamålet.

Behov av tolk
Både svenska och internationella studier visar att kunskaper i landets språk är
en av de faktorer som har störst betydelse för hur nyanlända klarar sig på
arbetsmarknaden. Studier visar även att Sverige i jämförelse med övriga
studerade länder är det land där gapet i språkfärdighet mellan inrikes och
utrikes födda är som störst.
Andraspråksutvecklingen hos nyanlända ser olika ut på beroende på
-

Ålder vid ankomst
Skolbakgrund
Språkmiljö i hemmet
Språkmiljö i omgivningen
Modersmålets närhet/distans till målspråket
Andraspråksundervisningens organisation
Andraspråksundervisningens innehåll och utförande
Individuella skillnader hos inlärarna
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Det är mycket svårt att hitta uppgifter kring exakt hur lång tid det tar att lära
sig ett andraspråk. En artikel som ofta refereras är Age and Rate of
Acquisition of Second Language for Academic Purposes (Collier, 1987).
Utifrån denna är genomsnittstiden för inlärning av ett andraspråk mellan 3-8
år
Ankomstålder
5-7 år
8-11 år
12- år

Tidsåtgång
3-8 år
2-5 år
6-8 år

Nyanlända förvärvar språkkunskaper främst genom undervisning i Svenska
för invandrare (SFI). SFI har tre studievägar, 1, 2 och 3. Studieväg 1 vänder
sig till de som inte kan läsa eller skriva eller har en mycket kort
studiebakgrund medan studieväg 3 vänder sig till de som har mer studievana.
Varje studieväg består av kurser. Kurserna bygger på varandra i
svårighetsgrad från A-D:
-

Studieväg 1: kurs A, B, C och D.
Studieväg 2: kurs B, C och D.
Studieväg 3: kurs C och D.

Andelen studerande i kommunen som klarar minst två kurser på SFI efter två
år (etableringstiden) är dock begränsad och därmed också språkkompetensen i
svenska då försörjningsansvaret hos staten övergår till kommunen.

SFI på D-nivå motsvarar kunskaper i svenska i årskurs 6 på grundskolan. Det
förekommer att nyanlända inte hinner klara SFI på mer än A eller B- nivå
inom ramen för etableringsuppdraget utifrån att de är dåligt rustade för studier
i svenska (t ex analfabeter). Att klara SFI nivå D innebär dock inte att
individerna är rustade för att förstå komplexa processer och
myndighetssvenska. Individer som har klarat SFI på nivå D är inte per
automatik är språkligt rustade för att klara att förstå komplexa
myndighetsprocesser vid tex tvångsomhändertagande av barn eller
överklagande av försörjningsstödsbeslut vilket innebär att tolk enligt
förvaltningslagens 13 § ändå kan vara nödvändigt ur en
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rättssäkerhetssynpunkt. Individer som klarat SFI nivå D kan även snabbt
tappa sin språkkompetens om denna inte underhålls i vardagen.
Vid handläggning av försörjningsstöd behöver individen, vid förstabesöket, ta
del av en omfattande information kring rätten till försörjningsstöd,
skyldigheten att planera sin ekonomi, skyldigheten att vara aktivt
arbetssökande och vad detta innebär i praktiken. Detta för att handläggare på
försörjningsstöd i framtida handläggning skall kunna ställa adekvata krav. I
detta sammanhang bedöms det lämpligt att alltid använda tolk i samtalet om
det inte står helt klart att tolk inte behövs. Likadant gäller då ett avslag på
ansökan kommuniceras med brukare. I den fortsatta handläggningen består
handläggningen till stor del av att inhämta uppgifter från brukare kring
inkomster, utgifter och aktiviteter sedan senaste möte och i detta sammanhang
torde behovet av tolk vara mindre (dock finns stora individuella variationer
kring behovet).
I samband med myndighetsbesök vid socialtjänsten i Hällefors har brukare
som är språksvaga ofta med sig handlingar från andra myndigheter som de
inte förstår för att få stöd i att förstå handlingarna. Det kan t ex röra sig om
information om rätt att ansöka om efterlevandepension eller bostadsbidrag.
Om handläggare inte ger stöd i detta riskerar brukare att inte tillgodose sig sin
rätt till ersättningar vilket i andra hand drabbar kommunens
försörjningsstödskostnader. Utifrån bedöms det finnas ett behov av ett
medborgarcenter/medborgarkontor där brukare kan få stöd/hjälp att förstå
myndighetsprocesser och kontaktuppgifter till rätt myndighet för stöd.
Bedömning
Sammanvägt bedöms tolkanvändandet kunna minskas men då rätten till tolk
är otvetydigt och behovet av tolk är starkt korrelerande med inflyttning av
språksvaga individer och individuella behov kan inte förvaltningen säkert
bedöma om- och i så fall hur mycket utgifterna för köp av tolktjänster kan
reduceras. En uppskattning är dock omkring 50 kkr under verksamhetsåret
2019.
Förvaltningen kommer att arbeta för att reducera tolkkostnaderna genom
tillämpning av följande riktlinje/checklista:
-

Tolk skall alltid erbjudas om individen har ett annat modersmål än
svenska OM individen så begär.

-

Tolk skall alltid erbjudas om individen har ett annat modersmål än
svenska och det rör sig om ett nybesök/förstabesök i verksamheten.

-

Efter förstabesöket gör handläggaren en bedömning av behovet av tolk i
varje enskilt ärende och använder tolktjänster restriktivt.

-

Tolktjänster som nyttjas skall i första hand vara distanstolkning om inte
särskilda skäl föranleder någonting annat.

Daniel Åhnberg
Områdeschef IFO
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Andel ekologiska inköp, dnr KS 19/00113
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens Intern åtgärdsplan för kommunstyrelsen med
anledning av helårsprognos 2019. KS 19/00029
Ärendet
Måltidsverksamheten har sedan tidigare arbetat under ett beslut om att
andelen ekologiska livsmedel i verksamheten ska uppgå till minst 25 %. Inför
2018 tillät dock verksamheten öka sina nivåer till 30-32 %, och andelen
ekologiska inköp hamnade under 2018 på 33 %.
Ekonomi

Kommunförvaltningen har i enlighet med den kommunala interna
åtgärdsplanen för verksamhetsåret 2018 utrett konsekvenserna av att sänka
de uppnådda nivåerna för ekologiskt livsmedelsinköp tillbaka till riktvärdet
25 %. Förvaltningen bedömer att verksamheten utifrån det avtal som
kommunen just nu handlar från kan sänka kommunens livsmedelskostnader
med ungefär 100 tkr per år.
Verksamheten har i arbetet med kommande upphandlingar skapat
förutsättningar för att hantera nivån 25 % ekologiska livsmedel.
Förvaltningen kan utifrån den målsättning som finns i detta arbete och i
kommunens arbete i övrigt ifrågasätta den medlemsavgift som årligen
betalas till SEKOM (Sveriges Ekokommuner). Årsavgiften till SEKOM
kan reduceras enligt förvaltningens förslag.
Folkhälsa

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv.
Miljö

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

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv.
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Hålla andelen ekologiskt odlad mat runt rekommenderat rikssnitt på 25 %.

-

Avsluta kommunens deltagande i Sveriges Ekokommuner.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg
Peter Wiker.
En diskussion hålls där flera ledamöter uttalar sig utan att yrka.
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår att den första att-satsen bifalls. Att den
andra att-satsen ändras till att uppdra förvaltningen att lyfta frågan om ett
fortsatt medlemskap eller utträde ur Sveriges Ekokommuner, SEKOM, i ett
separat beslutsärende.
Ordförande Johan Stolpen (V) redogör för propositionsordningen där han
först ställer bifall mot avslag på den första att-satsen. Därefter ställs det egna
yrkandet mot förvaltningens förslag till beslut avseende den andra att-satsen.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut avseende den första att-satsen, vilket bifalls.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer sitt eget yrkande mot förvaltningens
förslag till beslut avseende den andra att-satsen där det egna yrkandet bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Hålla andelen ekologiskt odlad mat runt rekommenderat rikssnitt på 25 %.

-

Uppdra till förvaltningen att lyfta frågan om ett fortsatt medlemskap eller
utträde ur Sveriges Ekokommuner, SEKOM, i ett separat beslutsärende.
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Årsredovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
2018, dnr KS 19/00109
Informationsunderlag
Rapport ”Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018”
Ärendet
Ett lyckat arbetsmiljöarbete och en god arbetsmiljö är viktigt för att kunna
behålla och rekrytera goda medarbetare. Arbetsgivaren har
arbetsmiljöansvaret och i chefens arbetsmiljöansvar ingår att ha rutiner för att
förebygga, minska eller ta bort riskerna för ohälsa och olycksfall.
Kommunfullmäktige har kvar det yttersta arbetsmiljöansvaret som
representant för den juridiska personen även om arbetsmiljöarbetet har
tilldelats cheferna. Därför behöver ledningen försäkra sig om att
verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är tillfredsställande genom att följa
upp verksamheten. Utifrån detta syfte har förvaltningen sammanställt en
rapport för 2018 års insatser som ingår i systematiska arbetsmiljöarbetet.
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år.
Om det inte fungerar bra ska det förbättras.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att verksamheterna hela tiden ska
undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Det kan gälla exempelvis
organisationsförändringar, arbetsbelastning, bemanning, förändring i lokaler
eller flytt av verksamhet.
Uppföljningen av 2018 års arbetsmiljöarbete har skett genom att samtliga
chefer inom kommunen i samarbete med skyddsombudet eller annan
arbetstagarrepresentant fått besvara och bedöma ett antal frågeställningar
gällande arbetsmiljö.
Uppföljningen har visat att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i
centrala delar. Inom specifika delar framkommer utvecklings- och
förbättringsbehov.
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De utvecklingsområden som framkommer och områden där arbetsgivaren
behöver vara än mer aktiv är:
•
•
•
•
•
•
•

Det aktiva arbetet med att genomföra rehabiliteringssamtal vid
upprepad korttidsfrånvaro
åtgärder och uppföljning på ett mer strukturerat sätt gällande
skyddsronder, riskbedömningar, tillbud och olyckor
Information till medarbetarnaom vikten av att anmäla tillbud för att i
framtiden förhindra ohälsa och olycksfall
Undersöka allvarliga risker
Det förebyggande brandskyddsarbetet
Kontinuiteten gällande utbildingar om arbetsmiljö till chefer,
medarbetare och skyddsombud för att dessa ska kunna behålla och
utveckla sina kunskaper inom arbetsmiljölagstiftningen
Revidering av befintliga riktlinjer

HR-enheten samlar under året in arbetsplatsernas samtliga
skyddsrondsprotokoll, riskbedömningar, tillbud och arbetsskadeanmälningar.
HR-enheten har aktuell förteckning över de skriftliga dokument som
innehåller fördelningen av arbetsmiljöuppgifter.
Rapporten innehåller en sammanställning av arbetsplatsernas svar, den
innehåller även statistik över 2018 års status och genomförda insatser inom
arbetsmiljöområdet.
Ambitionen är att rapporten ska ingå som en naturlig del i personalbokslutet
från och med redovisningen av 2019 års systematiska arbetsmiljöarbete.
Ekonomi

