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Datum  
2017-11-10  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2017-11-28 kl. 11.00 i Kommunhuset, 
Plenisalen för att behandla följande ärenden: 
 
Klockan 11.00-12.00 Rundvandring Formens hus, OBS samling vid 
Formens hus entré. 
13.00-13.45 Kanslichef Mathias Brandt om förändringarna i kommunallagen. 
13.45-14.15 Thommy Andersson om nya dataskyddsförordningen (GDPR) 
14.15-14.45 Mikael Pulkkinen om nybyggnad skolan 
14.45-15.00 Kommunchefen har ordet 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 15.00 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. Föreslås fredag 1/12 kl 15.00, 

Thomas Lönn (S) och Ritha Sörling (V) eller deras resp ersättare. 
 

3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 

4 Fastställande av dagordning. 
 

Beslutsärenden 
 
5 Strategisk planering för Hällefors kommun år 2018-2022 och budget för år 

2018, dnr KS 17/00147 
 

6 Projektering av skollokaler för parallellklasser, dnr KS 17/00056 
 
7 Driftbidrag till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2018, dnr KS 

17/00116 
 
8 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018, dnr KS 17/00252 
 
9 Revidering av samverkansavtal Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, 

dnr KS 14/00056 
 
10 Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer 2018, dnr KS 17/00248 
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11 Ändrade förutsättningar för byggnation an nytt HVB-hem, dnr KS 
15/00403 

 
12 Tvättservice del av hemtjänst, dnr KS 17/00006 
 
13 Avfalls- och slamtömningstaxa för Hällefors kommun 2018, dnr KS 

17/00244 
 
14 VA-taxa för Hällefors kommun 2018, dnr KS 17/00245 
 
15 Preliminärt bidragsbelopp, skolpeng, för verksamheten 2018, dnr KS 

17/00265 
 
16 Överenskommelse avseende samarbete kring personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, dnr KS 17/00263 
 
17 Överenskommelse samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård, dnr KS 17/00264 
 
18 Läsårstider 2018-2019, dnr KS 17/00266 
 
19 Ansökan om regionala tillväxtmedel för förstudie/pilotstudie turistisk 

utvecklingspotential, Hällefors kommun, dnr KS 17/00247 
 
20 Ansökan om bidrag till BRIS 2018, dnr KS 17/00246 
 
21 Ansökan om bidrag till offentligt arrangemang, Grythyttans 

julmarknadskommitté för julmarknad, dnr KS 17/00254 
 
22 Utredningsuppdrag, möjlighet till förstärkt näringslivsenhet, dnr KS 

17/00259 
 
23 Utredningsuppdrag från boksamling till mötesplats, dnr KS 17/00267 
 
24 Delårsrapport för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen per 2017-06-30, 

dnr KS 17/00233 
 
25 Beslut om godkännande av förslag till översiktsplan med LIS-tillägg till 

samråd, dnr KS 17/00106. OBS! att de omfattande bilagorna bara finns i 
digital form. 

 
26 Valärenden, ej bilaga 
 
27 Medborgarförslag om broddar till pensionärer, dnr KS 17/00193 
 
28 Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om medlemskap i Mälardalsrådet, dnr 

KS 17/00216 
 
Informationsärenden 
 
29 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag, 

dnr KS 15/00357, ej bilaga 
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30 Inkomna remisser: Sammanfattande redogörelser enligt PBL 3:28 för ett 
antal kommuner i Dalarnas län; Håll Sverige rent; Nationella riktlinjer vid 
ohälsosam livsstil. Ej bilaga. 

 
31 Remissammanställning Länstransportplan, dnr KS 17/00217 

 
32 Delårsrapport för Bergslagens räddningstjänst, BRT, per 2017-08-31, dnr 

KS 17/00224 
 

33 Delårsrapport för Hällefors Bostads AB, BoAB, per 2017-08-31, dnr KS 
17/00212 

 
34 Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS 

17/00230 
 
35 Förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS 

17/00231 
 
36 Behov av vård- och omsorgsboende 
 
37 Information om ärendehantering från slutenvården 
 
Delgivningsärenden 
 
38 A) Partnerskap Bergslagsbanan, protokoll 2017-10-20 

B) Samhällsbyggnadsnämnden: Protokollsutdrag 2017-11-07 § 163, 
ändring av detaljplan för del av Dalkarlshyttan 2:1 i Lindesbergs kommun; 
§ 157, internkontroll 2018; § 158 månadsuppföljning september 2018; 
Protokoll 2017-10-18 
C) BRT: Protokoll 2017-10-25; Protokoll 2017-09-27 
D) Regionfullmäktige Örebro län: Protokollsutdrag 2017-10-31 § 136, 
valkretsar för Region Örebro län. 
E) Länsstyrelsen Dalarnas län: Inspektion av Bergslagens 
överförmyndarnämnd 2017-10-17 
F) SKL: Ekonomirapporten oktober 2017, Cirkulär 17:49 - 17:51, 
Cirkulärförteckning 17 
G) Länsstyrelsen Örebro län: Inbjudan regional konferens vart femte barn; 
tillstånd till kameraövervakning, enheten art och vilt; Beslut om bildande 
av naturreservatet Nittälven; beslut om bildande av naturreservatet 
Siksandshöjden 
H) Samhällsbyggnadsförbundet: Protokoll 2017-10-20 
I) Bergslagens överförmyndarnämnd, protokoll 2017-10-18 
J) Lindesbergs kommun: Protokollsutdrag KS 2017-10-24 § 169, All In 
K) Region Örebro län: Protokoll regionalt samverkansråd 2017-10-27 
L) Kommunförvaltningen: Samverkansgrupp 2017-10-10 
M) Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Dom anläggningsåtgärd 
berörande fastigheter i Grythyttan 
 

Delegeringsbeslut 
 
39 A) Kanslichef Mathias Brandt: tidsbegränsat anställande av 

telefonist/receptionist 25 % till och med 2018-08-15 
B) Tina Lanefjord enligt bilaga med anmälningsdatum 2017-09-30 
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C) KSO Annahelena Jernberg enligt bilaga med anmälningsdatum 2017-
10-31 
D) Kommunchef Tommy Henningsson enligt bilaga med 
anmälningsdatum 2017-10-31 
E) Socialchef Ingrid Holmgren enligt bilaga med anmälningsdatum 2017-
10-31 
F) Bildningschef Tina Lanefjord enligt bilaga med anmälningsdatum 
2017-10-31 
G) Rektor Greta Hidén enligt bilaga med anmälningsdatum 2017-10-31 
H) Ekonomichef Jessica Jansson enligt bilaga med anmälningsdatum 
2017-08-30, 2017-09-31 
I) Områdeschef Päivi Saxin enligt bilaga med anmälningsdatum 2017-11-
13 

 
 
 
Annahelena Jernberg 
ordförande 
 

Mathias Brandt 
   kanslichef 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro  
712 83 Hällefors Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950  
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Revidering av strategisk planering för Hällefors 
kommun 2018-2022 och budget för 2018, dnr KS 
17/00147 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-13 § 94 
Rapport Införande av komponentredovisning i Hällefors kommun, daterad 
2017-10-09 
Förslag till Strategisk planering för Hällefors kommun år 2018-2022 och 
budget för år 2018 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har utifrån rapporten införande av komponent-
redovisning i Hällefors kommun reviderat kommunens antagna Strategiska 
plan för åren 2018-2022 samt budget för år 2018.   
 

Ekonomi 
Med anledning av införande av komponentredovisning leder det till att 
kommunstyrelsens budgetram minskas med totalt 6 519 tkr och att 
kommunens budgeterade resultat förbättras med motsvarande belopp. 

 
I samband med införandet av komponentredovisning är det viktigt att 
kommunens behov av planerat underhåll finns medtaget i kommunens 
investeringsbudget och plan. Det innebär att kommunens investeringar ska 
öka med det som är planerat underhåll d v s 4 718 tkr för hela 
planperioden.  

 
Slutligen påverkas kommunens fastställda resultatmål för verksamhetsåret 
2018 vad gäller mål 1, 2, 4 samt 7. 

 
Mål 1: Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella 

statsbidrag är minst 2,0 procent 31 december ökas till 3,5 procent. 
 

Mål 2:  Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens 
skatteintäkter och generella statsbidrag är 96,9 procent  
31 december sänks till 95,4 procent. 
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Mål 4: Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella 

statsbidrag är minst 4,2 procent 31 december ökas till 5,2 procent. 
 

Mål 7: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till 
kommunens totala tillgångar är lägst -7,8 procent 31 december ökas till -
6,1 procent 

 
Förvaltningen föreslår i samband med denna revidering att två resultatmål tas 
bort för att på så sätt minska antalet finansiella resultatmål. Det handlar om 
borttag av finansnettoandel samt soliditet 1. Dessa mål finns indirekt med i de 
övriga kvarstående finansiella målsättningarna.  
  
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 Tidigare antagna strategisk planering för Hällefors kommun år 2018-2022 

och budget för år 2018 upphör att gälla. 
 
2 Driftbudget (ramar) för år 2018 fastställs enligt följande (tkr): 

Kommunfullmäktige 2 151 
Kommunstyrelse   419 450 
Myndighetsnämnd 265 
Valnämnden  350 
Totalt  422 216 

 
3 Investeringsbudget (ramar) för år 2018 fastställs enligt följande (tkr): 

Kommunstyrelse 23 163 
Totalt  23 163 

 
4 Sju finansiella resultatmål för år 2018 fastställs. 

 
5 Strategisk planering för Hällefors kommun för år 2018-2022 antas. 

 
6 Under år 2018 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på  

23 163 000 kronor och ett resultat på 15 371 000 kronor. 
 

7 Under år 2018 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med 
totalt 21 miljoner kronor. 
 

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet meddelar Ritha Sörling (V) 
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att hon ej deltar i beslut. 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Christina Johansson (M) och kommunchef Tommy Henningsson 
kompletterar. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
1 Tidigare antagna strategisk planering för Hällefors kommun år 2018-2022 
     och budget för år 2018 upphör att gälla. 
 
2 Driftbudget (ramar) för år 2018 fastställs enligt följande (tkr): 

Kommunfullmäktige 2 151 
Kommunstyrelse   419 450 
Myndighetsnämnd 265 
Valnämnden  350 
Totalt  422 216 

 
3 Investeringsbudget (ramar) för år 2018 fastställs enligt följande (tkr): 

Kommunstyrelse 23 163 
Totalt  23 163 

 
4 Sju finansiella resultatmål för år 2018 fastställs. 

 
5 Strategisk planering för Hällefors kommun för år 2018-2022 antas. 

 
6 Under år 2018 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på  

23 163 000 kronor och ett resultat på 15 371 000 kronor. 
 

7 Under år 2018 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med 
totalt 21 miljoner kronor. 
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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 en budgetdialog för att få in information och behov av de kommunala 
verksamheterna. Utifrån information från dialogen sker överläggningar mellan de politiska 
grupperingarna. Under perioden arbetar respektive parti eller grupperingar fram ett förslag till 
driftbudget och investeringsbudget för kommande femårsperiod. 
 
Juni: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig budget för kommunen åren 2018-2022. 
 
Juni: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga budget för kommunen åren 2018-2022.   
 
Augusti-september: 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 2018. 
 
November: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga skattesats för år 2018. 
 
December: Kommunfullmäktige fastställer kommunens slutgiltiga budget för kommunen åren 2018-
2022.   
 
Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige 
vid tre tillfällen per verksamhetsår: Månadsrapport för perioden januari-mars, delårsbokslut 
för perioden januari-augusti samt för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. 
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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). 
 
Sveriges kommuner 
 
Resultat 
Kommunerna visar enligt det preliminära bokslutet ett resultat på 21,7 miljarder kronor 2016. 
Resultatet motsvarar 4,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Genomsnittet för åren 
2007–2016 uppgår till 2,9 procent. Under tidsperioden ingår en hel del extra pengar i form av 
konjunkturstöd och återbetalningar från AFA Försäkring liksom skattehöjningar. SKL ställer sig 
frågande om dagens ordning med en stor mängd riktade statsbidrag är ändamålsenlig. De satsningar 
som är förknippade med statsbidragen är ofta initialt underfinansierade och efterhand 
kostnadsdrivande samtidigt som resultaten av satsningarna i många fall är tveksamma. De satsningar 
som görs bör vara selektiva, framåtsyftande, genomtänkta och förankrade. Endast 9 kommuner 
redovisar ett negativt resultat 2016 medan 218 kommuner, eller 75 procent, ligger på minst 2 procent 
av skatter och bidrag. 
 
År 2016 betalade Migrationsverket ut knappt 33 miljarder kronor till kommunerna för insatser till 
asylsökande och för mottagande av flyktingar med uppehållstillstånd. En del av beloppet avser 
insatser som gjordes innan 2016, samtidigt som en betydande del av insatserna som gjordes 2016 ännu 
inte ersatts.  Migrationsverkets skuld till kommunerna ökade från 6 till 13 miljarder under 2016. 
Ersättningarna för ensamkommande barn utgör nästan 75 procent av de totalt utbetalda ersättningarna 
 
Enligt SKL:s bedömning dämpas utvecklingen av skatteunderlaget 2017 för att därefter fortsätta avta 
fram till 2020. Generella statsbidrag förstärker intäkterna2017 med 7,7 miljarder kronor. För åren 
därefter ingår de aviseradestats bidragen i kalkylen. För åren 2019 och 2020 utgår SKL från att staten 
räknar upp de generella statsbidragen realt med 2 procent per år. Det betyder 3,9 miljarder 2019 samt 
7,8 miljarder år 2020. För att nå ett resultat på 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag krävs 
åtgärder på 24 miljarder kronor 2020 (då ingår de uppräknade statsbidragen). Det motsvarar en 
skattehöjning på 98 öre.  
 
Enligt SKL har kommunerna en tuff tid framför sig både vad gäller verksamhet och ekonomi. Det 
ställer stora krav på intern styrning och även på samverkan med exempelvis landstinget vad gäller 
äldre personer med omsorg och sjukvård. För att klara utmaningarna krävs långsiktigt hållbara 
planeringsförutsättningar från staten och tydliga spelregler som inte hämmar möjligheterna för 
effektiviseringar. 
 
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 2018. I vårpropositionen står inget om när 
regeringen kommer att fatta beslut om fördelningen inför år 2018. Från år 2021 är tanken att hela 
tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag. 
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Pensionskostnader 
För dagens anställda tas pensionskostnaden upp vid intjänandet dels med den avgiftsbestämda delen 
som går till alla anställda, dels med den förmånsbestämda tjänstepensionen avseende inkomster över 
7,5 inkomstbasbelopp (>37 000 kr/mån), vanligtvis kallat FÅPen. Merparten av kostnaden utgörs av 
den avgiftsbestämda delen. Dock finns en tendens till att kostnaden för den förmånsbestämda 
pensionen ökar något då allt fler tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. Sammantaget kostade 
pensionsintjänandet i kommunerna år 2015 drygt 19 miljarder kronor, eller närmare 8 procent av 
lönesumman i genomsnitt. 
 
Enligt de prognosparametrar som SKL tagit fram i samband med makrobedömningen 
kommer pensionskostnaderna att öka kraftigt, främst 2019 och 2020. Högre pris- och löneökningar ger 
högre pensionskostnader. År 2020 kommer enligt beräkningen de sammanlagda pensionskostnaderna 
uppgå till 38 miljarder kronor eller 12,6 procent av lönesumman (plus 0,2 procentenheter). 
Det är främst pensionsintjänandet för dagens anställda som ökar. 
 
Redovisningsutredningen föreslår fullfondering 
Pensionsredovisningsfrågan har varit omstridd och debatterad sedan den blandade modellen infördes 
1998. Då hade flertalet av kommunerna och alla landsting redan börjat ta upp hela skulden i 
balansräkningen. Sedan fick den gamla skulden lyftas ut igen. Motivet var då bland annat svårigheten 
att klara det lagstadgade balanskrav som skulle införas i sektorn. Det fanns även problem med 
skuldberäkningarna. En förändrad redovisning medför i sak ingen förändring av åtagandets storlek. 
Varken åtagandet eller utbetalningarna förändras. Däremot ger en för ändrad redovisning effekter på 
ekonomistyrningen.  
 
Redovisningsutredningens nyligen presenterade förslag är att hela pensionsåtagandet ska redovisas 
som en skuld i balansräkningen, vilket innebär att det är för ändringar i hela skulden som ska påverka 
resultatet. Utredningen resonerar kring att det finns fördelar och nackdelar med bägge sätten att 
redovisa. Fördelen med fullfondering är att det är mest riktigt och mest transparent utifrån ett 
redovisningsperspektiv. En skuld är en skuld och bör vara med i balansräkningen. Det ger bättre 
jämförbarhet och blir enklare med koncern redovisningen. Men det finns även nackdelar med att 
ändra redovisningsregim, enligt utredningen. Främst handlar dessa om den ekonomiska styrningen. 
 
Nya synsätt 
Det står klart att kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. 
Kostnadsökningarna kommer att tillta, samtidigt som intäkterna ökar långsammare. I bästa fall kan 
detta scenario skjutas fram något eller några år på grund av tillfälliga faktorer, men alla kalkyler pekar 
mot en utveckling i en riktning som innebär svåra finansieringsproblem för kommuner och landsting. 
SKL ser det nödvändigt att redan nu ha ett starkt fokus på åtgärder som kan bromsa 
kostnadsutvecklingen. Det finns ingen enskild lösning utan det kommer krävas en rad åtgärder under 
lång tid.  
 
En ökad skattekraft genom att fler kommer i arbete är utan tvekan den viktigaste grundförutsättningen 
för att bättre kunna finansiera välfärdstjänsterna. Då är det viktigt att integrationen förbättras avsevärt, 
att utbildningen förbättras och även att välfärden i övrigt fungerar bra. 
  
Det krävs också avsevärda effektiviseringar inom de kommunala verksamheterna, främst genom 
införande av ny teknik och nya lösningar när det gäller välfärdstjänster. När det gäller sjukvården är 
det långsiktigt mest strategiskt att förebygga kroniska sjukdomar och att bromsa försämring av nedsatt 
hälsotillstånd. Landstingen måste arbeta med prevention för att minska förekomsten av kroniska 
sjukdomar och potentialen är stor då många av dessa är möjliga att förebygga. Inom skolan finns med 
teknikens hjälp betydande möjligheter till individanpassat lärande. 
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Demografin 
Den framtida kraftiga ökningen av det demografiska trycket har tidigare förväntats komma efter 2020, 
och framförallt till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorgen och hälso- 
och sjukvården. Den demografiska dramatiken har dock tidigarelagts, genom den starkt ökande 
befolkningen. Det har främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är också en 
följd av ett ökat barnafödande. Antalet födda har ökat stadigt sedan bottenåret 1999 och väntas om 
några år överstiga rekordåret 1990. 
 
Antal barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola väntas öka med cirka 230 000 fram 
till 2020, till 2,2 miljoner enligt SKL. Därtill kommer ökningen av 0–1- åringar, vilket främst 
påverkar hälso- och sjukvården. Den kraftiga befolkningsökningen fram till 2020, totalt cirka 650 000, 
påverkar förutom skolan en rad andra verksamheter; hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, socialtjänst, 
bostadsförsörjning, räddningstjänst, kulturverk samhet och tekniska verksamheter. En bit in på 2020-
talet förvärras läget ytterligare då ökningen av antal äldre skjuter fart. 
 
Arbetsmarknad 
De senaste årens starka inhemska efterfrågan har också inneburit en stadig uppgång av antalet 
sysselsatta och arbetade timmar. Uppgången har underlättats av att antalet personer i arbetskraften 
ökat kraftigt. Nu pekar flera indikatorer på ökad brist på utbildad arbetskraft, särskilt i offentlig 
sektor. Den stora flyktinginvandringen har förstärkt bristen på arbetskraft inom många av 
kommunernas och landstingens verksamheter.  
 
Regeringen väntar sig en stark utveckling på arbetsmarknaden. Framåtblickande indikatorer tyder på 
att efterfrågan på arbetskraft blir fortsatt stark. Antalet sysselsatta väntas fortsätta öka snabbt 2017 
och långsammare 2018. Sysselsättningsökningen var 2016 särskilt stark inom de kommunala 
myndigheterna. Även 2017 väntas de kommunala myndigheterna bidra starkt till 
sysselsättningsökningen, då den demografiska utvecklingen medför ökad efterfrågan på 
välfärdstjänster. Arbetslösheten minskade 2016 och väntas enligt regeringen fortsätta minska gradvis 
framöver. 
 
Offentligt finansiellt sparande 
Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgick till närmare 1 procent av BNP förra året, vilket 
var en markant förbättring jämfört med året innan. Den främsta orsaken var att skatteinkomsterna 
ökade snabbare i relation till BNP än man kunnat förvänta sig. I år räknar SKL med ett något lägre 
överskott, 0,6 procent av BNP. Både inkomster och utgifter faller som andel av BNP, men 
inkomstkvoten faller mer, trots skattehöjningar. Det beror till största delen på att bolagsskatten faller 
som andel av BNP och återgår till mer normala nivåer. Både i år och nästa år räknar vi med att svensk 
ekonomi befinner sig i en högkonjunktur. 
 
Regeringens bedömning är att Sveriges tillväxt blir fortsatt hög 2017 men faller tillbaka något 2018. 
Under 2019 väntas efterfrågeutvecklingen bli i stort sett balanserad. Resursutnyttjandet bedöms vara 
något ansträngt 2017, mätt med BNP-gapet. Enligt regeringen bidrar flera faktorer till osäkerhet i 
prognosen om såväl den internationella som den svenska utvecklingen. En risk som nämns är att den 
offentliga konsumtionen 2017 kan bli svagare än enligt prognosen om kommunerna och landstingen 
inte i tillräcklig omfattning lyckas rekrytera personal. 
 
Beräkningen för åren 2018–2020 är inte en prognos utan en kalkyl för att illustrera utvecklingen av 
det offentliga sparandet givet vissa antaganden. I SKL:s kalkyl antar de att det offentliga åtagandet 
bibehålls, vilket innebär en oförändrad ersättningsgrad i de sociala transfereringssystemen och att den 
kommunala konsumtionen ökar i takt med demografin plus en historisk trend på 0,7 procent per år.  
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Vidare antar SKL att statsbidragen ökar med två procent realt från och med 2018 samt att 
kommunsektorn anpassar sitt skatteuttag så att kommuner och landsting uppnår ett resultat på en 
procent av skatter och bidrag. Givet den starka befolkningstillväxten i kombination med den allt äldre 
befolkningen samt de ökade kostnaderna som kommer av flyktingmottagandet så räcker inte 
skatteunderlagstillväxten till. Det krävs därför besparingar eller skattehöjningar för att 
kommunsektorn ska nå sitt resultatmål. I SKL:s beräkningar antar vi att kommunalskatten blir 2,10 
kronor högre 2020 än idag. SKL kan samtidigt konstatera att det mot slutet av perioden finns utrymme 
i statens budget för att höja statsbidragen till kommunsektorn, vilket skulle minska behovet av 
kommunala skattehöjningar. 
 
Investeringar 
Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid. I löpande priser 
har de ökat från 72 miljarder kronor år 2007 till 105 miljarder år 2015 (45 procent). Kommunernas 
och kommunkoncernernas investeringar är på ungefär samma nivå 2015 som 2014. I de kommunala 
budgeterna planeras dock för en klart högre investeringsnivå de kommande två åren. 
De kommunala bolagen svarar för den större delen av kommunernas investeringar. Investeringsnivån 
kommer troligen att fortsätta öka under de kommande åren. Detta beror bland annat på att många av 
de bostäder och verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- och 1970-talen behöver renoveras 
eller ersättas av nya enheter. En annan förklaring är att Sveriges befolkning ökar snabbt samtidigt som 
urbaniseringen tilltar. En ökad investeringsvolym innebär både ökade avskrivningar och ökade 
driftskostnader som kommer att ta ett allt större utrymme i kommunens driftbudget. Kommunernas 
investeringar är i första hand verksamhetsfastigheter, som till exempel skolor och infrastruktur och va. 
Bolagens investeringar görs främst i bostäder. 
 
De framtida driftskostnaderna som blir följden av gjorda investeringar innebär stora åtaganden. Vid 
beslut om investeringar bör alltid de driftsekonomiska konsekvenserna framgå. Driftskostnader såsom 
underhåll, el, värme, vatten och personal är ofta kostnadskrävande, och underskattas oftare än 
kostnaderna för avskrivningar och ränta. Beredskap för betydligt högre räntor är också viktigt vid 
kalkylering av investeringar. 
 
Regeringen räknar med att bostadsinvesteringarna blir fortsatt höga, även om tillväxten avtar något till 
följd av ett alltmer ansträngt resursutnyttjande i byggsektorn. Investeringarna i näringslivet väntas 
växa i svagare takt än 2016 både 2017 och 2018. De offentliga investeringarna bedöms däremot växa i 
hög takt 2017, för att nästa år öka i en lägre takt när kommunsektorns investeringar i framförallt 
byggnader och infrastruktur minskar. 
 
Utmaningar 
Minskad befolkning ställer krav på en kontinuerlig anpassning av verksamheten när antalet elever 
sjunker och anpassningar behövs göras på exempelvis skolområdet. Samtidigt sitter den tekniska sidan 
ofta fast i system (va och vägar) som är byggda för en betydligt större befolkning, som svårligen kan 
skalas ned efter ändrad befolkning. När befolkningen minskar så minskar också kommunens 
skatteunderlag. Den minskade storleken påverkar också personalsituationen. Flera kommuner vittnar 
om att kompetenskraven på de anställda ökar i takt med att det ställs högre krav på den kommunala 
verksamheten. Minskad befolkning ger mindre underlag för specialisttjänster, vilket medför 
att de måste anställa »mångkonstnärer«. Dessa kommuner pekar också på svårigheter att rekrytera 
kompetent personal till såväl små som stora yrkesgrupper. 
 
Det starka demografiska trycket de kommande åren och den samtidiga försvagningen av 
skatteunderlagsökningen ställer kommunerna inför svåra problem. Det kräver åtgärder på 
skatteunderlagssidan, med insatser för att öka sysselsättningsnivån, framförallt hos personer som 
flyktinginvandrat till Sverige. SKL bedömer det hittills tagit alldeles för lång tid att integrera 
flyktinginvandrare på arbetsmarknaden, och inte ens efter lång tid är nivån tillräckligt hög. 
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Därutöver krävs också avsevärda effektiviseringar i kommunernas olika verksamheter. 
Effektiviseringar är förstås inte något nytt utan något som kommunerna fortlöpande arbetar med. Men 
de kommande åren är utmaningarna så stora att det krävs en ny nivå av effektiviseringar. 
 
Det är svårt att få fram relevanta och jämförbara kostnadsnyckeltal för så komplexa och omfattande 
verksamheter som kommunerna har. Det enda nyckeltal som tar hänsyn till de enskilda kommunernas 
demografi, individernas skilda behov och bebyggelsestruktur är den så kallade referenskostnaden. Den 
bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde kosta, enligt 
kostnadsutjämningssystemet, omkommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig 
ambitionsnivå och effektivitet.  
 
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 och tillskottet fördelas med hänsyn till 
antal asylsökande och nyanlända. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den 
slutliga fördelningen inför 2018. Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den 
kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag. Totalt handlar det preliminärt om 14,9 
miljoner kronor för Hällefors kommun år 2018, 10,7 miljoner kronor år 2019 samt 6,4 miljoner kronor 
år 2020. 
 