Ekonomi, kvalité och arbetsmiljö är faktorer som påverkar varandra.
Kvalitetsbrister och sjukfrånvaro i verksamheten kan härledas till brister i
arbetsmiljön och det innebär kostnader. Ohälsa och arbetsmiljöproblem
orsakar produktionsbortfall, sjuklöner, och behov av expertkompetens.
Arbetsmiljön är dessutom en av många faktorer för att skapa
medarbetarengagemang och attraktivitet.
Folkhälsa

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, och
hälsan är beroende av en god arbetsmiljö, därför är det viktigt att
förebygga, minska eller ta bort riskerna för ohälsa och olycksfall.
Miljö

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

Information och samverkan har skett i den fackliga samverkansgruppen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-konsult Sofia
Skoglund utifrån en Powerpoint-presentation och kommunchef Tommy
Henningsson tillför kortfattat.
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Under ärendets behandling yttrar sig Margeurite Wase (C) och ordförande
Annalena Järnberg (S).
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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Inledning

I arbetsmiljölagen regleras arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa och
olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Hällefors
kommun ser det systematiska arbetsmiljöarbetet som en viktig del för att
kunna förebygga ohälsa och olycksfall. Det systematiska arbetsmiljöarbetet
innebär att verksamheterna hela tiden ska undersöka, riskbedöma, åtgärda och
följa upp arbetsmiljön. Det kan gälla exempelvis organisationsförändringar,
arbetsbelastning, bemanning, förändring i lokaler eller flytt av verksamhet.
Denna rapport redovisar hur kommunen arbetat med det systematiska
arbetsmiljöarbetet under 2018. Den består av en rapport över hur det
systematiska arbetsmiljöarbetet har fungerat under året. Den består även av en
sammanställning över kommunens sjukfrånvaro, antalet anmälda arbetsskador
och tillbud, hur kommunen arbetat med den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön, skyddsronder, riskbedömningar, utbildningar och facklig
samverkan.
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Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
2018

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete
(AFS 2001:1 11 §) ska varje arbetsgivare årligen göra en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen går ut på att granska och
bedöma om de centrala delarna som förskriften innehåller finns och hur de
fungerar. Om det vid uppföljningen framkommer brister ska dessa åtgärdas.
Uppföljningen är också ett sätt att säkerställa att Hällefors kommun lever upp
till föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet.
De centrala delarna som föreskriftren om systematiskt arbetsmiljöarbete
innehåller är:
Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner

I denna del ställs det krav på att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå
som en naturlig del i verksamheten där både fysiska, organisatoriska och
sociala förhållanden beaktas. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna,
skyddsombuden och elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det
löpande dagliga arbetsmiljöarbetet. Det ställs dessutom krav på att
arbetsgivaren ska ha en arbetsmiljöpolicy och rutiner för hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska gå till.
Uppgiftsfördelning och kunskaper

Denna del belyser arbetsgivarens möjlighet att fördela arbetsmiljöuppgifter
till en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare för att verka för
att risker i arbetet förebyggs och att en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.
Arbetsgivaren är dessutom skyldig att se till att de som tilldelas dessa
uppgifter har de befogenheter, resurser och tillräcklig kompetens för att kunna
bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Förutom detta
ställer denna del även krav på att arbetstagare har kunskaper om arbetet och
riskerna som finns i det samt att instruktioner för ett arbete med allvarliga
risker finns på varje arbetsplats.
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Riskbedömning, åtgärder och uppföljning

Denna del belyser arbetsgivarens ansvar att regelbundet undersöka
arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas
av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Vid ändringar i verksamheten ska
arbetsgivaren redan vid planeringen bedöma om ändringarna kan komma att
medföra risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. En så
kallad riskbedömning ska alltid ske innan en förändring träder i kraft. Likaså
har arbetsgivaren ett ansvar att se till att tillbud och olyckor utreds och
åtgärdas samt att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det
inte fungerat bra ska det förbättras.
Extern kompetens

Denna del belyser arbetsgivarens ansvar att anlita extern kompetens när det
inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska
arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering.
Tillvägagångssätt
Uppföljningen har genomförts i januari och februari månad med en deadline
som var den 15:e februari. Varje chef har tillsammans med skyddsombud
använt sig av en framtagen mall med påståenden/frågor att ta ställning till
(frågorna med samtliga svar finns sist i detta dokument). Frågorna har
utformats utifrån de centrala delarna i föreskriften om systematiskt
arbetsmiljöarbete. Till varje påstående/fråga finns fyra olika ställningstagande
enligt nedan samt utrymme för kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder.
1= Saknas/fungerar dåligt/ej känt för enheten
2= Känt/Finns/Genomförs, men slarvas med/glöms bort
3= Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
4= Fungerar bra och används/genomförs aktivt. Ger goda resultat i
verksamheten.
Några chefer har flera enheter och har därför valt att göra en uppföljning på
varje enhet, medan andra chefer valt att göra en uppföljning för samtliga
enheter. På några enheter saknas det skyddsombud och då har några chefer
valt att göra uppföljningen tillsammans med sina medarbetare på exempelvis
en arbetsplatsträff.
När cheferna gjort sin uppfölning har dessa skickats till verksamhetschef och
HR-enhet för sammanställning.
2.1 Resultat
I detta avsnitt redogörs resultatet för vissa frågor. Samtliga frågors resultat
finns att utläsa i bifogad bilaga. Totalt har 36 uppföljningar genomförts under
perioden 1 januari till 15 februari. Tre uppföljningar inkom sent och har
därför inte sammanställts i denna rapport. Resultatet för uppföljningarna
redovisas nedan.
2.2

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy
och rutiner
På fråga nummer 1 har enheterna fått svara på om det systematiska
arbetsmiljöarbetet har skett i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och
skyddsombud. Här anser majoriteten av enheterna med 62 % att det fungerar
4