Befolkningsprognos 
Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Hällefors kommun 
uppvisar en befolkningsminskning som leder till minskade intäkter som kan göra det svårare att ha en 
hög samhällsservice. Denna utveckling gör det ännu viktigare 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 2016 hade Hällefors kommun 7138 invånare vilket är en ökning med 106 
personer jämfört med föregående år. Födelsenettot för samma period, det vill säga antalet födda 
jämfört med antalet döda, var ett underskott med 29 personer. Motsvarande siffra för 2015 var ett 
underskott med 33personer. Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttning, gav 
ett överskott med 126 personer att jämföras med 2015 som gav ett överskott med 129 personer. 
Framtagna prognoser till år 2037 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommunen. I 
prognosen framgår att kommunens befolkning minskar med drygt 4 procent fram till år 2037, vilket är 
en förbättring mot tidigare års prognos med 3 procentenheter. Enligt framtagna prognoser beräknas 
kommunen befolkning uppgå till 6 849 invånare i slutet av år 2037. 
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Befolkningsprognos totalt (1950-2036)           Befolkningsprognos 0-18 år (2015-2035) 
 
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. Antalet platser för vård- 
och omsorgsboende beräknas öka med 20 platser till år 2035 enligt framtagna utredningar. 
Kommunen räknar med att totalt ha behov av 104 platser samt kortidsboende. Idag har kommunen 84 
platser, där det under år 2017 utökats med 3 platser. Kommunen kan konstatera att antalet äldre äldre, 
d v s över 80 år, prognostiseras att öka med drygt 35 procent fram till år 2037 i förhållande till år 
2016.  
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Befolkningsprognos 19-64 år (2015-2035)          Befolkningsprognos 65 år och äldre (2015-2035) 
 
Näringsliv 
Hällefors kommun är beroende av ett väl fungerande näringsliv. Det är därför av största vikt att det 
lokala näringslivet har optimala förutsättningar för att driva och utveckla sin verksamhet. Dialogen 
mellan kommunen och näringslivet behöver fortsätta utvecklas. 
 
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 till-
sammans med tio andra kommuner har ingått ett partnerskap. Verksamheten är fokuserad på fem in-
satsområden: Investering och etablering, Kommunservice, Kompetensförsörjning, Näringslivs-
främjande utvecklingsarbete samt Entreprenörskap, nyföretagande och innovationer. Arbetet med 
nyföretagande och entreprenörskap samordnas inom BRO.  
 
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. Numera samordnas NKI- 
mätningarna inom länet via BRO. 
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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 verkar för att få en naturlig koppling mellan näringsliv och kommun. En levande 
dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket viktig för att nå ett bra näringslivsklimat. 
Viktiga frågor som har prioriterats är en näringslivsstrategi för kommunen och hur kommunens 
attraktionskraft förbättras.  
 
Arbetsmarknad 
Den öppna arbetslösheten i kommunen ökade med 7 personer under år 2016. Antalet öppet arbetslösa 
motsvarade då 6,8 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en ökning med 0,2 procentenheter vid en 
jämförelse med ingången av år 2015. Samtidigt minskade antalet personer som är sökande i program 
med aktivitetsstöd med 20 personer. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning, 
arbetspraktik, arbetsträning, samt jobbgaranti för ungdomar. 
 

2012 2013 2014 2015 2016
Öppet arbetslösa 225 168 202 263 270
Aktivitetsstöd 218 224 147 170 150
Summa 443 392 349 433 420  
 
Kommunen räknar med att fortsätta satsa på vuxenutbildning samt arbetsmarknadsåtgärder för att 
möta upp den arbetslöshet som finns. Det är också viktigt utifrån en långsiktighet vad gäller 
utvecklingen av kommunens ekonomiska bistånd. Kommunen har lyckats minska prognostiserade 
ekonomiska utfallet på ekonomiskt bistånd och istället utöka arbetsmarknadsåtgärder med 
målsättningen att medborgare ska få en egen försörjning.  
 
Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden har de senaste åren gått från en överskottssituation till en bristsituation. 
Nyproduktionen i kommunen består av enstaka villabyggnader. Det allt äldre beståndet på 
fastighetsmarknaden kräver ökade underhållsinsatser. Genomgripande renoveringar innebär stora 
kostnader som föranleder stor försiktighet hos fastighetsägarna eftersom marknaden inte är så stark i 
kommunen på längre sikt. Följden blir ett allt sämre fastighetsbestånd. Detta är en ond spiral som i 
dagsläget verkar vara svår att bryta. 
 
Genom kommunens ökade behov av grundskolelokaler har Hällefors Bostads AB producerat sex 
lägenheter med mycket god tillgänglighet och moderna planlösningar som den närmaste tiden ska 
användas för utbildningsändamål. Lokalerna är byggda på ett sätt som gör det möjligt att återgå till 
bostäder och därmed kunna förnya bostadsbeståndet när kommunens behov av grundskolelokaler 
minskar. Kommunförvaltningen har uppdraget att utreda behovet av ytterligare grundskolelokaler för 
framtiden utifrån den befolkningsstruktur som råder och prognosiseras framöver med samma koncept.  
 
Bostadsbolaget har fått i uppdrag av kommunen att se över möjligheterna att omvandla kontorslokaler 
på Klockarvägen 18 samt 20 för att tillgodose kommunens behov av lokaler för HVB-hem och 
stödboende. Ursprungligen byggdes dessa hus som bostadshus och nu kan dessa kunna återgå till 
denna funktion. Kommunen har som målsättning att anta en ny bostadsförsörjningsplan för 
kommunen under hösten 2017 som ska belysa vilka utmaningar som kommunen står inför och vilka 
möjligheter och inriktningar som finns.  
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En aktuell utmaning för kommunerna är att uppfylla kraven som följer av den så kallade 
bosättningslagen. Enligt denna har kommunerna skyldighet att ordna bostäder åt ett visst antal 
nyanlända varje år. Antalet som under 2016 och 2017 kommer att bosätta sig enligt bosättningslagen 
förväntas vara stort. De ekonomiska konsekvenserna är svåra att uppskatta. Förutom direkta kostnader 
för investeringar finns även risk för långsiktiga konsekvenser av ökad belåning, ökat risktagande och 
eventuella effekter på kommunernas ekonomiska bistånd. Flera kommuner har signalerat att de inte 
har möjlighet att klara uppdraget. 
 
Politisk mandatfördelning 
Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala 
verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger 
styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt fast-
ställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning framgår av tabellen nedan. 
Under verksamhetsåret 2018 kommer val till kommunfullmäktige att genomföras vilket innebär att 
mandatfördelningen i fullmäktige kan komma att förändras.  
 

Kommunfullmäktige

Socialdemokraterna 9
Vänsterpartiet 7
Moderaterna 5
Centerpartiet 3
Grythyttelistan 3
Sverigedemokraterna 3
Landsbygdens oberoende 1
Totalt 31  
 
Personalförsörjning 
 
Kompetensförsörjningen är en nationell utmaning för Sveriges kommuner och landsting. Det fattas en 
halv miljon medarbetare i Sverige under 2013-2022. Två tredjedelar av dessa är 
ersättningsrekryteringar beroende på stora pensionsavgångar. En tredjedel består av nyrekrytering till 
följd av ökad efterfrågan. Medarbetare saknas främst inom förskola, skola, vård och omsorg samt 
inom hälso- och sjukvård. Hällefors kommun kommer under kommande planperiod att ha 79 
medarbetare som är blir 65-67 år och därmed pensionsmässiga. Antalet nyrekryteringar förväntas öka 
med 26 medarbetare, om kommunen använder de nationella beräkningarna. Hällefors har då ett 
sammantaget rekryteringsbehov av 105 medarbetare under 2018-2022. 
 
Det finns flera sätt att minska behovet av antalet nyrekryteringar. Hällefors har höga sjuktal. 
Sjukfrånvaron 2016 var cirka 8,2 procent. Att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor, 
rehabiliteringsarbete både proaktivt och reaktivt, ledarskap och medarbetarskap kommer med all 
sannolikhet att sänka sjuktalen och på så sätt frigöra resurser till verksamheten. Ett välfungerande 
arbetsmiljöarbete ökar också kommunens attraktionskraft. 
 
Rekryteringsbehovet minskar om fler arbetar heltid. Kommunal och SKL har kommit överens om att 
heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. När fler arbetar heltid ökar antalet arbetade timmar, 
trots att antalet anställda är oförändrat. Om alla månadsavlönade i Hällefors kommun skulle gå upp i 
tid och faktisk arbeta heltid, skulle den ökningen motsvara 149 heltidsarbetande. Om kommunen 
lyckas med att få hälften av dessa att arbeta heltid skulle det innebära ett tillskott på 75 medarbetare. 
Lagstiftningen ger rättigheter till deltidsarbete bland annat genom föräldraledighetslagen och 
studieledighetslagen, men i övrigt är det upp till kommunen som arbetsgivare hur kommunen vill 
hantera den frågan. En del av attraktiviteten kan vara att ge möjlighet till deltid. En plan för 
heltidsarbete ska tas fram partsgemensamt under 2017 för kommunen. 
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Då konkurrensen om arbetskraften hårdnar måste bra arbetsgivare bli bättre; det krävs att man arbetar 
aktivt för att vara en attraktiv region, kommun och arbetsgivare. Rätt kompetens och att kunna 
attrahera, utveckla och behålla talanger är en framtidsfråga. Undersökningar visar att medarbetarna i 
kommuner och landsting är engagerade, motiverade och i stor utsträckning trivs med sina jobb och 
arbetsplatser. Men för att framåt kunna locka rätt talanger är det viktigt att fortsätta arbetet med att 
förbättra bilden av de kommunala välfärdsyrkena och utveckla Hällefors kommun som en attraktiv 
arbetsgivare och kommun. 
 
Kommunen måste bli bättre på att marknadsföra alla de intressanta jobb som finns i sektorn och 
berätta om vad medarbetarna uträttar inom olika verksamheter. 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 påverkar 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. 
 
Tre av Hällefors kommuns chefer, 12,5 procent av samtliga chefer, kommer att uppnå 65-67 år under 
perioden. För att verksamheterna ska fortsätta att utvecklas är det av största vikt att locka till sig 
duktiga chefer och utveckla de potentiella ledare som redan jobbar inom kommunen. För att lyckas 
attrahera och behålla bra ledare är det viktigt att kunna erbjuda en arbetssituation där utrymme finns 
för att kunna utöva ett gott ledarskap, behov finns att se över möjligheter till ett administrativt 
chefsstöd och kommunen planerar för ökad chefsutbildning. 
 
De demografiska förändringarna ställer stora krav på att välfärdstjänsterna fortsätter att förbättras och 
effektiviseras. Ny teknik och IT-utveckling samt nya kommunikationsmöjligheter gör detta möjligt 
samtidigt som det skapar nya välfärdsjobb med krav på nya kompetenser hos medarbetarna. 
 
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 2018. Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den 
kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag.  
 
För att stärka kommunernas och landstingens arbete med det civila försvaret, t.ex. att stärka 
säkerhetsskyddet samt delta i nödvändiga utbildningar och i övningar som Försvarsmakten m.fl. 
anordnar behöver ytterligare medel tillföras. Anslaget för krisberedskap utökas därför med 60 
miljoner kronor. För att möjliggöra viss finansiering av kostnader som uppstår hos offentliga aktörer i 
samband med hantering av extraordinära händelser behöver ändamålet för anslaget vidgas. 
Regeringen anser därför att anslaget för Krisberedskap även i viss utsträckning bör få användas för att 
finansiera offentliga aktörers kostnader i samband med extraordinära händelser. 
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Regeringen anser att den svenska lönebildningsmodellen, med den internationellt konkurrensutsatta 
sektorn som lönenormerande, under lång tid har bidragit till en god reallöneutveckling (i genomsnitt 
2,8 procent under åren 1995–2015). Samtidigt har inflationen varit dämpad. Trots det starka 
arbetsmarknadsläget väntas reallönerna växa något långsammare på grund av ökande inflationstakt. 
Då bristen på arbetskraft stigit förväntas löneökningstakten, med en viss fördröjning, göra detsamma 
under 2018. Enligt konjunkturlönestatistiken ökar timlönerna i hela ekonomin med 2,5 procent under 
2016, medan prognosen för timlöneutvecklingen för år 2017 och 2018 är 2,9 procent respektive 3,2 
procent. 
 
I kommunsektorn väntas lönerna öka snabbare än i näringslivet, bland annat till följd av den särskilda 
satsningen på löner för undersköterskor, regeringens satsning på höjda lärarlöner och det stora 
rekryteringsbehovet i många verksamheter. Enligt konjunkturlönestatistiken ökar timlönerna för 
sektorn med 2,8 procent under 2016, medan prognosen för timlöneutvecklingen för år 2017 och 2018 
ligger på 3,1 procent respektive 3,3 procent. Regeringen fortsätter lyfta fram vikten av åtgärder mot 
skillnader i löne- och anställningsvillkor mellan kvinnor och män samt vikten av minskad arbetslöshet 
och en mer omfördelande politik som bidrag till reducerade inkomstklyftor generellt. 
 
Utbildningsområdet 
Några större lagförändringar inom bildningsområdet är inte väntade det kommande året. De två 
förändringar som behöver nämnas är den från 2017 förändrade YrkesVuxförordningen och de ökade 
krav som kommer att ställas på digitalisering i skolan fram till 2022. Förändringen i YrkesVux 
innebär för kommunen att antalet utbildningsplatser ökas, men att finansieringen per plats halveras. 
Osäkerheten och den administrativa tyngden ökar, samtidigt som den egenfinansiering som krävs inte 
tidigare varit budgeterad.  
 
Redan från och med 1 juli 2018 kommer kraven på digitalisering att skärpas i skolan. 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.  
 