till stora delar. Att det fungerar fullt ut och ger mycket goda resultat i
verksamheten anser 30 %. Dock lyfter några enheter brist eller avsaknad av
skyddsombud vilket försvårar deras samverkan och medverkan med fackliga
företrädare. Några enheter (5 %) anser att den dagliga samverkan glöms bort
eller slarvas med. En önskan om att samverkan sker tidigare i
förändringsprocesser finns hos någon enhet.
På fråga nummer 3 har enheterna fått svara på om arbetsplatsträffar
genomförs regelbundet och där arbetsmiljöfrågor prioriteras. 67 % av
enheterna anser att deras arbetsplatsträffar där arbetsmiljöfrågor prioriteras
fungerar bra, genomförs aktivt och som dessutom ger goda resultat i
verksamheten.
På fråga nummer 5, om enheterna upplever kommunens arbetsmiljöpolicy
som känd och aktuell, svarade cirka hälften av enheterna att kännedom om att
kommunen har en policy finns, men att den lätt glöms bort och att osäkerhet
kring vad som egentligen står i den förekommer. Att policyn borde bli mer
känd för samtliga anställda anses vara viktigt hos några enheter. Några
enheter gav förslag på att fortsättningsvis gå igenom policyn regelbundet,
exempelvis på sina arbetsplatsträffar, för att tydliggöra och påminna om
policyn.
På frågorna 6-13 har enheterna fått tagit ställning till om de anser att
kommunen har dokumenterade och fungerande rutiner för att undersöka
arbetsmiljön, göra riskbedömningar, rapportera och utreda tillbud och
olyckor, ta fram handlingsplaner där det behövs och göra årlig uppföljning för
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här anser majoriteten av enheterna att de
finns, är kända och att de flesta rutiner till stora delar fungerar. Värt att
uppmärksamma är enheternas kommentarer på dessa frågor som i vissa fall
tolkas som om enheterna svarat på frågan om de gör riskbedömningar,
anmäler och utreder olyckor osv snarare än om de anser att kommunen har
fungerande rutiner och hur de upplevs. Resultatet på denna fråga blir kanske
därför inte helt rättvist.
På fråga 13, om enheterna anser att kommunen överlag har skriftliga rutiner
för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till, svarar hälften av
enheterna att dessa fungerar bra och ger goda resultat i verksamheten.
Att en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet tidigare inte
gjorts i kommunen nämner en del enheter på fråga nummer 12. En önskan om
ett gemensamt årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts också
fram.
2.3 Uppgiftsfördelning och kunskaper
På fråga nummer 14, om kommunen har en dokumenterad och tydlig
fördelning av arbetsmiljöuppgifter, hänvisade de flesta enheterna till den
uppgiftsfördelning som varje chef blivit tilldelad och skrivit under. Av
enheterna som svarade på frågan var det 47 % som svarade att
uppgiftsfördelningen finns och att det fungerar bra som ger goda resultat i
verksamheten medan 28 % anser att den till stora delar fungerar. Vissa
enheter förstod inte frågan och någon enhet ansåg att denna fråga inte skulle
diskuteras med skyddsombud utan direkt med chef vilket kan vara två
anledningar till att frågan inte besvarats.
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På fråga nummer 16 skulle enheterna ta ställning till om de som har fördelats
arbetsmiljöuppgifter har de befogenheter, resurser och den kompetens som
behövs för ett i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete. Här svarade
majoriteten (60 %) att det fungerar till stora delar, men några enheter har
lämnat kommentarer som beskriver att de trots detta upplever att de har
begränsade resurser och befogenheter för att bedriva ett bra systematiskt
arbetsmiljöarbete. Någon enhet beskriver det på följande sätt:
”Större insatser finns inte inom budgetram, kan inte åtgärdas, t. ex för hög
arbetsbelastning och inrättande av nya tjänster”
Kopplat till denna fråga lyfter några enheter att stöd från HR- och
ekonomienhet och möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter finns.
För ett i praktiken fungerade arbetsmiljöarbete krävs att chefer, skyddsombud
och arbetstagare har de kunskaper som krävs om arbetsmiljölagstiftningen,
risker som framkommer i arbetet och hur man ska arbeta på ett säkert sätt.
Enheterna fick svara på frågan om de anser att alla dessa målgrupper har
tillräckligt med kunskaper. När det gäller chefernas kunskaper (fråga nummer
17) anser 44 % att de har kunskaper som till stora delar fungerar i praktiken,
31 % att kunskaperna används aktivt och ger goda resultat i verksamheten och
22 % anser att de har kunskaper men att det är lätt att dessa glöms bort. 3 %
anser att kunskaperna saknas eller fungerar dåligt. Sju enheter nämnde den
nyligen genomförda utbildningen i BAM (Bättre arbetsmiljö) som
genomfördes hösten 2018 där både en grundutbildning på tre dagar för chefer
som inte gått BAM tidigare deltog, men även repetitionskurs för de chefer
som tidigare gått grundutbildningen. Vikten av kontinuerlig utbildning inom
arbetsmiljö samt stöd från HR-enheten framfördes av några enheter som en
förutsättning för att både behålla men också utveckla kunskaperna.
När det gäller kunskaper inom arbetsmiljölagstiftningen hos skyddsombud
(fråga nummer 18) anser 28 % att de finns, men att kunskaperna ofta glöms
bort. 10 % anser att kunskaperna saknas. När det gäller kunskaper hos
arbetstagarna (fråga nummer 19) anser majoriteten (42%) att de finns, är
kända och fungerar till stora delar. 39 % anser att de finns men att de glöms
bort. Många enheter anser att det behövs mer utbildning inom
arbetsmiljölagstiftningen för skyddsombud och arbetstagare.
Enheterna har på fråga nummer 20 fått svara på om instruktioner för arbeten
med allvarliga risker finns. Här anser 33 % att det finns och att dessa till stora
delar fungerar. Några enheter anser att det inte finns några allvarliga risker på
sin arbetsplats och någon önskar att vissa riktlinjer som exempelvis hot och
våld behöver uppdateras och förtydligas. Någon enhet upptäckte att de har
allvarliga risker på arbetsplatsen men att dessa inte finns nedskrivna. 22 %
svarade inte på frågan där kommentarer om att inga risker finns har framförts.
2.4 Riskbedömning, åtgärder och uppföljning
Vid denna del av uppföljningen har enheterna fått svara på om
riskbedömningar alltid görs vid förändringar i verksamheten och om åtgärder
mot riskerna vidtas och följs upp (fråga nummer 23). Här anser majoriteten av
enheterna, 41 %, att de genomför riskbedömningar aktivt och att det också ger
goda resultat i verksamheten. Dock anser 28 % att man slarvar med eller
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glömmer bort att göra riskbedömningar. 3 % anser att riskbedömningar saknas
eller fungerar dåligt. En enhet beskriver det på följande sätt:
”Andra som gör förändringar som påverkar enheten får vi aldrig ingå i som
en helhet”.
På frågan om enheterna alltid åtgärdar och följer upp de risker som
framkommer (fråga nummer 24) anser 36 % att riskerna åtgärdas och följs
upp aktivt och att det dessutom ger goda resultat i verksamheten. 36 % anser
att vidtagandet av åtgärder och uppföljningar fungerar till stora delar och 22
% att det slarvas med eller glöms bort.
Kommunen har en riktlinje angående skyddsronder där det framgår att
skyddsronder ska genomföras minst en gång per år där både den fysiska,
organisatoriska och sociala ska ingå. På fråga nummer 25 har enheterna fått
tagit ställning till om de genomför skyddsronder enligt befintliga rutiner. Av
samtliga enheter anger 70 % att de aktivt genomfört skyddsronder enligt
denna riktlinje och att dessa har gett goda resultat i verksamheten. Majoriteten
av enheterna anser att de aktivt åtgärdar och följer upp de risker som
framkommer vid skyddsronder och att det ger goda resultat i verksamheten.
Dock uppger några enheter att uppföljning ofta slarvas med och att det ibland
är svårt att åtgärda eftersom beslut måste tas högre upp (fråga nummer 26).
Enheterna har även fått svara på fråga nummer 28 om de rapporterar tillbud
som sker i verksamheten. Ett tillbud är en plötslig händelse som kunnat leda
till en personskada. Det är viktigt att dessa händelser anmäls för att
arbetsgivaren ska kunna åtgärda bristen innan en arbetsolycka sker.
Majoriteten av enheterna anser att de det slarvar med eller glömmer bort detta.
En enhet beskriver det på följande sätt:
”Vi rapporterar tillbud, men det behöver vi lyfta och diskutera med jämna
mellanrum eftersom det inte alltid görs. Bara den här diskussionen gör att vi
kommer att anmäla något tillbud som vi är medvetna om”.
Förutom att anmäla tillbud ska även tillbuden åtgärdas och följas upp. På
fråga nummer 30 har enheterna fått svara på frågan om de åtgärdar och följer
upp tillbud. Här anser en stor del av enheterna att åtgärder och uppföljning
görs och fungerar till stora delar, men en stor del anser också att det slarvas
med eller glöms bort. På denna fråga var det några enheter som inte svarade
med anledning av att de inte haft något tillbud under året.
Förutom tillbud ska även olycksfall rapporteras. På fråga nummer 29 har
enheterna även här fått svara på om de rapporterar när sådana uppstår och om
de åtgärder och följer upp dessa (fråga nummer 31). Här anser majoriteten av
enheterna (49%) att olycksfall rapporteras aktivt och ger goda resultat i
verksamheten och 40 % anser att det fungerar och genomförs till stora delar.
Angående åtgärder och uppföljning av arbetsolyckorna anser majoriteten, med
42 %, att det genomförs aktivt och ger goda resultat i verksamheten. 33 %
anser att det genomförs och fungerar till stora delar. 14 % svarade inte på
frågan med anledning av att de inte haft någon arbetsolycka.
Angående extern kompetens (fråga nummer 33) uppger majoriteten av
enheterna med 67 % att detta används aktivt vid behov och att det ger goda
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resultat i verksamheten. De flesta hänvisade till kommunens
företagshälsovård.
2.5 Övrigt
Att arbeta aktivt med upprepad korttidsfrånvaro på grund av sjukdom och
rehabilitering vid sjukfrånvaro är ett viktigt ansvar som varje chef har.
Enheterna har på fråga nummer 35 fått tagit ställning till om
rehabiliteringssamtal genomförs med medarbetare som har upprepad
korttidsfrånvaro, dvs 4 frånvarotillfällen under en tolvmånadersperiod, samt
om rehabiliteringssamtal genomförs och handlingsplan med anpassningar för
återgång i arbete upprättas vid sjukfrånvaro.
Av samtliga enheter uppger 33 % att de aktivt genomför rehabiliteringssamtal
på grund av upprepad korttidsfrånvaro och att det ger goda resultat, medan 31
% anser att dessa slarvas med eller glöms bort. En anledning till detta beskrivs
som tidsbrist och att det är svårt att hinna med kontinuerligt. För vissa enheter
har rehabiliteringssamtal på grund av upprepad korttidsfrånvaro inte varit
aktuellt då sjukfrånvaron varit låg. Detta kan vara en förklaring till varför 17
% valt att inte svara på frågan.
På fråga nummer 36, om rehabiliteringssamtal genomförs och handlingsplan
med anpassningar för återgång i arbete upprättas vid sjukfrånvaro, har 67 %
svarat att det fungerar bra och genomförs aktivt med goda resultat. 14 %
svarade inte på frågan med anledning av att det inte varit aktuellt under året.
2.6 Sammanfattning
Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har visat att kommunen
under 2018 har bedrivit ett till stora delar fungerande och bra systematiskt
arbetsmiljöarbete. Kommunen har dokumenterade och fungerande rutiner för
det systematiska arbetsmiljöarbetet, skyddsronder har i hög grad genomförts
för att förhindra ohälsa och olycksfall, olyckor har i hög grad anmälts och
handlingsplan med anpassningar för återgång i arbete vid sjukfrånvaro har
upprättas aktivt.
Uppföljningen har också visat vad kommunen har för brister och
utvecklingsområden. Hit hör någon uppdatering av riktlinjer och policys, mer
kontinuerlig utbildning för både chefer, skyddsombud och arbetstagare för att
både behålla och utveckla sina kunskaper inom arbetsmiljölagstiftningen och
att anmäla fler tillbud som uppstår. Att tydliggöra vilka arbeten med allvarliga
risker en arbetsplats har och att i samband med detta ha instruktioner för dessa
behöver också undersökas och tas fram i högre grad än vad som görs idag.
Kommunen behöver dessutom jobba mer aktivt med rehabiliteringssamtal vid
upprepad korttidsfrånvaro och att åtgärda och följa upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet överlag.
Överlag har få enheter svarat att något saknas, fungerar dåligt eller att något
inte är känt för enheten.
Resultatet av denna uppföljning har kanske inte blivit helt rättvist med tanke
på att några frågor eventuellt kan ha tolkats fel. Några frågor verkar också ha
upplevts otydliga. Frågorna kommer därför att ses över och förtydligas till
nästa års uppföljning. Någon enhet tyckte också att den skala som skulle
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användas för svar var svår, vilket också kommer att ses över till nästa års
uppföljning.
Samtliga svar redovisas sist i dokumentet.

3

3.1

Sammanställning sjukfrånvaro 2018 jämfört med
tidigare år
Totalt

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid
2018
Totalt
6,95 %
Bildning
5,10 %
Omsorg
8,27 %
Centralt
1,50 %
3.2

2017
7,58 %
6,68 %
8,77 %
2,38 %

2015
8,32 %
6,18 %
10,42 %
2,83 %

2016
44,01 %
37,21 %
48,21 %
50,28 %

2015
48,14 %
45,22 %
48,44 %
93,65 %

Korttidsfrånvaro

Korttidsfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron
2018
2017
Totalt
56,15 %
48,74 %
Bildning
56,38 %
40,51 %
Omsorg
55,39 %
53,66 %
Centralt
100 %
60,63 %
3.3

2016
8,26 %
7,22 %
9,37 %
5,27 %

Långtidsfrånvaro

Definitionen på långtidssjukfrånvaro är sammanhängande frånvaro på grund
av sjukdom under minst 60 kalenderdagar, oavsett omfattning av
sjukskrivningen.
Långtidsfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron
2018
2017
Totalt
43,85 %
51,26 %
Bildning
43,62 %
59,49 %
Omsorg
44,61 %
46,34 %
Centralt
0%
39,37%

2016
55,99 %
62,79 %
51,79 %
49,72 %

2015
51,86 %
54,78 %
51,56 %
6,35 %
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4. Sammanställning nyttjande av friskvårdskuponger
2018
Alla anställda inom kommunen har tilldelats ett friskvårdsbidrag på max 800
kronor beroende på sysselsättningsgrad. Timanställda har haft möjlighet att
ansöka om friskvårdsersättning i efterhand. Under 2018 erbjöds totalt 782
anställda friskvårdsbidrag och av dessa var det 61 % % som nyttjade bidraget.
Bland timanställda var det elva som ansökte om friskvårdsersättning.

5. Redovisning av arbetsskador och tillbud
Med arbetsskada menas en skada eller en sjukdom som den anställde har fått i
samband med arbetet eller arbetsplatsen. Även under resa till och från arbetet
kan en arbetsskada uppstå. Alla skador ska rapporteras oavsett om de lett till
sjukfrånvaro eller inte.
Enligt Socialförsäkringsbalken finns fyra olika definierade begrepp för
arbetsskada, dessa är:
• Olycksfall i arbetet, sk arbetsplatsolycka
• Färdolycksfall
• Arbetssjukdom
• Smitta
Med tillbud menas en plötslig händelse som kunnat leda till personskada. Det
är viktigt att alla tillbud dokumenteras och anmäls för att arbetsgivaren ska
kunna åtgärda bristen så att ingen annan råkar illa ut och det istället blir en
arbetsskada.