Från förskola till vuxenutbildning har det dessutom de senaste åren kommit nya lagar, förordningar 
och läroplaner, som verksamheterna håller på att implementera. Fokus vid fortbildning och 
kompetensutveckling har varit ny skollag, nya läroplaner och ämnesplaner. De kommande åren ska 
det arbetas fram bra rutiner för att möta de nya förändringarna och säkerställa kvaliteten, genom 
utbildning i ämnes arbetslag, nätverk och omvärldsbevakning. 
 
Riktade bidraget gällande mindre barngrupper i förskolan för att minska barngrupperna och öka 
personaltätheten i förskolan aviseras med 830 miljoner årligen fram t o m år 2019. Det riktade 
statsbidraget för specialpedagogik minskas med 100 miljoner för att finansiera andra ökningar. Det 
riktade statsbidraget för fler anställda i lågstadiet, den så kallade lågstadiesatsningen, minskas med 
329 miljoner kronor i och med år 2019. Ett engångsbidrag om totalt 1 160 miljoner avsattes för att 
rusta upp utemiljön för förskolor, fritidshem, skolor mm. Detta anslag sprids ut på åren 2017 med 480 
miljoner och 680 miljoner år 2018. Satsning för ökad kompetens för lärare inom svenska för 
invandrare (SFI) och svenska som andra språk inom komvux finns med 100 miljoner kronor per år 
fram t o m år 2019. 
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Regeringens ambition är att öka antalet lärare, bl.a. genom att återupprätta läraryrkets status så att 
lärare väljer att komma tillbaka och att lärarutbildningen blir mer attraktiv. För att göra läraryrket mer 
attraktivt behöver lärarna ges mer tid att ägna sig åt undervisningen och bättre möjligheter att göra 
karriär och utvecklas i yrket. Från och med den 1 juli 2016 kan huvudmännen ansöka om medel för att 
höja löner för särskilt kvalificerade lärare. Karriärtjänstreformen ska vara fullt utbyggd från och med 
år 2017 och då omfatta 17 000 förstelärare och omfatta 3 miljarder kronor. Bidraget beräknas finnas 
fram t o m år 2019. 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. Regeringen 
har avsatt betydande medel för att utbilda fler speciallärare och för att utveckla det 
specialpedagogiska arbetet.  
 
Genom ändringar i befintliga anslag avsätts under år 2017 650 miljoner kronor för att stärka de skolor 
som har störst utmaningar att nå tillfredsställande kunskapsresultat. 

• 500 miljoner, av regeringen kallat en särskild jämlikhetspeng, avsätts till grundskolor med låg 
andel behöriga elever till gymnasieskolans nationella program för insatser efter 
huvudmannens behov. Regeringen anser att ytterligare åtgärder behövs inom detta område 
och avser att återkomma i frågan i budgetpropositionen för 2018. 

• Resterande 150 miljoner kronor avses fördelas till gymnasieskolors introduktionsprogram. 
Utgångspunkten för satsningen är att medlen fördelas utifrån de behov som finns hos 
skolhuvudmännen. Det kan enligt regeringen handla om anställning av olika 
personalkategorier, samverkan med det civila samhället eller insatser för ökad kontakt med 
vårdnadshavare. 

 
Omsorgsområdet 
Regeringen satsar 2 miljarder kronor för att öka bemanning i äldreomsorgen i syfte att skapa ökad 
trygghet och kvalitet för den enskilde. Att utöka bemanningen kan förväntas förbättra arbetsmiljön 
och därigenom öka attraktionskraften för yrken inom äldreomsorgen. Satsningen beräknas utgå åren 
2017-2018 med 2 miljarder årligen. 
 
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 föreslår regeringen att 
en ytterligare förstärkning med 150 miljoner kronor tillförs för åtgärder för att öka bemanningen. 
Medlen får användas till socialsekreterare, arbetsledare och administratörer men inte till 
bemanningsföretag. Regeringen anser att det behövs ytterligare åtgärder inom detta område och avser 
att återkomma i denna fråga i budgetpropositionen för 2018. 
 
Regeringen för fram att sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. Arbetslösheten är dock 
fortsatt hög i vissa grupper. Svårast att komma in på arbetsmarknaden har personer utan fullföljd 
gymnasieutbildning, personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och 
utrikes födda, i synnerhet nyanlända. Samtidigt råder det arbetskraftsbrist inom vissa yrken. 
Från den 1 januari 2018 föreslår regeringen att regelverket för etableringsinsatser i större utsträckning 
ska harmoniseras med den övriga arbetsmarknadspolitiken. Regelverket för nyanlända inom 
etableringsuppdraget ska bli mer likt det som gäller för övriga arbetssökande. Som ett led i detta 
föreslår regeringen att finansieringen av insatser inom etableringsuppdraget samlas med 
finansieringen av de arbetsmarknadspolitiska programmen. 
 
Regeringens tidigare aviserade och genomförda satsningar i form av extratjänster, kunskapslyft mm 
fortsätter, med justeringar avseende vissa anslag för ex. traineejobb beroende på att beräknat inflöde 
minskar jämfört med tidigare prognos. 
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Regeringen har inom Arbetsförmedlingens område omdisponerat 105 miljoner kronor för att stärka 
sommarjobb för ungdomar i kommunerna. Pengarna ska fördelas till kommunerna via 
Arbetsförmedlingen med kraven att detta inte påverkar tillkomsten av redan planerade sommarjobb. 
 
Regeringen beslutade den 9 mars 2017 om nya ersättningsformer för kommunernas mottagande och 
omhändertagande av ensamkommande barn och unga. Förändringarna som ska träda ikraft den 1 juli 
2017 kräver ett förberedelsearbete från både Migrationsverkets och kommunernas sida om rätt 
ersättning ska kunna betalas ut i rätt tid. Det nya ersättningssystemet för mottagandet av 
ensamkommande barn och unga baseras i huvudsak på schabloner. Tillämpningen av regelverket blir 
enklare och det gör att Migrationsverket kan betala ut ersättningar till kommunerna snabbare. 
Schabloner innebär också mindre administration eftersom ansökan om ersättning inte behöver göras. 
 
Kommunerna får bättre förutsättningar för planering och organisation av mottagandet när 
ersättningsnivån och tidpunkten för utbetalning är bestämd. Med förändringen av regelverket 
säkerställs att skattemedel används effektivt och ansvarsfullt. Det blir inte längre möjligt att ta ut 
orimligt höga priser för boenden för ensamkommande. Alla kommuner får en årlig ersättning för 
beredskap och kapacitet för mottagandet av ensamkommande barn. Ersättningen består av två delar: 
dels en fast ersättning om 500 000 kronor, dels en rörlig ersättning som beräknas utifrån hur många 
barn som kommunen förväntas ta emot under året. Systemet med överenskommelser om platser för 
mottagande tas bort. Precis som tidigare får kommunen ansöka om ersättning för utbildning som ges 
till asylsökande barn och unga. Kommuner som har extra stora kostnader med anledning av 
övergången till det nya systemet kan ansöka om extra ersättning under år 2017 och 2018. 
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Verksamhetsstyrning 
 
Vision 
Hällefors – En attraktiv kommun 
 
Verksamhetsidé 
Vi skapar förutsättningar till utveckling för de som lever och verkar i Hällefors 
kommun. Vi främjar möten som engagerar och stimulerar till ett öppet och 
tolerant samhälle som bidrar till ett gott och tryggt liv. Vi för en ansvarsfull 
politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. 
 
Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår 
verksamhet. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs 
effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar på 
ett kostnadseffektivt sätt. Våra strategiska mål är: 
 
Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår 
verksamhet 

• Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka 
• Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda 
• Vi ser möjligheter med mångfald 

 
Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för en positiv utveckling 

• Vi arbetar för ett hållbart samhälle med miljö- och klimatfrågorna i fokus 
• Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer 
• Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv 
• Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå 
• Vårt offentliga rum präglas av en attraktiv miljö, där konst och kultur har en självklar plats 

 
Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta 
över att ge god service 

• Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter 
• Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel 
• Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 

 
Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett 
ansvarsfullt och långsiktigt sätt 

• Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav 
• Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden 
• Vi finansierar investeringar med egna medel 

 
Verksamhetsmål 
Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning. 
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att 
räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna 
används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är här mål och riktlinjer för 
verksamheten kommer in i bilden.  
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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 ekono-
misk hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den 
önskvärda inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. 
Inriktningsmålen ska kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera s k 
resultatmål.  
 
På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens 
nämnder och styrelse fastställt resultatmål för respektive verksamhetsmål. Resultatmålen har ett 
kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning verksamheter uppnår sin 
målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen är på väg att uppnå 
inriktningsmålen eller inte.  
 
Inriktningsmål 2015-2018 
Inriktningsmål har ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och 
utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv.  
 
Utifrån ett långsiktigt perspektiv ska kommunen fastställa långsiktiga finansiella mål för att nå 
målsättningen att förbättra kommunens soliditet. En målsättning att sträva efter är att redovisa en 
soliditet som uppgår till minst 20 procent, inkl pensionsskulden. 
Inriktningsmålet för mandatperioden 2015-2018 har fokus på att Hällefors ska bidra/medverka till: 

• människors utveckling  
• möten som engagerar/stimulerar  
• ett öppet och tolerant samhälle 

 
Finansiella inriktningsmål 
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 2,5 procent av kommunens 
skatteintäkter och generella statsbidrag samma period. 

 
Indikator 1: Resultatandel 

 
2018 2019 2020 2021 2022 TOTALT

Budgeterat resultat (mkr) 15,4 16,1 17,4 18,6 19,3 86,8
Skatteintäker och utjämning (mkr) 442,6 448,1 453,3 456,6 459,0 2 259,6
Resultatandel 3,5% 3,6% 3,8% 4,1% 4,2% 3,8%  

 
Mål 2: Hällefors kommun har investeringar som över en femårsperiod 

högst motsvarar 4 procent av kommunens skatteintäkter och 
generella statsbidrag samma period.  
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Indikator 1: Investeringsandel 
 

2018 2019 2020 2021 2022 TOTALT
Nettoinvesteringar (mkr) 23,2 23,8 22,1 22 22,6 113,7
Skatteintäker och utjämning (mkr) 442,6 448,1 453,3 456,6 459,0 2 259,6
Investeringsandel 5,2% 5,3% 4,9% 4,8% 4,9% 5,0%

 
Mål 3: Hällefors kommun har amorterat på den långsiktiga låneskulden 

som över en femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor. 
 
Indikator 1: Långfristiga låneskulden 
 
(mkr) 2018 2019 2020 2021 2022 TOTALT
Låneskuld 90,7 88,3 83,1 77,1 71,7
Amortering (+) Upplåning (-) 2,9 2,4 5,2 6,0 5,4 21,9

 
Mål 4:  Hällefors kommun har försäkrat bort den långsiktiga 

pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar  
10 miljoner kronor. 

 
Indikator 1: Pensionsskulden 
 
(mkr) 2018 2019 2020 2021 2022 TOTALT
Totalt pensionssåtagande 216,7 217,9 218,8 218,4 218,5
Försäkring 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 10,0  
 
Verksamhetsmässiga inriktningsmål 
 
Tillväxt  
Ett väl fungerande och dynamiskt näringsliv är en förutsättning för en livskraftig kommunal service. 
Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i arbete. Det kan göras via aktivt arbete för att nya företag 
ska etablera sig i kommunen och antalet nystartade och växande företag ska öka. Vidare kan det ske 
genom att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola i syfte att uppnå bättre matchning mellan 
människors kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att kommunen erbjuder 
praktikplatser inom sina verksamheter. 
 
Mål 1: Kommunen prioriterar åtgärder för människors möjlighet till egen 

försörjning genom eget arbete eller företagande 
 
Indikator 1: Antal arbetstillfällen i kommunen 
 
Indikator 2: Antal sysselsatta (dagbefolkning) 
 
Indikator 3: Antal företag 
 
Indikator 4: Antalet praktikplatser i kommunen  

 
 
 



Strategisk planering 2018-2022  

- 18 - 

Utbildning    
Det finns mycket forskning som pekar på värdet av en fungerande grundskola. Förutom det faktum att 
väl genomförd grundskola för individen medför ökade möjligheter till fortsatta karriärval, och därmed 
ökade förutsättningar för företagens framtida rekrytering, finns en hel del forskning på epidemiologisk 
nivå. 

 
Grundskolans nyckelfunktion beträffande ett stort antal parametrar i samhället är alltså väl 
dokumenterat. För att resultaten i grundskolan ska stiga behöver också ett antal andra verksamheter 
ges möjlighet till utveckling. 
 
Med utgångspunkt i det rådande forskningsläget och verksamhetens organisation i övrigt föreslår 
förvaltningen att utbildningsverksamhetens resultatmål fokuserar på grundskolan. 

 
Mål 2: Måluppfyllelsen i grundskolan har ökat 
 
Indikator 1: Meritvärde i åk 9 lägeskommun, genomsnitt. 
 
Indikator 2: Elever i åk 9 som är behöriga till ett nationellt program. 
 
Omsorg   
Utifrån lagstiftning har Hällfors kommun det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som 
vistas i kommen får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunen ska arbeta för att 
kommuninnevånarna känner tillit och förtroende för verksamheten. All vård, omsorg och service som 
kommunen levererar utifrån gällande lagstiftning ska ges med hänsyn till omsorgens värdegrund:  Vi 
visar omtanke genom att lyssna, respektera och stödja dig, så du får möjlighet att leva det liv du vill 
och kan. 
 
Mål 3: Kommuninnevånare upplever en nöjdhet med de insatser som 

omsorgsverksamheten erbjuder  
 
Indikator 1: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, andel (%) 
 
Indikator 2: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 

 
Indikator 3: Verkställighetstid i antal dagar från beslut till verkställighet ligger inom 

medelvärde - äldreomsorgen, LSS och IFO 
 
Indikator 4:  Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) 
 
Indikator 5: Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt bistånd, andel (%) 
 
Resultatmål 2018 
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 resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål. 
 