Sammanställning arbetsskador och tillbud Hällefors kommun 2018

Totalt

Arbetsskador
56

Tillbud
41

Bildning

19

12

Omsorg

37

21

Centralt

0

8

De vanligaste arbetsskadorna inom omsorgen är hot och våld från brukare,
halka och ergonomiska belastningar. De vanligaste arbetsskadorna inom
bildning är hot och våld från barn/elever och fall. Inom omsorgen ledde 12/37
arbetsskador till sjukskrivning. Inom bildning ledde 2/19 arbetsskador till
sjukskrivning.
De vanligaste tillbuden inom omsorgen är hot från brukare och de vanligaste
tillbuden inom bildning är hot från barn/elev och vikariebrist. Centralt sätt är
halka och hot de vanligaste tillbuden.
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6. Organisatorisk och social arbetsmiljö
Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön undersöks dels genom att det
finns en stående arbetsmiljöpunkt på APT dels genom att medarbetaren ges
möjlighet att framföra sina synpunkter vid medarbetarsamtalet. Kommunen
har också genomfört medarbetarundersökning åtta gånger under året där den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön ingår. Under året har även en ny
riktlinje och handlingsplan angående trakasserier, sexuella trakasserier,
repressalier och kränkande särbehandling tagits fram i syfte att motverka att
sådana situationer uppstår och som ett stöd för både chefer och medarbetare
vid uppkomna situationer.

7. Medarbetarenkät
Under året har en medarbetarundersökning, Populum, gjorts i form av digital
enkät vid åtta tillfällen under året. Alla arbetsgrupper äger och har tillgång till
sitt resultat, eftersom det handlar om medarbetarnas gemensamma
arbetsmiljö. Resultaten har kontinuerligt använts som diskussionsunderlag
och stöd på varje arbetsplats APT. Kommunens resultat har även informerats
om i den centrala samverkansgruppen en gång under hösten.

8. Brandskydd
I kommunledningskontoret genomförs brandskyddsrond cirka en gång per år.
Kommunen har dock ingen rutin på hur och när brandskyddsrond ska ske för
övrigt i verksamheterna. Den checklista för skyddsrond som kommunen har
avseende den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön innehåller en
del om brandskydd och första hjälpen, men är inte heltäckande. Under 2018
har några chefer genomfört brandskyddsrond enligt egna fastställda rutiner
och använder sig då av olika brandskyddsrondsmallar. När
brandskyddsronderna har gjorts varierar. Några gör någon gång per år medan
andra gör en gång i månaden. Några gör inte någon brandskyddsrond
överhuvudtaget (förutom den del som ingår i mallen/checklista för vanlig
skyddsond.) Det råder otydlighet när, vem och hur brandskyddsrond ska
genomföras.

9. Skyddsronder 2018
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:01
ska skyddsrond genomföras systematiskt och regelbundet, för att förhindra
och förebygga risker i arbetet. Skyddsronder i Hällefors kommun ska
genomföras minst en gång per år på varje enhet där både den fysiska och den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska undersökas. Varje chef är
ansvarig att boka in och genomföra skyddsronder tillsammans med
skyddsombud. Under 2018 har 42 skyddsronder genomförts. Några
chefer har haft skyddsrond mer än en gång under året.

10.

Riskbedömningar 2018

När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om
ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.
11

Detta beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt
arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.
Varje chef är ansvarig att genomföra riskbedömning vid förändringar i
verksamheten och vid andra situationer/händelser som kan innebära risk för
ohälsa eller olycksfall. Cheferna är sedan ansvarig att lämna in en kopia på
den genomförda riskbedömningen till HR-enheten. Under 2018 har HRenheten fått in totalt 42 riskbedömningar. Dessa riskbedömningar har berört
olika organisationsförändringar som exempelvis reducering av olika tjänster,
minskning av verksamhet och utökning av chefer. Man har även riskbedömt
exempelvis tillfällig utökning av kortboplatser inom omsorgen, arbetet inför
sommarens semesterperioder och utökning av barngrupper inom förskolan.

11.

BAM-utbildning

Under hösten genomfördes en tredagars grundutbildning i Bättre arbetsmiljö
(BAM) för kommunens nya chefer och huvudskyddsombud. Även chefer som
tidigare gått utbildningen i kommunen fick en repetitionskurs som varade en
heldag.

12.

Samverkan

Under 2018 har den centrala samverkansgruppen haft nio möten. Tre av dessa
har varit arbetsmiljökommitté där arbetsmiljöfrågor varit en central del med
särskilt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Statistik på sjukfrånvaro,
skyddsronder, arbetsskador, tillbud och nyttjandet av friskvårdsbidraget har
redovisats och diskuterats tillsammans med de fackliga representanterna.
I kommunens samverkansavtal är det reglerat att samråd i samverkansgruppen
ersätter information och förhandling enligt MBL §§ 11 och 19. Det är också
reglerat att skyddskommitté med särskilt fokus på arbetsmiljöfrågor ska hållas
fyra gånger under ett år. Det är därför av stor betydelse att de fackliga
representanterna närvarar vid samverkansmötena. Under 2018 har närvaron på
de fackliga representanterna varit låg. Av de sju kallade fackliga
representanterna till årets sammanträden har fyra haft en frånvaro på mer än
50 %. En orsak till detta tros vara den rådande bristen på lokala fackliga
ombud men även skyddsombud.
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Enkätundersökningen
Del 1: Naturlig del i verksamheten, medverkan,
arbetsmiljöpolicy och rutiner
1. Arbetsmiljöarbetet har skett i samverkan mellan

arbetsgivare och arbetstagare. Även skyddsombud har
deltagit.
3% 5%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt
för enheten
Känt/finns/genomförs/, men
slarvas med/glöms bort

30%

Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
62%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Skyddsombud saknas (10 enheter har svarat detta)
- På XX finns inga underlag och medarbetarna känner inte igen att de jobbats
med SAM överhuvudtaget tidigare. Så detta blir en nystart med fokus på att ta
fram en riskbedömning.
- APT, skyddsronder och riskbedömningar med uppföljningar genomförs.
- Årshjul, dialogmöten, APT, Populum
- Skyddsombudet har medverkat vid skyddsronder och riskbedömningar och
har tagit del av uppföljningarna.
- Finns inget skyddsombud pga olika facktillhörighet. APT, skyddsronder och
riskbedömningar genomförs. Anmälan om tillbud och arbetsskador hanteras.
XX upplever att de inte har möjlighet att inkomma med synpunkter innan
beslut fattas. Önskvärt att samverkan sker tidigare i processen.
- Vi har inget skyddsombud i ledningsgruppen, skyddsombud finns ute i
verksamheterna

2. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ingår som en
naturlig del i den dagliga verksamheten och omfattar fysiska,
organisatoriska och sociala förhållanden
Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

3%
20%

11%

Känt/finns/genomförs/, men
slarvas med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

66%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
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Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Tillbudsrapportering kan bli bättre.
- Assistentorganisationen påverkar enhetschefernas arbetssituation det är för
få asistenter vilket medför att cheferna får ta delar som assistenterna inte
hinner med.
- APT måenderunda.
- Checklistan för SAM har ej använts tidigare. Däremot har skyddsronder
genomförts där dessa delar tas upp.
- Skyddsronder, APT
- Vad menas?
- Vi slarvar med det! Tar upp det på APT, men missar det nog i det dagliga.
- Kan belysas mer på APT.
- Finns som en punkt på APT.

3. Arbetsplatsträffar genomförs regelbundet där
arbetsmiljöfrågor prioriteras
3%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt
för enheten
30%

Känt/finns/genomförs/, men
slarvas med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

67%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Genomförs men ger inga uppenbara resultat i verksamheten.
- APT måenderunda.
- Tas upp där men vidareutvecklas på ärendegenomgångar om det är
brukar-relaterat.
- Tas upp enligt APT:s dagordning.
- Avsaknad av chef stor del av 2018, påverkade APT.
- Arbetsplatsträffar genomförs varje månad.
- Finns som en punkt på dagordningen.
- Ja, när personalen önskar det samt efter årshjul.
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4. Samverkansgrupper genomförs regelbundet där arbetsmiljöfrågr
prioriteras
Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

6%
20%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
48%

26%

-

Fungerar bra och används/genomförs
aktivt. Ger goda resultat i
verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
Finns inga på enhets/ledningsnivå, finns bara en central samverkansgrupp
Stora centrala samverkansgruppen
Avser centrala samverkansgruppen?
Protokoll gås igenom på APT.
Samverkan genomförs i kommunen. Protokollet tas upp på samtliga APT.
Central samverkansgrupp finns där parterna träffas. Möjlighet finns att
lyfta ärenden dit, har gjorts vid ett tillfälle under 2018.
Vi som personal vet inte om arbetsmiljöarbetet prioriteras vid dessa eller
inte.
Efter samverkan skickas protokoll ut, tas upp på APT. Ingen återkoppling
på resultatet i verksamheten. Utvecklingsområde.

5. Vi har en arbetsmiljöpolicy som är känd och aktuell
3%
8%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten
Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort

17%

47%
25%

Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
Fungerar bra och används/genomförs
aktivt. Ger goda resultat i
verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Kan göras mer aktuell genom att det tas upp på APT.
- Kommer att lägga ut den för läsning och signatur 2 ggr/år
- Kommer att gås igenom på APT januari 2019
- Osäkert om alla känner till den
- Policy finns, oklart hur känd den är för medarbetarna
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-

Delvis
Policy från 1992, gammal
Vi lyfter med jämna mellanrum riktlinjer och policys
Kan bli mer känd och tydlig för t. ex vikarier
Kan aktualiseras på APT
Finns men tveksamt om alla känner till

6. Vi har dokumenterade och fungerande rutiner angående
fördelning av uppgifter i arbetsmiljöarbetet

16%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

5%
11%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

27%
41%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger goda
resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Uppgifter fördelas inte.
- Saknar resurser.
- Endast när det gäller chefer
- Kommunchefen har fördelat till XX-chef. Ingen vidarfördelning till
medarbetarna.

7. Vi har dokumenterade och fungerande rutiner angående att
undersöka arbetsmiljön
Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

4% 7%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

43%
46%

Fungerar bra och används/genomförs
aktivt. Ger goda resultat i
verksamheten.
Ej svar
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Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Vad menas?
- Populum, APT, skyddsrond, dialogmöten
- Finns som stående punkt på APT, rutiner finns inom kommunen men
tidsplaneringen behöver förbättras.