Finansiella resultatmål 
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.  
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Mål 1:  Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag är minst 3,5 procent 31 december 
 

Indikator 1: Resultatandel 
 
Mål 2:  Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens 

skatteintäkter och generella statsbidrag är 95,4 procent  
31 december 

 
Indikator 1: Nettokostnadsandel 
 
Mål 3: Alla verksamhetskostnader och investeringar är finansierade med 

egna medel, d v s vara 100 procent, 31 december  
 
Indikator 1: Självfinansieringsgrad 
 
Mål 4: Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter och 

generella statsbidrag är minst 5,2 procent 31 december  
 
Indikator 1: Investeringsandel 
 
Mål 5: Amortering av långfristiga låneskulden är lägst 2,9 miljoner kronor 

31 december 
 
Indikator 1: Långfristiga låneskulden 
 
Mål 6: Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden är lägst 1,0 miljoner 

kronor 31 december 
 
Indikator 1: Pensionsskulden 
 
Mål 7: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till 

kommunens totala tillgångar är lägst -6,1 procent 31 december. 
 
Indikator 1: Soliditet 2 
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Driftplan 2018-2022 
 
För kommunens nämnder gäller följande ekonomiska grundramar. 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. I ramarna ingår förändringar av kapitalkostnader 
som baseras på de investeringar som fastställts av kommunfullmäktige.  
 
Budgeten 2018 har förstärkts med drygt 11 miljoner kronor jämfört med föregående år. Däremot har 
knappt 7 miljoner kronor flyttats från driftplan till investeringsplan utifrån införande av komponent-
redovisning för kommunen anläggningar från och med verksamhetsåret 2018. Uppräkningen baseras 
på prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting.  
 
För att kunna rymma verksamheterna i de förslagna ramarna fordras fortlöpande effektivisering och 
införande av nya mindre kostnadskrävande arbetssätt. 
 
Ansvarsområde (tkr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

budget budget plan plan plan plan
(inkl TB)

Kommunfullmäktige 2 151 2 151 2 151 2 151 2 151 2 151

Kommunstyrelse 408 787 419 450 424 217 428 373 430 490 431 808
- varav pensioner 10 932 10 932

Myndighetsnämnd 265 265 265 265 265 265

Valnämnd 0 350 265 0 0 350

Verksamhetens 
nettokostnader 411 203 422 216 426 898 430 789 432 906 434 574
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Investeringsplan 2018-2022 
 
Investeringsplanen för perioden omfattar drygt 122 miljoner kronor och investeringsbudgeten 2018 
uppgår till drygt 25 miljoner kronor. Däremot har knappt 7 miljoner kronor flyttats från driftplan till 
investeringsplan utifrån införande av komponentredovisning för kommunen anläggningar från och 
med verksamhetsåret 2018. Investeringar i kommunens verksamhetslokaler regleras genom förändrad 
hyressättning för kommunens verksamheter.  
 
Projekt/ändamål (tkr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

budget budget plan plan plan plan
(inkl TB)

Kommunstyrelse 19 355 23 163 23 843 22 060 22 024 22 555

Total investeringsvolym 19 355 23 163 23 843 22 060 22 024 22 555  
 
Prioriteringar har genomförts för att inte finansieringsutrymmet ska överskridas enligt planens 
finansiella målsättningar. 



 Strategisk planering 2018-2022  

- 23 - 

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 2018 7210, 2019 7218, 2020 7208, 2021 7180, 2022 7153.  
• Skatteunderlaget beräknas enligt SKL:s prognos april månad 2017. 
• Pensionsberäkningarna grundas på uppgifter från KPA december månad 2016. 
• Ökade lönekostnader budgeteras i en särskild central pott. 
• Internräntan beräknas till 1,75 procent. 
• En kompensation för interna och externa hyreshöjningar på 2,0 procent. 
• Kompensation för ökade elkostnader på 5,0 procent. 
• Taxor och avgifter enligt 2017 års nivå. 

 
Budgeterat resultat 
Budgeterade resultat för verksamhetsåret 2018 uppgår till 15,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en 
ökning av det egna kapitalet med 11,0 procent. Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter 
och utjämning uppgår till 3,5 procent.  
 

2018 2019 2020 2021 2022
Budgeterat resultat (mkr) 15,4 16,1 17,4 18,6 19,3
% av eget kapital vid årets början 11,0 10,4 10,1 9,9 9,3  
 
Under de fem kommande åren beräknas det egna kapitalet öka med 86,8 miljoner kronor, vilket mot-
svarar en årlig ökningstakt på 12,4 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) 2018 2019 2020 2021 2022
Nettokostnader 422,2 426,9 430,8 432,9 434,6
Skatteintäkter och utjämning 442,6 448,1 453,3 456,6 459,0  
 
Under perioden från år 2018 till 2022 beräknas ökningstakten för nettokostnaderna uppgå till  
2,9 procent och för skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ökningstakten uppgå till  
3,7 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. 
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(%) 2018 2019 2020 2021 2022
Nettokostnadsandel 95,4% 95,3% 95,0% 94,8% 94,7%

 

 
Av tabellen framgår det att 95,4 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag beräknas 
användas till verksamheterna under 2018. Utifrån budgetplanen kan konstateras att nettokostnads-
andelen årligen uppfyller målet med god ekonomisk hushållning.  
 
Investering och självfinansieringsgrad 
Totalt uppgår 2018 års investeringsbudget till 23,2 miljoner kronor. Exkluderas avskrivningar, 
nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från budgeterade resultat har kommunen  
22,4 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. 
 

2018 2019 2020 2021 2022
Medel från verksamhet (mkr) 27,1 27,8 29,2 30,5 31,5
Nettoinvesteringar (mkr) 23,2 23,8 22,1 22,0 22,6

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 invester-
ingarna 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. 
 
(%) 2018 2019 2020 2021 2022
Soliditet 37,9% 40,3% 42,9% 45,7% 48,4%
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet -6,1% -1,8% 2,6% 6,9% 11,0%  
 
Under år 2018 räknar kommunen med att soliditeten ska uppgå till 37,9 procent. För att få ett mer 
relevant mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför 
balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som beräknas uppgå till  
180,2 miljoner kronor, läggas in i balansräkningen beräknas kommunens soliditet till -6,1 procent. 
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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. 
 

(%) 2018 2019 2020 2021 2022
Total skuldsättningsgrad 62,1% 59,7% 57,1% 54,3% 51,6%  
 
Kommunalskatt 
Skattesatsen för Hällefors invånare beräknas uppgå till 22,05 procent för  åren 2018-2022. Den 
genomsnittliga skattesatsen för riket uppgår 2017 till 32,12 procent, varav kommunerna svarar för 
20,75 procent.  
 
Risk  
Risk analyseras kommunens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar 
möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. Här diskuteras också 
borgensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld. 
 
Finansiella skulder 
Kommunens långfristiga skulder uppgår vid 2017 års ingång till 113,3 miljoner kronor. 102,6 miljoner 
kronor avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest och 9,0 miljoner kronor av dessa lån bedöms som 
kortfristiga skulder för 2017 års amortering. 15,0 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder 
och 4,7 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. 
 
(mkr) 2018 2019 2020 2021 2022
Långfristiga lån 90,7 88,3 83,1 77,1 71,7  

 

 
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 216,7 miljoner 
kronor vid utgången av år 2018, där ansvarsförbindelsen beräknas uppgå till 180,2 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) 2018 2019 2020 2021 2022
Avsättning till pensioner 36,5 38,6 41,3 42,2 43,5
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 180,2 179,3 177,5 176,2 175,0
Totalt 216,7 217,9 218,8 218,4 218,5  
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Borgensåtaganden 
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick vid årsskiftet 2016/2017 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 med att borgensåtagandet ska minskas med 10,0 
miljoner kronor 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. 
 
(mkr)
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag 2,9
Bruttokostnadsförändring med 1% 5,3
Ränteändring på långfristiga lån 1% 0,9
Förändring generella statsbidrag med 1% 1,2
Förändring utdebitering med 10 öre 1,2   
 
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 verksam-
heternas kostnader utifrån den invånarstruktur kommunen har idag och därmed skapa en god ekono-
misk hushållning. Målsättningen är att skapa en långsiktigt stabil ekonomi genom att öka soliditeten. 
Som ett led i det har kommunen antagit fyra finansiella inriktningsmål i form av resultatandel, inve-
steringsandel, amortering av låneskulden samt bortförsäkring av pensionsskulden, som har som mål-
sättning att påverka soliditetens utveckling positivt. 
 
Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att ytterligare effektivisera och för-
bättra verksamheterna så att kommunen kan ge medborgarna bästa möjliga service inom tillgängliga 
resurser. 
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Resultatplan 2018-2022 
 
Resultatplanen för åren 2018-2022 har beräknats utifrån följande förutsättningar. 
 
Beräkningsgrunder 2018 2019 2020 2021 2022

budget budget budget budget budget

Resultat i relation till skatter
och generella statsbidrag 3,47% 3,60% 3,83% 4,07% 4,21%

Antal invånare 7 210 7 218 7 208 7 180 7 153

Skatter och statsbidrag Beräkning baserad på prognos från Sveriges Kommuner 
och Landsting, april 2017  

 
Resultatbudget (tkr) 2016 2017 2018

bokslut budget budget
(inkl TB)

Verksamhetens intäkter 151 067 100 000 100 000
Verksamhetens kostnader -529 892 -497 703 -510 517
Jämförelsestörande poster -234 - -
Avskrivningar -12 809 -13 500 -11 699

Verksamhetens nettokostnader -391 868 -411 203 -422 216

Skatteintäkter 276 317 285 631 294 148
Generella statsbidrag och utjämning 146 662 138 888 148 439
Finansiella intäkter 4 945 400 400
Finansiella kostnader -3 637 -5 400 -5 400

Resultat före extraordinära poster 32 419 8 316 15 371

Extraordinära intäkter/kostnader - - -

Årets resultat 32 419 8 316 15 371

Resultat, andel av skatter och 
statsbidrag (%) 7,66% 1,96% 3,47%  
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Resultatbudget (tkr) 2019 2020 2021 2022
plan plan plan plan

Verksamhetens intäkter 100 000 100 000 100 000 100 000
Verksamhetens kostnader -515 263 -518 918 -520 999 -522 431
Avskrivningar -11 635 -11 871 -11 907 -12 143

Verksamhetens nettokostnader -426 898 -430 789 -432 906 -434 574

Skatteintäkter 298 418 304 198 310 952 314 952
Generella statsbidrag och utjämning 149 722 149 070 145 650 144 068
Finansiella intäkter 400 400 400 400
Finansiella kostnader -5 500 -5 500 -5 500 -5 500

Resultat före extraordinära poster 16 142 17 379 18 596 19 346

Extraordinära intäkter/kostnader - - - -

Årets resultat 16 142 17 379 18 596 19 346

Resultat, andel av skatter och 
statsbidrag (%) 3,60% 3,83% 4,07% 4,21%  
 
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 2,9
Bruttokostnadsförändring med 1% 5,3
Ränteändring på långfristiga lån 1% 0,9
Förändring generella statsbidrag med 1% 1,2
Förändring utdebitering med 10 öre 1,2  
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Finansieringsplan 2018-2022 
 
Finansieringsplanen för åren 2018-2022 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) 2016 2017 2018

bokslut budget budget
(inkl TB)

Den löpande verksamheten
  Resultat efter finansiella poster 32 419 8 316 15 371
  Just för av- och nedskrivningar + 12 809 13 500 11 699
  Just för övr poster som inte ingår
  i kassaflödet (bl a förändring av pensionsskuld) -3 793 0 0

Kassaflöde för förändring av rörelsekapital 41 435 21 816 27 070

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
  Ökning - /minskning + av rörelsefordringar -34 525 - -
  Ökning + /minskning - av rörelseskulder 6 790 - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 700 21 816 27 070

Investeringsverksamheten
  Investering i materiella anl tillgångar - -19 805 -19 355 -24 964
  Försäljning av materiella anl tillgångar + - - -
  Investering i finansiella tillgångar - 4 000 - -
  Försäljning av finansiella tillgångar + - - -

Kassaflöde från investeringsverksamhet -15 805 -19 355 -24 964

Finansieringsverksamheten
  Nyupptagna lån och skulder + - - -
  Amortering av lån och skulder - -5 000 -2 461 -2 907
  Övriga tillförda + använda - medel -538 - -

Kassaflöde från finanseringsverksamhet -5 538 -2 461 -2 907

Årets kassaflöde -7 643 0 -801
Likvida medel vid årets början 69 168 69 168 69 168
Likvida medel vid årets slut 61 525 69 168 68 367  
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Finansieringssbudget (tkr) 2019 2020 2021 2022
plan plan plan plan

Den löpande verksamheten
  Resultat efter finansiella poster 16 142 17 379 18 596 19 346
  Just för av- och nedskrivningar + 11 635 11 871 11 907 12 143
  Just för övr poster som inte ingår
  i kassaflödet 0 0 0 0

Kassaflöde för förändring av rörelsekapital 27 777 29 250 30 503 31 489

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
  Ökning - /minskning + av rörelsefordringar -9 814 -2 689 -912 -1 300
  Ökning + /minskning - av rörelseskulder 2 118 2 689 912 1 300

Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 081 29 250 30 503 31 489

Investeringsverksamheten
  Investering i materiella anl tillgångar - -25 644 -23 861 -23 825 -24 356
  Försäljning av materiella anl tillgångar + - - - -
  Investering i finansiella tillgångar - - - - -
  Försäljning av finansiella tillgångar + - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamhet -25 644 -23 861 -23 825 -24 356

Finansieringsverksamheten
  Nyupptagna lån och skulder + - - - -
  Amortering av lån och skulder - -2 434 -5 190 -5 979 -5 392
  Övriga tillförda + använda - medel - - - -

Kassaflöde från finanseringsverksamhet -2 434 -5 190 -5 979 -5 392

Årets kassaflöde -7 997 199 699 1 741
Likvida medel vid årets början 70 168 62 171 62 370 63 069
Likvida medel vid årets slut 62 171 62 370 63 069 64 810  
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Balansplan 2018-2022 
 
Balansbudget (tkr) 2016 2017 2018

bokslut budget budget
(inkl TB)

Anläggningstillgångar 263 177 275 114 286 578
Bidrag till statlig infrastruktur 2 160 2 025 1 890
Omsättningstillgångar 71 058 30 835 52 598
Kassa bank 61 525 61 026 68 367

Summa tillgångar 397 920 369 000 409 433

 
Eget kapital 131 647 115 471 155 334
Avsättningar 34 239 33 004 36 481
Skulder 232 034 220 525 217 618

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 397 920 369 000 409 433

Ansvarsförbindelser 188 075 183 554 180 192
Borgensåtagande 130 341 140 332 140 332  
 
Balansbudget (tkr) 2019 2020 2021 2022

plan plan plan plan

Anläggningstillgångar 298 786 309 211 319 800 330 920
Bidrag till statlig infrastruktur 1 755 1 620 1 485 1 350
Omsättningstillgångar 62 547 66 936 69 312 71 840
Kassa bank 62 171 62 370 63 069 64 810

Summa tillgångar 425 259 440 137 453 666 468 920

  
Eget kapital 171 476 188 855 207 451 226 797
Avsättningar 38 599 41 288 42 200 43 500
Skulder 215 184 209 994 204 015 198 623

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 425 259 440 137 453 666 468 920

Ansvarsförbindelser 179 294 177 536 176 200 175 000
Borgensåtagande 140 322 135 312 133 302 130 292  
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Projektering skollokaler för parallellklasser,  
dnr KS 17/00056 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-28 § 50, Dnr KS 17/00056 
Projektdirektiv samt projektplan 2017-06-02 
Projektering av lokaler parallellklasser Klockarhagsskolan 2017-11-07 

 
Ärendet 
Kommunförvaltningen fick på kommunstyrelsens sammanträde 28 februari 
2017 i uppdrag att utreda behov av och ge förslag på lösningar för det 
framtida lokalbehovet i grundskolan. Kostnadsbedömningar ska ingå i 
lösningsförslaget. 
 