8. Vi har dokumenterade och fungerande rutiner angående
riskbedömningar
3%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

6%

33%

28%

Känt/finns/genomförs/, men
slarvas med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

30%

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Finns ingen dokumentation på att någonsin gjorts. Har påbörjats.
- Rutiner finns. Riskbedömningar görs men ingen återkoppling finns.
- HR har tagit fram dessa riktlinjer

9. Vi har dokumenterade och fungerande rutiner för
att rapportera och utreda tillbud
3%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten
23%

28%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

46%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Inga tillbud.
- Uppföljning dåligt.
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-

Rapporterar tillbud, men det behöver vi lyfta och diskutera med jämna
mellanrum. Bara den här diskussionen gör att vi kommer att anmäla något
tillbud som vi är medvetna om.

10. Vi har dokumenterade och fungerande
rutiner för att rapportera och utreda olyckor
3%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt
för enheten

6%

Känt/finns/genomförs/, men
slarvas med/glöms bort

48%

43%

Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Uppföljning dåligt.
- Inga olyckor har inkommit.
- Ej varit aktuellt under 2018.

11. Vi har dokumenterade och fungerande
rutiner för att ta fram handlingsplaner utifrån
där det behövs Saknas/fungerar dåligt/ej känt
för enheten

6%

14%

Känt/finns/genomförs/, men
slarvas med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

31%

49%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Under hösten 2018 togs en plan fram gällande adm.resurser men upphörde
att gälla november 2018. Däremot togs ingen ny plan fram vilket har
försvårat arbetet för befintliga adm.resurser.
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12. Vi har dokumenterade och fungerande rutiner
för att kunna göra en årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

16%

Känt/finns/genomförs/, men
slarvas med/glöms bort

11%
6%

20%
47%

Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Påbörjas 2019 (tre enheter har svarat detta)
- Från och med 2019 (fyra enheter har svarat detta)
- Ett uppdrag för verksamheten att hantera from i år.
- Fanns inga rutiner 2018
- Önskar ett gemensamt årshjul

13. Det finns skriftliga rutiner som beskriver hur det
systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till
3%
6%

50%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten
8%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
33%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Årshjulet och årskalendarum för vår enhet.
- Kommunens riktlinjer som tagits fram av HR-enheten
- Saknar ett årshjul med datum.
- Arbetsmiljöpolicy finns att tillgå, men är inte så aktualiserad
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Del 2: Uppgiftsfördelning och kunskaper

14. Vi har en dokumenterad och tydlig fördelning av
arbetsmiljöuppgifter som talar om vem som ska
göra vad

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

5%

Känt/finns/genomförs/, men
slarvas med/glöms bort

14%
6%

47%

28%

Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Chefsfråga, tas med chef.
- Chef osäker på vilka uppgifter som ska/kan delegeras.
- Saknas tid och resurs
- För chefer
- Vad menas med detta?
- Vi förstår inte frågan.
- Kunde vara tydligar gentemot personal. Finns gällande chef.
- Rektor har yttersta ansvaret

15. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifterna är aktuell
14%

11%
5%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten
Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

28%
42%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Chefsfråga, tas med närmsta chef.
- För chefer
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-

Förstår inte frågan
Rektorn har yttersta ansvaret
Finns uppdaterad för chef
I de dokument som hanteras dokumenteras vem som ansvarar för åtgärd
och uppföljning

16. De som har fördelats arbetsmiljöuppgifter har de
befogenheter, resurser och den kompetens som behövs för
ett i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete
Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

3%
6%
14%
17%

Känt/finns/genomförs/, men
slarvas med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

60%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Chef upplever att de har begränsade resurser/befogenheter
- Budget saknas
- BAM-utbildning 2018
- Större insatser finns inte inom budgetram, kan inte åtgärdas, t. ex för hög
arbetsbelastning och inrättande av nya tjänster
- Returnering vid behov
- Begränsade resurser och befogenheter
- Alla chefer har genomgått BAM, arbetsmiljöansvaret ingår i
uppdragsbeskrivningen.
- Kompetensutveckling behövs alltid.
- Skyddsombuden behöver fortbildning i arbetsmiljöfrågor
- Finns bra support från ekonomi/HR
- Önskan om återkommande utbildning, skyddsombud beviljas
utbildningstid, stöd från HR
- Vi förstår inte frågan. Vilka arbetsmiljöuppgifter än det som vi har ansvar
över?
- Skyddsombud vill ha en uppdaterad BAM-dag/utbildning
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17. Chefer har de kunskaper som krävs om
arbetsmiljölagstiftningen, risker som förekommer i arbetet
och hur man ska arbeta på ett säkert sätt

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

3%

22%

31%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger goda
resultat i verksamheten.
Ej svar

44%

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Utbildning minst en gång om året behövs
- Utbildning 1 ggr/år
- BAM-utbildning hösten 2018 (enhetschef)
- Mer utbildning önskvärt
- BAM-utbildning har nyligen genomförts där arbetsmiljöfrågor stod i
fokus
- Ja, närmaste chef har kunskaper
- Kontinuerlig utbildning behövs
- Med stöd från HR-avd
- Delvis, ej den maskinella eller kemikaliska delen
- Om chefen inte vet tar hen reda på det
- Chef gått BAM-utbildning
- Fått utbildning (BAM), stöd av HR vid behov
- Finns support från HR

18. Skyddsombud har de kunskaper som krävs om
arbetsmiljölagstiftningen, risker som förekommer i arbetet och
hur man ska arbeta på ett säkert sätt
Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten
21%

10%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
28%

18%

23%

Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger goda
resultat i verksamheten.
Ej svar
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Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Skyddsombud saknas
- Uppföljning krävs
- BAM-utbildning hösten 2018
- Mer utbildning önskvärt
- Skyddsombud behöver komplettera med utbildning i arbetsmiljöarbete
- Utbildning för skyddsombud/huvudskyddsombud efterfrågas
- Vi har inget skyddsombud
- Det mesta men det kan alltid bli bättre. Viktigt med kontinuerlig
utbildning.

19. Arbetstagare har de kunskaper som krävs om
arbetsmiljölagstiftningen, risker som förekommer i
arbetet och hur man ska arbeta på ett säkert sätt

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

3%
8%

8%

Känt/finns/genomförs/, men
slarvas med/glöms bort

39%
42%

Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Arbetsmiljölagstiftningen kan inte alla men hur man arbetar med de risker
som kan uppstå i arbetet och hur man ska arbeta på ett säkert sätt känner
alla till.
- Information finns men används inte.
- Planeras utbildningsdag med facket.
- Ja, överlag.
- Troligen dåliga kunskaper i AML, man kan mer om riskerna.
- Om arbetstagarna inte vet vad som gäller vet de var de ska ta reda på det.
- Har en del kunskaper men viktigt att komma ihåg var de finns att hitta på
nätet om det skulle vara aktuellt i vissa frågor.
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20. Instruktioner för arbeten med allvarliga risker finns
3%
Saknas/fungerar dåligt/ej känt
för enheten

14%

22%

Känt/finns/genomförs/, men
slarvas med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
33%

28%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Inte aktuellt
- Inte relevant fråga
- Har inga sådana moment
- Upplever att det inte finns några allvarliga risker i arbetet
- Avsaknad av information.
- Ja, för handhygien. Ja, för vissa hjälpmedel.
- Rutin hot och våld behöver uppdateras.
- Ergonomiutbildning behövs.
- Anmärkningsvärt att det inte finns! Har påbörjats.
- Finns ingen handlingsplan för stress, dock diskuterar och ventilerar vi
upplevd stress
- Inom lilla ledningsgruppen. Vi kan stötta/avlasta och hjälpa varandra att ta
fram lösningar.

21. Introduktion av nya medarbetare sker där information
om eventuella risker i verksamheten ges
3%
8%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

11%

Känt/finns/genomförs/, men
slarvas med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
42%

36%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar
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Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Förslagsvis skulle HR erbjuda uppföljning till nya medarbetare
- Introduktionen kan förbättras.
- Förslag på vikarieintroduktion.
- Checklista finns
- Information kring risker är dock ett utvecklingsområde
- Ja, vid behov men mycket ovanligt
- Omsorgen har en introduktionspärm för nya chefer. Önskvärt att
HR/ekonomi har en uppföljning av introduktionerna efter några månader.
Introduktionsmall finns i DraftIt.

Del 3: Riskbedömning, åtgärder och uppföljning
22. Vi undersöker arbetsförhållandena och bedömer riskerna
för att någon inte ska drabbas av ohälsa eller olycksfall i
arbetet - såväl fysiska som organisatoriska och sociala
Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten
12%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

55%

33%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Fysiska arbetsplatsen spridd på många olika ställen vilka inte gås igenom
vid skyddsrond.
- Tas upp vid Populum, APT, skyddsronder
- Skyddsrond genomförs.
- Medarbetarenkät genomförs, dock saknas kontinuerlig uppföljning av
denna.
- Vid skyddsronder och riskbedömningar.
- Delvis
- Årliga skyddsronder genomförs. Populum analyseras vid samtliga APT:er.
Analyser sker här och nu och över tid.
- Görs, men kunde göras i större omfattning och kontinuitet.
- APT, skyddsrond, dialogträff, medarbetarsamtal
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23. Riskbedömningar görs alltid när ändringar i
verksamheten planeras, riskbedömningen beskriver om
risken är allvarlig eller inte
Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

3%

28%

41%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

28%

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Kan förbättras.
- Andra som gör förändringar som påverkar enheten får vi aldrig ingå i som
en helhet.
- Ja, delvis. Kan bli bättre.
- Vid stora förändringar som ombyggnationer behövs tätare kontakt mellan
verksamheternas förskola/byggnad.
- Ja, där behov finns.

24. Vi åtgärdar och följer alltid upp de risker som
framkommer vid riskbedömningar
3% 3%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten
22%

36%

Känt/finns/genomförs/, men
slarvas med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

36%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Kan förbättras
- Dålig uppföljning
- Ibland saknas utrymme för uppföljning av samtliga inblandade.
- Åtgärdar men kanske inte alltid följer upp.
- Inte varit aktuellt under 2018.
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25. Vi genomför skyddsronder enligt befintliga rutiner, både
fysiska och organisatoriska och sociala
3% 3%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten
24%

Känt/finns/genomförs/, men
slarvas med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

70%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Psykosociala svårt att hinna med hela på en APT, men vi diskuterar
resultatet från Populum varje gång.

26. Vi åtgärdar och följer alltid upp de risker som
framkommer vid skyddsronder
3%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

8%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
47%

Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
42%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Dålig uppföljning
- Kan bli bättre. Resurser och befogenheter saknas.
- Allt kan inte åtgärdas för det måste tas beslut högre upp.
- Vissa åtgärdas. Bli bättre på att följa upp.
- Slarvar med uppföljning.
- Ibland är det svårt med uppföljning när andra är inblandade (t. ex
fastighet).
- Följs upp men åtgärdas inte alltid (ofta av andra aktörer)= svårt att följa
upp.
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27. För de åtgärder som vi har bestämt ska genomföras gör vi
en handlingsplan där vad som ska göras, vem som ska göra
vad och när det ska vara klart tydligt framgår
Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

3%
8%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort

8%

Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

47%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

34%

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Kan bli tydligare
- Dålig uppföljning
- Vi skickar in en anmälan till bla fastighet och IT och en del saker blir
gjorda men inte alla eftersom det ibland är beroende av ekonomi. Det blir
alltså inte alltid gjort. Vi har t. ex problem med vatten som rinner in på
väggarna och dålig ventilation. Det är problem som pågått i flera år och
inte är åtgärdat.
- Inte haft något behov.
- I skyddsronder och vid riskbedömningar.
- Otydlighet kring NÄR det ska ske r/t att ansvaret kan ligga utanför
organisationen.

28. Vi rapporterar tillbud som sker i verksamheten
5%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten
39%

28%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

28%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar
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Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Kan förbättras, slarvas med eller glöms bort.
- Har ej funnits.
- Varierar, men används när det behövs.
- Rapporterar tillbud, men det behöver vi lyfta och diskutera med jämna
mellanrum eftersom det inte alltid görs. Bara den här diskussionen gör att
vi kommer att anmäla något tillbud som vi är medvetna om.
- Inte varit aktuellt under 2018.
- Uppmanar alla att rapportera
- Tillbud och olyckor bland elever dokumenteras sedvanligt.

29. Vi rapporterar olycksfall som sker i verksamheten
3%
5% 3%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten
Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
40%

49%

Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Ej aktuellt
- Har ej funnits
- Händer inte så många olyckor
- Inte varit aktuellt under 2018
- Tillbud och olyckor bland elever dokumenteras sedvanligt.
- Uppmanar alla att rapportera.
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30. Vi åtgärdar och följer upp tillbud
Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

14%
33%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

36%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

17%

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Inte aktuellt, ej haft några tillbud
- Dålig uppföljning (fem enheter har svarat detta)
- Kan förbättras
- Ett tillbud som åtgärdats

31. Vi åtgärdar och följer upp olyckor
14%

3%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

8%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort

33%
42%

-

Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger goda
resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
Kan förbättras
Dålig uppföljning (6 enheter har svarat detta)
Inget har dock inkommit
Har ej funnits
Alltid
Inga olyckor på vår enhet
Tillbud och olyckor bland elever dokumenteras sedvanligt
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32. Årlig sammanställning och uppföljning över
arbetsskador och tillbud görs
6%

6%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

6%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

22%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger goda
resultat i verksamheten.
Ej svar

61%

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- HR skickar listor 1 gång per år, meddelar vid APT
- Från HR (tre enheter har svarat detta)
- Uppföljning, tas upp på varje APT

33. Vi tar in extern kompetens när det behövs
6%

6%

3%
Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten
19%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

67%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Företagshälsovården vid behov (fem enheter har svarat detta)
- Inte varit aktuellt
- Vet ej – finns den i kommunen?
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34. Vi följer årligen upp vårt arbetsmiljöarbete
9%
22%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten

6%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
20%

Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar
Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger goda
resultat i verksamheten.
Ej svar

43%

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Från och med 2019 (tolv enheter har svarat detta)
- Ett uppdrag för verksamheten att hantera from i år.
- Inte 2018

Del 4: Övrigt
35. Rehabiliteringssamtal genomförs med medarbetare som
har upprepad korttidsfrånvaro, dvs fler än 4 sjukperioder
under en 12-månadersperiod
Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten
17%
31%

Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

33%
19%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Ej aktuellt
- Har ej behövts genomföras i denna grupp under året. Låg sjukfrånvaro.
- Svårt att hinna med kontinuerligt.
- Delvis, kan bli bättre.
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-

Hoppas jag om och när det blir aktuellt.
Inte relevant 2018 (två enheter har svarat detta)
Tidsbrist

36. Rehabiliteringssamtal genomförs och handlingsplan med
anpassningar för återgång i arbete upprättas vid sjukfrånvaro
14%

19%

Saknas/fungerar dåligt/ej känt för
enheten
Känt/finns/genomförs/, men slarvas
med/glöms bort
Känt, används/genomförs och
fungerar till stora delar

67%

Fungerar bra och
används/genomförs aktivt. Ger
goda resultat i verksamheten.
Ej svar

Kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder:
- Tillsammans med HR (tre enheter har svarat detta)
- Inte varit aktuellt under 2018 (3 enheter har svarat detta)
- Hoppas jag om och när det blir aktuellt
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ekonomistyrning, dnr KS 19/00108
Informationsunderlag
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Rapport uppföljning av Hällefors kommuns interna ekonomistyrning, daterad
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Hällefors kommuns verksamhets- och ekonomistyrningspolicy
Hällefors kommuns riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicy
Ärendet
Kommunförvaltningen fick den 13 november 2018 i uppdrag att redovisa hur
beslutade rutiner efterföljs vad gäller ekonomiska avvikelser.
Ekonomi

Förvaltningen kan konstatera att det finns dokumenterade rutiner för den
interna ekonomistyrningen, som inte alltid efterföljs av alla
ekonomiansvariga. Det finns även viss kompetensbrist för att kunna ta ett
ekonomiskt ansvar som ett budgetansvar innebär. Förvaltningen kommer
att arbeta vidare med åtgärder för att förstärka den interna kontrollen vad
gäller säkerställande av kommunens ekonomiska helårsprognoser vad
gäller drift och investeringsredovisning.
Kommunchef och ekonomichef har genom skapande av lathund för den
interna ekonomistyrningen samt ekonomiutbildningen arbetat med att få
förvaltningens ekonomiansvariga att ta sitt ekonomiska ansvar som det
innebär att ha ett budgetansvar. Ekonomfunktionen är ett stöd men kan aldrig
ta över ansvaret enligt den organisation som nu råder inom förvaltningen samt
kommunstyrelsens antagna delegeringsordning. Som grund för lathunden har
ekonomichef genomfört en intern utredning för att belysa vilka olika
processer ekonomfunktion har ansvar över och vilka uppdrag som
funktionerna som idag finns har ansvar över.
Ekonomfunktionen kommer som ett led att skapa bättre verktyg för
ekonomiansvariga samt effektivisera ekonomiadministrationen vad gäller
budget och uppföljningsprocessen genom att utveckla tilläggsmodulen i
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Hällefors kommun
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Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx
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ekonomisystemet som heter Budget och prognos. Dessutom kommer alla
ekonomiansvariga att erhålla personlig utbildning i ekonomisystemet för att
kunna hantera det som ett viktigt verktyg i prognos- och analysarbetet i
samband med både budget- och uppföljningsprocessen.
Ekonomichef kan konstatera att det finns ekonomiansvariga som har svårt att
hantera ekonomiansvaret som det innebär vid ett budgetansvar. En åtgärd som
kommer att behövas är att utreda vidare vilka externa utbildningsinsatser som
ekonomiansvariga behöver genomföra för att kunna hantera ekonomiansvaret.
Ekonomfunktionens ansvar är inte att internutbilda ekonomiansvariga i
grundläggande ekonomikunskaper som ekonomiansvariga förutsägs ha när
tjänst tillsätts. Det behöver även införas konsekvenser om det finns
ekonomiansvariga som trots utbildningsinsatser inte kan hantera sitt
ekonomiansvar.
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.
Medborgarperspektivet

Det är av vikt att kommunförvaltningen hanterar verksamheten utifrån de
ekonomiska ramar och styrdokument som är beslutade med hänsyn till att
det är politikerna som är tillsatta av medborgarna.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför.
Ordförande Annalena Järnberg (S) frågar om kunskaper i ekonomi ej står med
som krav i annonser när chefer rekryteras, vilket besvaras av kommunchef
Tommy Henningsson och ekonomichef Jessica Jansson.
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om viljan hos chefer att lära sig, vilket
delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kombinationen av att vara chef över
ett område som i hög grad berör människor direkt och ekonomiansvar, vilket
delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och ordförande Annalena
Järnberg (S).
Bella-Maria Kronman (V) och ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig
utan att yrka.
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om möjligheten att "gå in och ta över" i fall
med chefer som har extra svårt för ekonomi, vilket delvis besvaras av
ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef Tommy Henningsson.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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1

Sammanfattning

Kommunförvaltningen fick den 13 november 2018 i uppdrag att redovisa hur
beslutade rutiner efterföljs vad gäller ekonomiska avvikelser. Förvaltningen
kan konstatera att det finns dokumenterade rutiner för den interna
ekonomistyrningen, som inte alltid efterföljs av alla ekonomiansvariga. Det
finns även viss kompetensbrist för att kunna ta ett ekonomiskt ansvar som ett
budgetansvar innebär.

2

Policy

Kommunfullmäktige har antagit en policy för Hällefors kommuns
verksamhets- och ekonomistyrning. I policyn framgår de beslut som
fullmäktige behöver anta enligt lagstiftningen gällande kommunens ekonomistyrning. Dessutom antar fullmäktige årligen en tidplan för ekonomiprocessen
för respektive verksamhetsår där det framgår ekonomiberedningens uppdrag
att bereda kommunens förslag på årsredovisning, delårsrapport, strategisk
planering samt nyckeltalssammanställning.

3

Riktlinje

Utifrån den verksamhets- och ekonomistyrningspolicy som
kommunfullmäktige antagit har kommunchef beslutat om en riktlinje för
policyn utifrån utarbetat underlag av ekonomichef.
I riktlinjen framgår respektive ekonomiprocess samt kommunens
internkontrollarbete. När det gäller avvikelserapportering utifrån beslutade
budgetramar för ekonomiansvariga inom kommunstyrelsens förvaltning
beskrivs det i riktlinjen vilka olika verktyg som finns samt hur de ska
tillämpas.
Under ett verksamhetsår ska ekonomiansvariga i förvaltningen genomföra tre
skriftliga rapporter till ekonomichef samt kommunchef/verksamhetschef. I
rapporterna ska det framgå helårsprognos/utfall för drift- respektive
investeringsredovisningen. Utifrån rapporterna skapas tre rapporter; en
månadsuppföljning t o m mars för kommunstyrelsen, en ekonomisk rapport
för kommunen samt kommunens delårsrapport och årsredovisning.
Om det uppstår avvikelser under andra tider på året är respektive
ekonomiansvarig skyldig att omgående rapportera till ekonomichef samt
kommunchef/verksamhetschef muntligt eller skriftligt. Ekonomichef har
uppdraget att löpande rapportera avvikelser till kommunchef som
förvaltningschef som är ansvarig för helheten. Kommunchef har sedan ansvar
för att rapportera till kommunstyrelsens ordförande, som har mandat att
begära extra skriftliga uppföljningar till kommunstyrelsen om avvikelserna
bedöms som större.
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4