Kommunförvaltning har nu efter behovsinventering projekterat ny skollokal 
för parallellklasser för grundskolan. Projekteringen har följt förvaltningens 
riktlinjer och direktiv kring hur projektering ska genomföras. I projektering 
har det ingått framtagande av lämplig typ av lokal, placering och storlek på 
byggnad.  
 
Sammanfattningsvis har följande tagits fram. 
 

• Valet av byggnad är modullösning. Snabb etablering, snabb 
avetablering och kort leveranstid. 

• Placering. Placeringen valdes utifrån grundskolans krav om att få 
närhet till övriga lokaler för att i det vinna så många synergieffekter 
som möjligt. I tillägg till det bildas en enhetligare skolmiljö. 

 
Ekonomi 
En beräknad leasingkostnad av modul är satt till 1,15 miljoner kronor per 
år med en marginal på 5 procent och en hyrestid på minst 10 år. Det 
innebär en ökad kostnad för år 2018 med 479,2 tkr avseende 5 månader. 
Till det tillkommer även övrig drift på lokalerna i form av bland annat 
värme, vatten, el och fastighetsskötsel, vilket förvaltningen räknar med 
finns idag för den byggnad som verksamheten tillfälligt hyr.  
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Investeringskostnaden för hela etableringen och även avetablering av en 
modulbyggnad är satt till sammanlagt 4,0 miljoner kronor, i den summan 
finns en viss marginal medräknad. Etableringsfasen uppskattas kosta 
sammanlagt 3,3 miljoner kronor där allt beräknas ingå så som möbler, 
anslutnings-avgifter, låssystem. Denna investering föreslår förvaltningen 
ska finansieras inom den investeringsram som kommunstyrelsen erhållit för 
verksamhetsåret 2018. Däremot innebär investeringen en utökad 
driftkostnad i form av avskrivningar och internränta. Nyttjandeperioden 
beräknas vara 10 år, vilket gör att investeringen ska skrivas av med 
motsvarande. Det leder till en ökad kapitalkostnad för år 2018 med  
161,6 tkr avseende 5 månader.  
 
Idag hyr verksamheten tillfälliga lokaler som motsvarar en hyreskostnad på 
322,6 tkr, vilket för aktuell period 2018 motsvarar 134,4 tkr. 
 
Förvaltningen har kalkylerat med en utökad verksamhetskostnad med  
450 tkr, höstterminen 2018, i förslaget till kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018. Det innebär att förvaltningen 
föreslår att den ökade kostnaden på drygt 50 tkr finansieras inom 
kommunstyrelsens strategimedel.  
 
Från och med år 2019 blir det en helårseffekt som måste inrymmas inom 
kommunstyrelsens driftbudget för år 2019.  
 
Folkhälsa 
Förslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för folkhälsan. 
 
Miljö 
Förslaget ger positiva miljöeffekter då de nya lokalerna är långt mera 
energieffektiva.  Den yttre miljön kommer också att förstärkas då 
byggnadens placering ger en inramad skolgård samt att form och 
färgsättning gör att fastigheten smälter in bland de andra. 
 
Medborgarperspektiv 
Förslaget ger en bättre arbetsmiljö för elever och lärare då verksamheten 
får ändamålsenliga lokaler som uppfyller dagens krav gällande ergonomi 
och arbetshälsa. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upphandla och etablera en 

modulbyggnad enligt projektering. 
 
- Etableringen på 3,3 miljoner kronor finansieras inom kommunstyrelsens 

investeringsbudget 2018. 
 

- Ökade driftkostnader 2018 med maximalt 50 tkr med anledning av ökade 
lokalytor finansieras genom kommunstyrelsens strategimedel.  

 
--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef  
Tina Lanefjord och utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
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Ritha Sörling (V), Marjo Pruuki (S) tycker att det är ett bra genomarbetat 
underlag. 
 
Ritha Sörling (V) ställer en fråga kring Godtemplargården vilket besvaras av 
bildningschef Tina Lanefjord.  
 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande  
Ewa Stålberg (M)) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 

 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upphandla och etablera en 
modulbyggnad enligt projektering. 

 
Etableringen på 3,3 miljoner kronor finansieras inom kommunstyrelsens 
investeringsbudget 2018. 

 
Ökade driftkostnader 2018 med maximalt 50 tkr med anledning av ökade 
lokalytor finansieras genom kommunstyrelsens strategimedel.  
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1 Inledning 

På uppdrag av kommunstyrelsen (beslut dnr KS 17/00056, uppdrag lokaler). 
Så har förvaltningen Hällefors kommun utrett frågan. Som huvudunderlag till 
projektering har rapporten ”genomlysning av bildnings verksamhetsområde 
2016-12-08” används. Ur den rapporten kan det fastslås att verksamheten på 
klockarhagsskolan är trångbodd och kommer så vara under överskådlig 
framtid. Trångboddheten har även lett till en oönskad belastning av tex 
matsalen med mattider från 10:30 och framåt.  Det kan med en ny byggnad 
och en planerad flyttkedja att minskas avsevärt. Dock kommer det att 
förutsätta viss ombyggnation även i befintliga lokaler i Klockarhagsskolan. 
 
2 Projektorganisation 

Projektet har följt riktlinjerna för projekt och dess styrning. Projektgruppen 
har bestått av: rektor, utvecklingsstrateg, tekniker BoAB samt 
fastighetskordinator som projektledare. Vid behov har projektgruppen 
kompletterats med: tekniker från Indus, Värmevärden och NCC. De 
sistnämnda har används som sakkunniga inom sina områden. Styrgruppen har 
bestått av: kommunchef, ekonomichef, bildningschef och projektledare. Till 
detta så har en granskningsgrupp används för att säkerställa materialet. 
 
3 Projektdirektiv  

De frågor som ställs i projektbeskrivningen är följande: Typ av lokal, 
placering och ekonomisk kalkyl. 
 
Följande specifikationer har projektet utgått ifrån för att sätta ramarna för 
bygganden: 
 
 

• Lokalerna ska vara avsedda för årskurs 4-5. 
• Lokalerna ska rymma 6st klassrum anpassade för ca 24-30 barn per 

rum.  
• 2 grupprum som bör rymma 10-12 barn. 
• 6 mindre grupprum 3-5 barn. 
• 2 arbetsrum för lärare samt tillhörande personalrum och ev. 

konferensrum. 
• Ska stå klart hösten 2018 till terminstart. 
• Hålla de ekonomiska ramarna om ca 900-1400kr/kvm/månad. 
• Vara ett så miljöriktigt alternativ som förutsättningarna tillåter. 
• Byggnaden ska vara av samma karaktär, utseende och färg som 

omgivande byggnader. 
 
Av dessa ramar är tidsaspekten den absolut tuffaste att uppfylla. Som nummer 
två kommer den ekonomiska aspekten. Var och en av punkterna redovisas 
enligt nedan i projekteringen.  
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4 Projektering  

4.1 
Första delen i projektet har varit att försöka fastslå vilken byggnadstyp som 
kunde vara aktuell för att klara kriterierna. Projektet har tittat på tre alternativ:  
 

1. Bygga ut befintlig skola Linjalen.  
2. Modulbyggnad.  
3. Bygga helt ny skolbyggnad, typ Hemgårdsvägen. 

 
1. 
Att bygga ut skolbyggnad Linjalen i antigen söder eller nordlig riktning 
undersöktes. Detta skulle ge möjligheten att kunna utnyttja gemenamma 
utrymmen så långt det går t.ex. Lärarrum, personalrum och grupprum. Med 
detta alternativ så skulle den tillagda ytan bli minst. Dock så kommer stora 
ombyggnationer i befintlig byggnad att krävas, i dagsläget så är det klassrum 
som täcker hela kortsidorna av lokalerna vilket då innebär mindre klassrum 
alternativ att de blir mindre grupprum. Tiden, tidsaspekten är huvudskälet till 
att detta alternativ stryktes i projekteringen. En beräknad byggstart med de 
bästa tänkbara förutsättningarna kan ske hösten 2018 alternativ våren 2019. 
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv låser en utbyggnad 
kvadratmeterkostnaderna och omöjliggör en snabb avetablering vid behov.   
2. 
Modulbyggnad. Fördelarna med en modulbyggnad är Snabb 
etablering/avetablering och kort leveranstid. Det som talar emot är att man är 
låst till modulens standardmått vilket tillåter litet utrymme för egna 
anpassningar. Dock följs boverkets byggregler (BBR20). I kalkylen är det 
medräknat viss anpassning av rummen som då sker i egen regi. Rent 
ekonomiskt så är det en hårdare konkurrens mellan modulföretagen än rena 
byggföretag vilket har hållit priset för moduler på en något lägre nivå. Dock 
så har även priset på denna marknad höjts. 
3. 
Bygga helt ny skola. Projektledaren har ställt frågan till Hällefors bostads AB, 
om möjligheten att bygga på samma koncept som Hemgårdsvägen. 
Möjligheterna finns och det skulle vara möjligt att bygga i anslutning till 
befintlig byggnad. 
Däremot så finns inte möjligheterna att uppfylla tidskravet då ett sådant 
byggprojekt skulle kunna starta som tidigast hösten 2018. Även den 
ekonomiska ramen kan bli svår att hålla då det kan krävas en 
direktavskrivning när bygget står klart samt att det i nuläget är byggarens 
marknad vilket har höjt byggkostnaden med ca 25-35% mot ett ”normalläge”. 
 
Slutsatsen i delen val av möjlig lokal blev därför att fortsätta projekteringen 
med utgångspunken att modulbyggnad är den byggnadstyp kommunen bör 
utgå ifrån. Största anledningarna är tidsramen samt ekonomin.  
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4.2 Byggnadkrav 
Lokalernas utformning har utgått från pedagogisk verksamhets krav. Den 
layout som är rimligast är följande: 
 

1. Byggnad i två plan, fyra klassrum per plan. 
2. Fyra mindre grupprum per plan. 
3. Trapphus med hiss. 
4. Sammanhängande kapprum med egna ingångar(bottenplan). 
5. Fyra städ och teknikrum.  

 
 

Antalet toaletter är 8 per våning varav två RWC per plan.  
Den totala ytan enligt ovan beskrivna koncept är 990kvm. Kommunen bör 
beakta vid upphandling av leverantör av modul att de följer byggregler som är 
gällande. Ett krav bör vara BBR 23 (Boverkets byggregler) gällande 
tillgänglighet, brand, ventilation, klimat, ljud, säkerhet samt 
energianvändning. 
 
 
4.3 Tidsramen 
Tidsramen är satt att byggnad ska stå klart till hösttermin 2018. Tiden för ett 
genomförande enligt den tidsramen är knapp men är enligt de kontakter som 
varit med leverantörer möjlig. Efter lagd beställning är en genomsnittlig 
leveranstid ca 3-4 månader. Mark och anläggningsarbeten kan ske parallellt 
om väder och årstid tillåter. 
 
4.3.1 Placering 
Projektet utgick från börja utifrån tre alternativa placeringar (se bilaga 
placeringar 1). Modulen kräver 570 kvadratmeter fri yta för att rymmas. 
Alternativ ett var i anslutning till Linjens norra ände. Dock fanns inte 
tillräckligt med fri yta för att möjliggöra en placering där. Alternativ nummer 
två var öster om de nya skolbyggnaderna på Hemgårdsvägen. Projektgruppen 
gjorde bedömningen att den placeringen är för långt bort från övrig 
verksamhet för att vara funktionell. Det tredje alternativet var tänkt där 
nuvarande fotbollsplan ligger. Dock inskränker den för mycket på redan liten 
utemiljö. Den slutliga placeringen är satt mellan skolbyggnad Linjalen och 
Godtemplargården (se bilaga placering 2). I och med det får kommunen 
enhetlig skolmiljö där skolbyggnaderna bildar en innergård och ger även en 
närhet till övriga verksamheter. Efter en första granskning så tillåts även 
placeringen enligt detaljplan. I övrigt så måste ett träd tas bort samt att viss 
inskränkning sker på den asfaltsväg som sammanbinder parkeringen efter 
Klockarvägen och Hemgårdsvägen. Dock kommer denna väg inte ha samma 
betydelse då Hemgårdsvägen flyttas.  
 