Verktyg

Rapporter
När det gäller ekonomiska uppföljningsprocessen finns det tre årliga rapporter
som ekonomiansvariga har att författa:
1. Månadsrapport 3 – deadline 28 mars; ekonomiansvarig skriver efter en
förutbestämd mall helårsprognos för sitt ansvar utifrån utfall t o m mars
månad vad gäller både drift- och investeringsredovisning.
2. Utvärderingsrapport 8 – deadline 28 augusti; ekonomiansvarig skriver
efter en förutbestämd mall dr helårsprognos för sitt ansvar utifrån utfall t o
m augusti månad vad gäller både drift- och investeringsredovisning.
3. Utvärderingsrapport 12 – deadline 28 januari; ekonomiansvarig skriver
efter en förutbestämd mall helårsutfall för sitt ansvar vad gäller både driftoch investeringsredovisning.
I respektive rapport ska ekonomiansvarig beskriva varför eventuella
avvikelser har uppstått samt vilka eventuella åtgärder som vidtagits. Det ska
även beskrivas eventuella åtgärder som rekommenderas att genomföras som
kräver politiska beslut.
Lathund för interna ekonomistyrningen
Ekonomichef har utarbetat en lathund för interna ekonomistyrningen för att
tydliggöra ansvaret mellan ekonomfunktionen som finns på ekonomienheten
och kommunens ekonomiansvariga d v s de som har ett budgetansvar. Denna
lathund är förankrat med alla berörda och finns tydliggjord på kommunens
intranätsida.
I samband med implementeringen av lathunden har en ekonomiutbildning för
alla ekonomiansvariga inom förvaltningen genomförts enligt
kommunstyrelsens beslutade verksamhetsplan 2019. Utbildningens syfte var
att tydliggöra ekonomiansvarigs ekonomiska roll och ansvar samt få en
förståelse för kommunens ekonomi som helhet. Som ekonomiansvarig är du
en del i helheten. Under utbildningen förmedlades att budgetdialogen var det
tillfälle som tjänstmannen hade möjlighet att beskriva sina behov inför
politikerna och att därefter har tjänsteman att förhålla dig till de budgetramar
som politikerna beslutar. Det innebär att budgetdialogen var ett utav de
viktigaste mötena att delta på som ekonomiansvarig.
Ekonomichef samt kommunchef har förmedlat både muntligt och skriftligt till
alla ekonomiansvariga inom förvaltningen att de som är tjänstemän har
delegation att fatta beslut så länge det inryms inom det ekonomiska utrymme
som är beslutat för den ekonomiansvariga. Vid en befarad överträdelse ska
ekonomiansvarig omedelbart tillämpa rutinerna som finns.
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Kalendarium
1. Ekonomienheten gör sedan två år tillbaka ett årligt kalendarium där
ekonomiansvariga får boka in sig på fyra individuella samtal med ekonom
för att disktura budget, helårsprognos samt övriga ekonomiska frågor.
Träffarna bokas in av ekonomiansvarig och sker oftast i anslutning till när
rapporter ska lämnas in.
2. Ekonomfunktionen har uppdrag att löpande sammanställa
ekonomiansvarigas helårsprognoser för att kunna lämna uppgifter till
verksamhetschef/kommunchef. Ungefär en gång i månaden har
ekonomfunktionen träff med respektive verksamhetschef efter ett
kalendarium som utarbetats av ekonomichef för att redovisa skolchefs och
socialchefs ekonomiska ställning i budget- samt prognosarbetet. Syftet
med träffarna är att respektive verksamhetschef ska få information och
delge information för sitt ansvarsområde. Ekonomifunktionen kan delge
viktig information som verksamhetschef måste hantera och
ekonomifunktionen kan få utredningsuppdrag/analysuppdrag om behov
finns.
3. Veckan efter att ekonomfunktionen haft träff med verksamhetschef sker
alltid en träff med kommunchef där verksamhetschef och ekonomichef
deltar. Dessa träffar dokumenteras alltid av ekonomichef. Syftet med
träffarna är att kommunchef tillsammans med verksamhetschef ska få en
förståelse för helheten vad gäller både förvaltningen men även för
kommunen. Ekonomichef har uppdrag att komma med förslag på
finansering som kommunchef har att ta ställning till efter diskussion.
Årshjul
Ekonomichef skapar årligen ett kalendarium i ett s k årshjul för förvaltningens
ekonomiprocesser. Träffarna innebär att ekonomfunktionen bjuder in sig till
kommunchef och verksamhetschefers ledningsgrupp samt
administrationsgruppen fyra gånger per år. Syftet med dessa träffar är att
återkoppla de ekonomiska processer som varit och de som kommer. Det
handlar mycket om att återkoppla de rapporter som lämnats in för att skapa
bättre förutsättningar för nästkommande år, redovisa nyheter och aktualisera
viktiga styrdokument samt påminna om de kommande processerna.
Intranätet
Ekonomienheten har en sida på kommunens intranätsida som löpande
uppdateras och fylls på med viktiga delar som ekonomisansvariga behöver
vetskap om eller som efterfrågas av organisationen.
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5

Uppföljning

Ekonomichef kan konstatera att de rapporter som årligen ska lämnas in inte
genomförs av alla ekonomiansvarig i kommunen. Ekonomichef återkopplar
alltid till kommunchef/verksamhetschef vilka som inte lämnat in.
Rutinen att alltid förmedla avvikelser innan de uppstår när ekonomiansvarig
måste fatta ett beslut som innebär att ekonomiska budgetramen inte räcker till
fungerar inte optimalt. Många gånger är det ekonomfunktionen som upptäcker
i ekonomisystemet att det uppstår avvikelser som gör att ekonomfunktionen
ger signalen utan att det förekommits av någon signal från berörd
ekonomiansvarig, vilket då är för sent då händelsen redan uppstått. Det gör att
ekonomiska händelser som skett blir svårare att påverka på kort sikt. En
avvikelse som inträffar är svår att hitta alternativa åtgärder som ger snabb
effekt under innevarande år.
Framtagande av prognoser vad gäller både drift och investering sker inte alltid
av ekonomiansvarig utan det kan vara ekonomfunktionen som gör det, vilket
inte är korrekt och även blir svårt då ekonomfunktionen inte har all fakta och
kunskap.

6

Åtgärder

Kommunchef och ekonomichef har genom skapande av lathund för den
interna ekonomistyrningen samt ekonomiutbildningen arbetat med att få
förvaltningens ekonomiansvariga att ta sitt ekonomiska ansvar som det
innebär att ha ett budgetansvar. Ekonomfunktionen är ett stöd men kan aldrig
ta över ansvaret enligt den organisation som nu råder inom förvaltningen samt
kommunstyrelsens antagna delegeringsordning. Som grund för lathunden har
ekonomichef genomfört en intern utredning för att belysa vilka olika
processer ekonomfunktion har ansvar över och vilka uppdrag som
funktionerna som idag finns har ansvar över.
Ekonomfunktionen kommer som ett led att skapa bättre verktyg för
ekonomiansvariga samt effektivisera ekonomiadministrationen vad gäller
budget och uppföljningsprocessen genom att utveckla tilläggsmodulen i
ekonomisystemet som heter Budget och prognos. Dessutom kommer alla
ekonomiansvariga att erhålla personlig utbildning i ekonomisystemet för att
kunna hantera det som ett viktigt verktyg i prognos- och analysarbetet i
samband med både budget- och uppföljningsprocessen.
Ekonomichef kan konstatera att det finns ekonomiansvariga som har svårt att
hantera ekonomiansvaret som det innebär vid ett budgetansvar. En åtgärd som
kommer att behövas är att utreda vidare vilka externa utbildningsinsatser som
ekonomiansvariga behöver genomföra för att kunna hantera ekonomiansvaret.
Ekonomfunktionens ansvar är inte att internutbilda ekonomiansvariga i
grundläggande ekonomikunskaper som ekonomiansvariga förutsägs ha när
tjänst tillsätts. Det behöver även införas konsekvenser om det finns
ekonomiansvariga som trots utbildningsinsatser inte kan hantera sitt
ekonomiansvar.
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Ekonomienheten Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76
kommun@hellefors.se