4.3.2 Ekonomi 
Den ekonomiska kalkylen är delad på kostnad som kan räknas som 
investering samt kostnad som räknas som drift/hyra. 

 
Kalkylerade hyreskostnader: 

• Hyra räknat på 5års kontrakt 1360kr/kvm 
• Hyra räknat på 10 års kontrakt 1160kr/kvm 
• Hyra räknat på 15 års kontrakt 1050kr/kvm(uppskattad hyra) 
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Exempelvis: 10 års kontrakt 1160kr/kvm*990kvm=1148400kr/12 månader 
ger 95700 kronor. 

 
               Dessa kostnader bör räknas som investering: 
 

• Markarbeten 400000kr 
• Anslutning VA 100000kr 
• Anslutning el 50000kr 
• Anslutning fjärrvärme 200000kr 
• Etableringskostnad 1550000kr 
• Avetableringskostnad 700000kr 
• Korrigeringar i befintliga lokaler samt möbler. IT, Brandlarm, 

lås etc. 1100000kr 
 

 
Till detta kommer även viss anpassning som bör ingå i modulen t.ex. 
Sadeltak. En kostnad för detta är inte framtaget. Men utgår man från en 5 % 
felmarginal på driftkostnaden så bör detta inrymmas. 
Investeringskostnader kommer även för anpassning av E-huset och Linjalen 
för att fullfölja flyttkedjan och med det få ut den yteffektivitet som önskas. 
Detta samt möblering av modul, verksamhetsanpassning t.ex. Data, brandlarm 
och specifik rumsindelning beräknas kosta uppskattningsvis 1100000kr. 
Summeringen blir att en investeringskostnad på 4,1 miljoner, i den kostnaden 
finns en viss marginal medräknad. 

 
4.4 Miljö 
Ur miljö hänseende så kommer platsen för uppförande av byggnaden att vara 
avstängd under en tid. Om tidplanerna håller så bör de största momenten 
kunna göras under verksamhetsuppehållet 2018. Modulen är uppvärmd med 
fjärrvärme, vilket gör att de senaste miljökraven inom energi uppfylls. 
Tidigare liknande lösningar var uppvärmda med direktverkande el. Ett 
alternativ till fjärrvärmen kan vara luft/vattenvärmepumpar.  
   
4.5 Infrastruktur 
Fjärrvärme via sekundärkrets finns det tillgång till via utgång från byggnad 
Vinkeln. Vatten och avlopp finns i även det i närheten för anslutning. 
 
4.6 IT 
Vid en eventuell upphandling av byggnaden så är det av största vikt att IT 
avdelningen får vara med från början. Vid tidigare projekt så har detta inte 
varit en självklarhet. Detta för att fånga upp verksamheten IT krav men även 
att få med larm och andra funktioner som kräver anslutningar. Vid 
upphandling skall därför ett krav vara full kanalisation i modulerna(se 
upphandlingsmall). 
 
4.7 Riskfaktorer 
Inventerade risker i projektet är följande: 
 

• Markrelaterade risker. Markförorening, omärkta ledningar, dåliga 
ledningar som måste bytas. 



7(8) 

 

• Ekonomiska felkalkyleringar. Fel i kalkylen eller i inkomna 
prisuppgifter.  

• Ej funktionellt för verksamheten. Att det framkommer hinder/störning 
för verksamheten som ej förutsetts. 
 

 
 
4.8 Konsekvenser 
En konsekvens som är identifierade är den inskränkning på gång och 
cykelvägen mellan Hemgårdsvägen och Klockarvägen som byggnaden ger. 
Dock bör påverkan bli ringa då det är möjligt att placera byggnaden söder om 
vägen. 
Ytterligare konsekvenser är att i och med att byggnaden placeras över 
befintlig fjärrvärmeledning till Godtemplargården så kommer den att behövas 
pluggas i Hemgårdsvägen. Detta leder då till att byggnaden kallställs.  
Godtemplargården utreds vidare inom lokalresursplanen. 
Skolgården kommer att minskas totalt i yta. Dock i och med flytten av 
Hemgårdsvägen så återfår man ytan förutsättningsvis att den tillkommande 
ytan iordningsställs. 
Klockarhagsskolan får verksamhet i en fristående byggnad, utan möjligt att gå 
inomhus mellan lokalerna samt att E-huset och linjalen kräver anpassning då 
ny verksamhet ska inrymmas i dem. 
  
 
Referenser 

4.1 Regelverk 
 
Boverkets byggregler BFS 2013:14 - BBR 20.  
Boverkets byggregler BFS 2016:6- BBR23. 
Energimyndigheten, Direktivet för byggnaders energiprestanda 
EPBD (2002/91/EC) 
 
4.2 Ritningar/Bilagor     
Placering ritning märkt placering 2 (slutligt läge) 
Placering ritning märkt placering 1 (placering 1-3 utgångslägen) 
Förslag till måttskiss märkt ritning 4292 (ritning gjord för 6 klassrum) 
Utseende förslag märkt visualisering 1+2 (förslag på utseende) 
Ledningskoll Värmevärden, Skanova och Ellevio 
Utkast förfrågningsunderlag vid upphandling av moduler 
 
 
4.3 Bilagor 
Projektgruppsprotokoll 
Styrgruppsprotokoll 
Referensutlåtanden 
  
 
 
 
 
Projektledare Mikael Pulkkinen
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1 Sammanfattning 

Bildning har i sin utredning ”Genomlysning av bildnings 
verksamhetsområde” slagit fast att en utökning av skolans lokaler är ett måste. 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut från 2017-02-28, ”Uppdrag om lokaler” 
gett Hällefors kommuns förvaltning i uppdrag att ge förslag på lokaler med 
till hörande ekonomiska kalkyler. Detta ska fungera som underlag till beslut. 
 
Behovet är en skolbyggnad som rymmer parallellklasser för årskurs 4-5 med 
verksamhetsanpassade lokaler. Det innefattar även personalutrymmen av 
olika karaktärer. Byggnaden ska vara belägen i närheten av befintliga 
skolbyggnader för att få så många synergieffekter som möjligt med befintliga 
ytor. 
 
Behovet av nya lokaler ska stå klart senast hösten 2018. Tidsaspekten är 
styrande i valet av lösning vilket är viktigt att få med i ett beslut.  
 
Detta projekt kommer att leda till en flyttkedja där verksamheten kan gå ur ej 
ändamålsenliga lokaler och därmed förbättra arbetsmiljön för både elever och 
lärare. Utrymmen i Klockarhagsskolan kommer att konverteras till tex. 
Musiksal, slöjdsal etc. Vilket i sin tur kommer att frigöra yta för en större 
matsal. 
Detta möjliggör även verkställande av beslutet om rivning av 
Godtemplargården. Vilket kommer att minska den totala kostnaden för 
Hällefors kommuns fastighetsförvaltning. 



 

 

2 Projektförutsättningar 

 
2.1 Projektgrupp 

Projektgruppen kommer att bestå av följande medlemmar: 
Projektledare, bildningsstrateg, rektor samt teknisk ansvarig 
fastighetsförvaltningen. 
 
2.1.1 Styrgrupp 

Styrgruppen kommer att bestå av:  
Kommunchef, ekonomichef, bildningschef samt projektledare. 
 
2.1.1.1 Granskningsgrupp 

Granskningsgruppen ska bestå av följande: Skyddsombud/facklig 
representant, personal, IT, lärarrepresentant och Bergslagens räddningstjänst. 
 
2.2 Mötesfrekvens 

Mötesfrekvensen för projektgruppen bör ligga på varannan vecka och 
styrgruppsmöten en gång i månaden. Om behov föreligger så läggs möten 
omgående. 
Granskningsmöte sker i slutfasen projektet. 
 
3 Tidslinje 

Enkel beskrivning av projektförlopp: 

 

 
 

       Dock kan de enskilda faserna i projektet tas om i flera steg beroende på 
inkommande fakta och andra påverkningar på projektet. Projektets mål är 
att under hösten 2017 få ett politiskt beslut.     

Projektavslut utvärdering Utförande Politiskt beslut 
Fördigställand
e av material 

Granskning 
ev. 

Komplettering 
Styrgruppsbes

lut 
analys av 
alternativ 

insamling av 
data 

Projektstart 



 

 

Tekniska förutsättningar 

3.1 Ekonomi 
Ingångsvärdet är en månadskostnad i spannet 900-1400kr/kvm/månad. 
Avvecklingskostnader ska tas med i totalkostnaden. Hyreskontrakt kan 
skrivas på 10 år.  
 
3.2 Specifikation 
Lokalerna ska rymma 6st klassrum var av 3st klass 1 rum, 3st klass 2 rum. 
Till detta kommer även: 2-3st grupprum som ska rymma 10-12 elever samt 
3st mindre grupprum. Arbetsrum till 12-14 lärare, personalrum/sanitetrum. 
Eventuella specialbehov och korrigeringar i rumsbeskrivningen anges av 
verksamheten. 
 
3.3 Tid 
Klart senast hösten 2018 dock så är det optimalt om en byggnad kan stå klart 
redan i juni månad 2018 för att förenkla in flytt och skolstart hösten 2018. 
 
3.4 Infrastruktur 
Samhällsbyggnad Bergslagen ska involveras i ett tidigt skede med tanke på 
parkeringar och tillfartsvägar.  Finnbergsvägens trafikbelastning kommer att 
öka markant vilket kommer ställa krav på en säkring för gång och cykel 
trafikanter. Samhällsbyggnad Bergslagen nämnd ska involveras så att det inte 
föreligger några problem med bygglov etc.  
 
3.5 IT 
IT ska ingå i ett tidigt skede. Detta för framtidssäkra lokalerna gällande 
tekniska möjligheter.  
 
3.6 Riskfaktorer 
Relevanta risker att ta med i projektet: 

 Markrelaterade risker 
 Ekonomisk felkalkylering 
 Ej verksamhetsanpassat  
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Driftbidrag till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
2018, dnr KS 17/00116 
 
Beslutsunderlag 
Direktionens sammanträdesprotokoll 2016-06-17 § 61 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-13 § 94 
Förslag till budgetram samt investeringsram 2018 från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i samband med genomförd 
budgetdialog 2017-04-05 
 
Ärendet 
Hällefors kommun ska enligt gällande förbundsordning för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om årligt driftbidrag till 
förbundet.   
 

Ekonomi 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13 om slutgiltiga budgetramar för 
verksamhetsåret 2018 avseende drift och investeringar. Förbundets 
driftbidrag ska inrymmas inom kommunstyrelsens fastställda budgetram. 
Kommunstyrelsen fastställer fördelning av drift samt investeringsbudget på 
sammanträdet den 28 november 2017 utifrån kommunförvaltningens 
förslag. 
 
Drift 
När det gäller driftbidraget till förbundet år 2018 föreslår 
kommunförvaltningen att totala driftbidraget utökas med 2,9 procent, som 
förbundet begär med stöd av SKL:s prognos för prisindex för kommunal 
verksamhet, med undantag för 100 tkr inom gata med anledning av ökade 
avskrivningskostander. Anledningen till att förvaltningen föreslår nästintill 
det förbundet begär är att det är kort tid kvar av året och förbundet får inte 
rätta förutsättningar för att på kort tid hitta effektiviseringar inom 
verksamheten. Däremot föreslår förvaltningen att budgeten för naturvården 
hanteras årligen och inte tas med i det stora driftbidraget. 
 
År 2017 har förbundet ett bidrag vad gäller teknisk verksamhet på totalt  
10 434 tkr. En 2,9 procentig höjning innebär att bidraget utökas med  
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303 tkr. Dessutom begär förbundet ytterligare 246 tkr för verksamhets-
förändringar avseende drift av ny gång och cykelbro, nya parkeringsplatser 
och nytt resecentrum. I samband med komponentavskrivning ska 
driftbidraget vad gäller gator och vägar minska med 1 530 tkr då det ska 
hanteras inom investeringsredovisningen. Totalt innebär det en minskning 
av driftbidraget på 1 081 tkr till sammalagt 9 353 tkr för den tekniska 
verksamheten.  
 
Förbundet begär 55 tkr i bidrag till åtgärder gällande skötsel och underhåll i 
Saxhyttans naturreservat samt Hökhöjdens naturreservat för 
verksamhetsåret 2018, vilket förvaltningen föreslår ska erhållas som ett 
separat årligt bidrag.  
 
Driftbidrag för lokal och miljöservice är 6 144 tkr för verksamhetsåret 
2017 utifrån nu kända ytor exklusive hemstädning och fönsterputs.  
Förvaltningens förslag är att kostnaderna för lokalvården kompenseras med 
2,9 procent, vilket motsvarar en utökning med 178 tkr samt att förbundet 
tillförs ytterligare 192 tkr för verksamhetsförändringar som förbundet redan 
idag utför. Totalt blir det en utökning med 370 tkr till sammanlagt  
6 514 tkr.  
 
Kommunförvaltningen kan konstatera att förbundets utökade driftbidrag 
inte hanteras på likvärdigt sätt som övriga verksamheter inom kommunen i 
och med att förbundet föreslås erhålla hela sin begäran. Förvaltningen 
föreslår att förbundet för verksamhetsåret 2019 inte erhåller SKL:s 
uppräkning på hela driftbidraget. Utifrån att förbundet de senaste åren 
erhållit i stort sett den begäran som de önskat föreslår förvaltningen att 
driftbidragsnivån 2018 kvarstår år 2019. Det innebär att förbundet ska till 
budgetdialogen under våren 2018 presentera konskevenser som kommunen 
får ta ställning till vid beslut av driftbidrag för år 2019. Dessutom ska 
förbundet presentera en mer detaljed kostnadsbudget för att kommunen ska 
kunna göra en bättre analys utifrån förbundets kostnadsmassa.  
 