Sida

1(3)
Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Information E-hälsa, dnr KS 19/00115
Utvecklingen av välfärdsteknik är en viktig del i kommunens arbete för att öka trygghet
och självständighet för den enskilde. Det är också åtgärder som bidrar till att underlätta
kompetensförsörjningen. Verksamheten fokuserar på att genomföra planerad
digitalisering i enlighet med regional handlingsplan för E-hälsa med också antagen
åtgärdsplan.
Grunden till flera av ovanstående tjänster bygger på att Ipad som används av omsorgens
personal (viva app omsorg) fungerar och används av medarbetarna. Det är av stor vikt att
medarbetarna har en grundläggande digital kompetens och goda kunskaper gällande
informationssäkerhet.
Nulägesrapport gällande digitaliseringen inom omsorgen
Mina sidor – ekonomiskt bistånd
Mina sidor är Cambios e-tjänst för försörjningsstöd i Viva. Projektet har påbörjats.
Cambio, (ägare till det journalsystem som används inom omsorgens verksamhet) har
tillsammans med representant från IFO och It lagt upp en införandeplan. Målet är att
Mina sidor sätts i drift under september 2019.
Hur fungerar mina sidor för ekonomiskt bistånd?
För att logga in på mina sidor – krävs en e-legitimation.
- Klienten kan göra en elektronisk ansökan om ekonomiskt bistånd,
se att ansökan är inkommen och följa sitt ärende, samt komplettera ansökan om
det blir aktuellt. Finns ett bifallsbeslut och pengar ska betalas ut framgår det vilken
dag utbetalningen går från ekonomiskt bistånd.
Nyttan med Mina sidor är bland annat:
Ökad tillgänglighet – klienter väljer själv när de vill/kan lämna in sin ansökan
 Snabbare besked – klient får en avisering via mobil eller e-post när det finns beslut
 Tid frigörs för handläggare vilken istället kan läggas på de klienter som är i behov
av kontakt
Ansvarig för projektet är områdeschef Daniel Åhnberg.
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Tes assistans
Ett uppstartsmöte har hållits via Skype och det framkom att Hällefors har en gammal
version. För att få Tes assistans att fungera krävs att en ny version måste installeras,
TES lyftet.
Vad är Tes assistans?
I planeringsverktyget Tes assistans ligger den beviljade tiden för de personer som har
personlig assistans. Via mobilt bank id eller id på fil registrerar personalen att de är på
plats och via en direktkoppling till försäkringskassan registreras tiden för att sedan
betalas ut till kommunen.
All personal som arbetar som personlig assistent måste ha bank id.
Utbildning planeras till vecka 22. Det kommer att vara två olika utbildningar. En
utbildning för administratörer, där även planerare skall delta eftersom utbildning i TES
lyftet kommer att ingå. Den nya versionen (tes lyftet) ger möjlighet till rutt optimering.
En utbildning via Skype sker för personliga assistenter.
Tidsplan för projektet är att vara igång till v 24.
Ansvariga för projektet är enhetschef Astrid Berglund och enhetschef Elin Karlsson.
Digital signering HSL
Dnr KS 18/00048 Digital signering HSL System för mobil och digital signering för
HSL insatser.
Medication and Care Support System (MCSS) är framtaget för att verksamheter ska
kunna producera god och säker vård, följa lagrum och direktiv och ge medarbetare
verktyg att klara detta, samt mäta resultatet objektivt i realtid. MCSS finns i form av en
app i ipad (viva app omsorg) eller om behov finns i mobiltelefon.
Utifrån framtagen tidsaxel har den första delen i projektet avklarats. Initialt kommer det
att innefatta hemsjukvård i ordinärt boende och kommer att börja den 6 maj.
Utvärdering och uppföljning är planerad till 12 juni. Övriga verksamheter planeras in
under hösten 2019.
Vad har vi gjort?
- Riskbedömning är gjord, representanter från användarsidan har deltagit liksom chef,
sjuksköterskor och representant från It
- Rutiner och handlingsplaner har upprättats och vissa har reviderats
- Samtliga inköpta ipad har identifierats med serienummer och uppdateras gruppvis
- Ansvarig person inom It har utsetts
- Utbildning har genomförts för enhetschefer, legitimerad personal och representanter
från användarsidan (representanter från hemtjänst + boendestöd)
- Information har skett till enhetschefer på ledningsgrupp och via mail.
Ansvarig för projektet är MA Ann-Louise Eriksson.
Rambeslut = omstrukturering i verksamhetssystemet
Omsorgen har haft ett första möte tillsammans med Cambio för att omstrukturera i Viva
både från myndighetssidan och utförarsidan för att kunna arbeta med fyra olika beslut.
Besluten kommer att bestå av:
- Personlig omvårdnad = rambeslut
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- Boendestöd = rambeslut
- Serviceinsatser = traditionellt biståndsbeslut
- Övrigt = traditionellt biståndsbeslut
Under varje beslut beskrivs vilka insatser som kan utföras och som ska beskrivas i
genomförandeplan, rehabplan och vårdplan.
Förmodligen kommer även ett rambeslut bestå av HSL för att kunna få in delegerade
hälso- och sjukvårdsuppgifter i debiteringsunderlaget och för att kunna mäta den utförda
tiden.
Det är viktigt att inställningarna integrerar på rätt sätt för att kunna leverera både statistik
och för att kunna sköta avgiftshanteringen kopplat till den utförda tiden. Personalen
loggar in hos omsorgstagaren och loggar ut och den faktiska tiden registreras för att
sedan debiteras. In och utloggningen görs i viva app omsorg.
Ansvariga för projektet är områdeschef Daniel Åhnberg och enhetschef Raija
Sundin.
Förändring i strukturen Time care (schema planering)
Samtliga hemtjänstområden kan hanteras överskådligt i ett schema, där även
nattpatrullerna ingår. Även vård och omsorgsboende kan hanteras överskådligt.
Som medarbetare kan du filtrera så du endast ser din egen grupp. Målet är att starta upp
den 22 april.
Ansvariga för projektet är enhetschef Astrid Berglund och HR-konsult Jenny Andersson.
Nyckelfri hemtjänst
Hur fungerar det?
Care lock drivs på batterier och monteras lätt på insidan av ytterdörr, passar i stort sett
alla låskistor. Personalen loggar in i appen och får då ner krypterade nycklar till
omsorgstagarna. Personalen öppnar omsorgstagarens lås utanför rätt dörr genom att
trycka på öppningsknappen i ipad appen. Care-lock kontrollerar behörighet och finns en
sådan öppnas låset. Efter besöket trycker personalen på låsa knappen, besökets ankomst
och utträdestid finns då registrerat.
Ansvarig för projektet är socialchef Ingrid Holmgren.
--Under välfärdsutskottets hantering av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om personalens nöjdhet vilket besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren.

Med detta har välfärdsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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Datum

2019-05-13
Kommunstyrelsen

Feriearbete Hällefors kommun 2019, dnr KS 19/00121
Informationsunderlag
Kommunstyrelsens interna åtgärdsplan, beslut 2019-02-26 § 46
Ärendet
Hällefors kommun har inom givna ramar erbjudit möjlighet till feriearbete för
ungdomar som går ut årskurs 9 samt första året på gymnasiet under 2019.
Annons för feriearbete har funnits på Hällefors kommuns hemsida samt på
Klockarhagsskolans digitala informationsskärm. Ansökningsperioden för
feriearbete har varit 2019-03-05 – 2019-04-05, 58 ungdomar har sökt.
Erbjudande om feriearbete har ingått i den interna åtgärdsplanen för
kommunstyrelsen 2019, vilket resulterat i besparing i budget från 450,0 tkr till
150,0 tkr. Medel kommer att räcka till 30 platser. Uttagning till erbjudande
om plats har gjorts genom lottning.
Platserna för feriearbete har erbjudits inom område äldreomsorg, barnomsorg,
park, Boab, kulturskolan och inom föreningslivet (HAIF, Hellefors E-sport
Club). Ferieplatser finns i Hällefors och Grythyttan.
Ekonomi

Feriearbetare får 62 kr/tim. Därefter tillkommer semesterlön samt sociala
avgifter till en kostnad på totalt 150,0 tkr.
Folkhälsa

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

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

Feriearbete öppnar dörrar till arbetslivet och ger erfarenheter för mer
informerade val inför framtida utbildning och arbete.
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Samverkan

Information och samverkan kommer att ske innan kommunstyrelsens
sammanträde.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren.
Med detta har välfärdsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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2019-05-13
Kommunstyrelsen

Redovisning av YrkesVux 2018, dnr KS 17/00004
Informationsunderlag
Skolverket Beslut om Yrkesvux 2018, dnr KS 19/00279
Ärendet
Kommunförvaltningen har i enlighet med författningen kring YrkesVux under
2018 bedrivit yrkesvuxutbildning i kommunen tillsammans med kommunerna
Lindesberg och Nora.
Inför 2018 lämnade Ljusnarsbergs kommun samarbetet. Fortsättningsvis
kommer utbildningar inom YrkesVux i huvudsak att bedrivas i regionalt
samarbete, med de för- och nackdelar det medför.
Under 2018 har Hällefors kommun till Skolverket redovisat utbildning för
1 377 938 kronor. Redovisningen motsvarar 22,5 heltidsplatser. Eftersom
kommunen ska egenfinansiera med minst motsvarande antal platser har
kommunen inom YrkesVuxförordningen producerat ungefär 45 heltidsplatser
i utbildning. Till detta ska läggas 5 heltidsplatser som finansieras av
Skolverket inom insatsen ”statsbidrag för utbildning som kombineras med
tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvård”.
Kommunen har via Pihlskolan under 2018 bedrivit utbildning på i stort sett
samma sätt som tidigare. I egen regi produceras utbildning inom Restaurangoch livsmedel (RL), medan Barn- och fritid (BF), Industri (IN) och Vård- och
omsorg (VO) sker i samverkan med upphandlade anordnare.
Orienteringskurser har bedrivits inom RL, IN och VO.
Ekonomi

Hällefors kommun har redovisat utbildning i YrkesVux motsvarande 45
heltidsplatser, och har för det från Skolverket mottagit 1 377 938 kr.
Ytterligare 250 000-300 000 har tillkommit från Skolverkets utbildningar
mot anställda i omsorg.
Folkhälsa
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Tillgång till och deltagande i vuxenutbildning bedöms ur flera aspekter ha
mycket stor inverkan på folkhälsan, både på kort och lång sikt.
Miljö

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

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg
Peter Wiker.

Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet som vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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2019-05-13
Kommunstyrelsen

Öppna jämförelser i gymnasieskolan, dnr KS 19/00117
Informationsunderlag
Öppna jämförelser – gymnasieskola 2019 Sveriges kommuner och Landsting
(SKL)
Tabeller ur Kolada:
https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16738&tab_id=97046
https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16738&tab_id=115376
Ärendet
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har presenterat sina öppna
jämförelser av gymnasieskolan. Siffrorna avser i huvudsak 2017/18.
Eleverna från Hällefors visar sig i jämförelsen fortfarande ha relativt goda
resultat i gymnasieskolan, även om flyktingkrisen 2015 nu börjar få
genomslag i de mått som bedömer genomströmning eller meritvärden efter 34 år. Det finns i materialet både starka och svaga sidor, och som en följd av
detta också utvecklingsområden. På grund av de små volymerna ska dock
variationer mellan år tolkas med försiktighet.
Till de positiva delarna hör att eleverna i gymnasieskolan utifrån sina
modellberäknade förutsättningar i meritvärde fortfarande presterar bra.
Ekonomi

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv.
Folkhälsa

En fungerande gymnasieskola har stor positiv inverkan på folkhälsan.
Miljö

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

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv.
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--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg
Peter Wiker.

Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet som vidarebefordras till
kommunstyrelse för information.
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Revidering av Bergslagens räddningstjänsts
förbundsordning
Beslutsunderlag
Ärendet
Förbundsordningen för Bergslagens Räddningstjänst (BRT), behöver
revideras och kompletteras med en skrivning gällande kostnadstäckning för de
insatser som överstiger medlemskommunernas självrisker. I dagens
förbundsordning finns ingen skrivning gällande förhållandet mellan BRT och
den enskilda medlemskommunen vid större händelser. För att komma tillrätta
med problematiken föreslås därför en korrigering.
I syfte att uppnå en såväl rättvisande som rättvis kostnadsfördelning mellan
medlemskommunerna i BRT, behöver förbundsordningen revideras.
Självrisken för större och betydande insatser utgörs idag av det samlade
underlaget som medlemskommunerna utgör vilket innebär att självrisken per
insats blir hög i förhållande till enskilda medlemskommuner när sådana
insatser sker.
Tanken är att respektive kommun enskilt ska utgöra underlag för
självriskberäkning. Detta sker inte i dagsläget då samtliga kommuner
tillsammans utgör underlag för självriskbedömning vilket då slår hårt och
felaktigt på grund av att självrisken blir avsevärt högre och därmed också
tröskeln för kostnadstäckning från staten för insatsernas överskjutande del.
För att komma tillrätta med problematiken förslås en korrigering i enlighet
med MSB:s juristers rekommendationer så att varje kommun bär sin
respektive självrisk vid större räddningsinsatser och sedan får begära
ersättning, för de kostnader som överstiger självrisken, från staten i enlighet
med 7 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Till § 15 i förbundsordningen föreslås mot bakgrund av ovanstående ett
tillägg i form av ett tredje stycke med följande lydelse:
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”Om en räddningsinsats har medfört betydande kostnader för förbundet ska
den medlemskommun där insatsen genomfördes stå för de kostnader som
överstiger den självrisk som anges i 7 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot
olyckor. Räddningstjänstförbundet svarar för kommunens kostnad för
självrisk. Det är sedan upp till den drabbade kommunen att till staten framföra
krav på ersättning enligt samma lagrum som anges ovan.”
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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Förbundsordningen för Bergslagens räddningstjänst revideras under § 15 i
enlighet med ovanstående

Tommy Henningsson
Kommunchef