Investering 
Budgeterade investeringsbeloppet för kommunstyrelsen är 23 163 tkr för år 
2018 efter hänsyn taget till införande av komponentredovisning 
Förvaltningen kan konstatera att kommunstyrelsen behöver begära en 
tilläggsbudgetering på 3 900 tkr utifrån det behov som finns inom främst 
VA-verksamheten. Förvaltningens förslag är att förbundet föreslås erhålla 
6 640 tkr i investeringsmedel plus 1 530 tkr för komponentinvesteringar s k 
planerat underhåll för skattefinansierad verksamhet, samt 8 700 tkr 
avseende den taxefinansierade verksamheten. Tilläggsbudgeteringen går att 
härleda till de beslut som finns på mindre vattenverk där åtgärder måste 
vidtas för att förhindra vite som annars kommer att utfärdas.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
förbundets budget för verksamhetsåret 2018.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets 
budget för verksamhetsåret 2018.  
 
Medborgarperspektiv 
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Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets 
budget för verksamhetsåret 2018.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 
2018 minskas med 711 tkr till totalt 15 867 tkr, varav 6 514 tkr avser 
lokal och miljöservice.  
 

- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för 
verksamhetsår 2018 blir 8 170 tkr avseende skattefinansierad 
verksamhet samt 8 700 tkr för taxefinansierad verksamhet, under 
förutsättning av kommunstyrelsen erhåller begärd tilläggsbudgetering 
på 3 900 tkr.  

 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen erhåller 55 tkr i bidrag för 

naturvårdsåtgärder för verksamhetsåret 2018. 
 

- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att presentera 
konsekvenser av ett beslut att låta 2018 års driftbidrag kvarstå år 2019. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson utförligt. 
 
Ritha Sörling (V) och Annahelena Jernberg (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2018 
minskas med 711 tkr till totalt 15 867 tkr, varav 6 514 tkr avser lokal och 
miljöservice.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för verksamhetsår 
2018 blir 8 170 tkr avseende skattefinansierad verksamhet samt 8 700 tkr för 
taxefinansierad verksamhet, under förutsättning av kommunstyrelsen erhåller 
begärd tilläggsbudgetering på 3 900 tkr.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen erhåller 55 tkr i bidrag för 
naturvårdsåtgärder för verksamhetsåret 2018. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att presentera 
konsekvenser av ett beslut att låta 2018 års driftbidrag kvarstå år 2019. 
 





Förslag till investeringsbudget 2018
Hällefors kommun

Projekt 2018 2019 2020
Trafikanalys i Hällefors kommun 100 0 0
Tak på befintliga sandfickor i Hällefors kommun 90 100 100
Gatuombyggnad eller i samband med VA-omläggning 2500 2500 2500
Tillgänglighetsanpassning 500 500 600
Upprustning av broar 300 300 2500
Reinvestering väg- och gatubelysning 960 1040 1100
Väg- och gatubelysningsanläggningar 1000 1000 0
Klimatanpassningsplan 1000 0 0
Summa 5450 5440 6800
Projekt 2018 2019 2020
Plantering prästgatan 130 0 0
Gång och cykelvägar till Hurtigtorpet* 40 ? ?
Grythyttan vattentornsparken 0 30 0
Allé Grythyttevägen/RV63* ? ? ?
Lekplatser 500 70 500
Naturstig vid Knuthöjdsmossen* ? ? ?
Parkutrustning 200 200 230
Grönstråk Schillingvägen* 80 ? ?
Grönstråk Stationsvägen* ? ? ?
Strandpromenad Svartälven 0 20 320
Violparken* ? ? ?
Summa 950 320 1050
Projekt 2018 2019 2020
Akutunderhåll badplatser 50 50 50

Summa 50 50 50
Projekt 2018 2019 2020
Asfaltering ÅVC Gyltbo 100 0 0
Infartsbom ÅVC Gyltbo 100 0 0

Summa 200 0 0
Projekt 2018 2019 2020
Mindre ledningsarbete och dagvatten 3500 3500 3500
Summa ledningsnät 3500 3500 3500
Mindre VA-anläggningar 5000 4000 2000
Summa anläggning 5000 4000 2000

Totalt 15150 13310 13400

* Åtgärder som framkommer i den grönplan som är under framställning
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Gatuombyggnad eller i samband med VA-omläggning i Hällefors 
kommun 

Beskrivning av äskandet 

Gatuombyggnad eller i samband med VA-omläggning av ledningsnät. Vid omläggning av va-ledningar 
byggs gatan om med ny överbyggnad.  

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
    
    
Kostnad för drift och underhåll av investering    
    

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Gatuombyggnad för ökad bärighet. Ökad kostnad för va-kollektivet för ledningsbyten i gator och 
vägar och samordningsfördelar och -vinster uteblir. 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Investeringsutgift 2500 2500 2500 



 
 

Klimatanpassningsplan 

Planen upprättas för att ge underlag för att motverka klimatförändringarnas effekter. 

Kommunerna behöver en mer detaljerad fördjupning av det arbete som länsstyrelsen har gjort i sin 
skyfallskartering med lågpunkter och flödesvägar. Fördjupningen bör innehålla dagvattensystemets 
olika åtgärder för att omhänderta dagvatten ex. gatubrunnar, lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD) etc. och att kartornas lågpunkter och flöden redigeras därefter Främst ska det fungera som ett 
underlagsmaterial för dagvattenhantering vid planarbete och projektering. Klimatanpassningsplanen 
bör också behandla grönskans roll i att hantera klimatförändringarna ex vis som en källa till skugga 
samt hur grönska kan påverka effekten av värmeböljor och hantera dagvatten. En annan del som är 
viktig är att MSBs kartering av 50, 100 och 200års flöde samt beräknat högsta flöde ingår i 
klimatanpassningsplanen. Det är en faktor som vi behöver ta hänsyn till i planering av ny bebyggelse 
för att motverka risken för drabbas av översvämningar.  

 

 

 

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Investeringsutgift 1000   
    
    
    
 

Effekter om äskandet inte genomförs  

Åtgärder för att minimera effekten av klimatpåverkan kan inte definieras och därefter genomföras, 
exempelvis förebygga risken för översvämningar. 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

- 



 
 

Reinvesteringar väg och gatubelysning Hällefors Kommun  

Beskrivning av äskandet 

Reinvestering, investering som görs för att ersätta förbrukad anläggningstillgång. Förbrukad 
anläggningstillgång fastställs utifrån beräknad teknisk och ekonomisk livslängd. För flertalet av de 
kommunala väg- och gatubelysningsanläggningarna har tid för förbrukad anläggningstillgång 
överskridits. Äskande av budgetvolym reinvestering, framdrift skall överensstämma med vilka 
utföranderesurser som för nuvarande finns att tillgå. 

Nuvarande fastställd reinvesteringsplan, prioriteringsordning enligt befintliga anläggningar med lägst 
kvalitet byggs om först. Prioritetsändringar från fastställd plan under beslutat år framdrift sker 
framförallt då möjlighet till synergieffekt medges för ombyggnad av anläggning med lägre prioritet. 
Vanlig orsak till sådan ändring av plan är samförläggning med annan part ledningsägare. 

Bedömningskriterier för kvalitet på anläggningar, i första hand säkerhet, i andra hand tillgänglighet. 
Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är parametrar vid samtliga projekteringar. 

Om avropade resurser för utförande ett år, inom ramen för beslutad budget framdrift reinvestering 
inte utförs till 100 % ökar reinvesteringsbehovet nästkommande år och så vidare. Möjlighet att inom 
fastställd ram tilläggsbudgetera oförbrukat kapital ett år till nästkommande år för att medge 
återhämtning till fastställd flerårsplanering.  

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
Kostnad för drift och underhåll av investering    
    
    
    

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Se under beskrivning av äskandet. 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

Omfördelningar är möjliga till mindre investeringsprojekt. 

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Investeringsutgift 960 1040 1100 



 
 

Tak på befintliga sandfickor i Hällefors kommun 

Beskrivning av äskandet 

För halkbekämpning i kommunen finns det idag ett antal sandfickor som är täckta med presenningar 
och förbundet har tagit fram en modell med skjutbart tak som förbundet vill komplettera befintliga 
sandfickor med. Komplettering med ett tak per år. 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
    
    
Kostnad för drift och underhåll av investering    
    

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Ett flertal incidenter har inträffat när snö- och eller issjok har åkt mot föraren som innan påfyllning i 
maskinen måste dra bort presenningen. Kortare cykeltid uppnås vid lastning av sandningsmaterial. 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Investeringsutgift 90 100 100 



 
 

Tillgänglighetsanpassning i Hällefors kommun 

Beskrivning av äskandet 

Tillgänglighetsanpassning för 500 tkr. Investeringsarbeten utförs genom att bland annat 
trottoarkanter sänks, mindre asfalteringsarbeten utförs på trottoarer för att få till en jämnare yta, 
cykelbommar sätts upp och mindre trafikåtgärder. (Fortsättning av projektet ”Säkra skolvägar” med 
åtgärder) 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
    
    
Kostnad för drift och underhåll av investering    
    

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Sämre tillgänglighet och otryggare trafikmiljöer.  

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Investeringskostnad 500 500 600 



 
 

Trafikanalys i Hällefors kommun 

Beskrivning av äskandet 

Trafikanalys i Hällefors enligt medborgarförslag KS 15/00330, KS 15/00329, KS 13/00184, KS 
13/00031, KS 13/00022 

Motion KS 14/00050 

KF 2016-06-28 § 94 

KS 2016-11-29 § 308 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
    
    
Kostnad för drift och underhåll av investering    
    

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan inte återrapportera eftersom trafikanalys inte är 
genomförd. 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Investeringsutgift 100   



 
 

Upprustning av broar enligt kravspecifikation efter besiktning i 
Hällefors kommun 

Beskrivning av äskandet 

Under 2016 genomförs besiktning av kommunens broar och äskandet avser enklare reparationer, 
ommålningar, upprustningar eller framtagande av bygghandlingar för framtida större renoveringar av 
kommunens broar. 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
    
    
Kostnad för drift och underhåll av investering    
    

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Sämre bärighet av broar kan medföra förbud mot viss trafiklast. 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Investeringsutgift 300 300 2500 



 
 

Investeringar väg och gatubelysningsanläggningar Hällefors 
Kommun  

Digital anläggningsdokumentation, gemensam plattform Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen VA Banken. WEB baserad gatubelysningsstyrning 
Samhällsbyggnad Bergslagen. Individmärkning belysningspunkter. Utflytt av 
gatubelysningsabonnemang från elnätägares nätstationer.  

Verktyg för ärendehantering, förebyggande underhåll, projektering, periodiska besiktningar, 
effektiviserad drift. Krav för möjliggörande och efterlevnad elsäkerhet enligt gällande föreskrifter. 

Om avropade resurser för utförande ett år, inom ramen för beslutad budget framdrift investering 
inte utförs till 100 % ökar investeringsbehovet nästkommande år och så vidare. Möjlighet att inom 
fastställd ram tilläggsbudgetera oförbrukat kapital ett år till nästkommande år för att medge 
återhämtning till fastställd flerårsplanering.  

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
Kostnad för drift och underhåll av investering    
    
Kapitalkostnader för investeringar 1 000 1 000  
    

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Se under beskrivning av äskandet. 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

Se under beskrivning av äskandet. 

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    



 

 

Investering - gång och cykelvägar till Hurtigtorpet 

Beskrivning av äskandet 

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för utveckling av grönstrukturen. Ett 
av förslagen är att utveckla gång- och cykelvägar till Hurtigtorpet samt att utveckla parkmark mellan 
Schillingvägen och Holqvistvägen. Enligt förslaget för centrumsutvecklingen bör i en framtida 
satsning även Schillingvägen utvecklas som ett grönt gång- och cykelstråk in mot centrum. 

Hurtigtorpet är ett av de viktigaste motions- och rekreationsmålen i Hällefors tätort. Målsätningen är 
att fler kan ta sig på säkra vägar dit med cykel eller till fots. 

En utveckling av park-kvalitéer mellan Schillingvägen och Holmqvistvägen ska på ett naturligt sätt 
leda in till centrum. 

 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Utökad vinterväghållning, belysningsunderhåll, 
vägslåtter – Basvägen - Hurtigtorpet 

   

Utökad vinterväghållning, belysningsunderhåll, 
vägslåtter – Schillingvägen - Basvägen 

   

Ökad skötselkvalité park mellan Schillingvägen/ 
Holmqvistvägen 

   

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
GC-väg Basvägen – Hurtigtorpet förprojektering    
GC-väg Basvägen – Hurtigtorpet    
Säker GC-passage Basvägen    
Park Schillingvägen/Holqvistvägen, planteringar, 
belysning 

   

Skogsstig mot Basvägen, säker GC-passage vid 
Göransvägen 

   

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en kommunalpolitisk 
diskussion. 

 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

 



 

 

Investering – plantering Prästgatan 

Beskrivning av äskandet 

Grythyttan är ett starkt varumärke i kommunen. Infarten till Grythyttans torg behöver gestaltas nytt 
med en välkomnande plantering i östra delen av Prästgatan. 

 

 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Anpassning av skötselstandard  15  

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Anläggning plantering 130   

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en kommunalpolitisk 
diskussion. 

 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

 



 

 

Investering – Grythyttan vattentorsnparken 

Beskrivning av äskandet 

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för utveckling av grönstrukturen. Ett 
av förslagen är att utveckla området runt vattentornet i Grythyttan främst genom höjning av 
skötselstandarden samt anläggning av rastplats. 

 

 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
höjning skötselstandard 35   

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Anläggning av rastplats  30  

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en kommunalpolitisk 
diskussion. 

 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

 



 

 

Investering – Allé Grythyttevägen/RV 63 

Beskrivning av äskandet 

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för utveckling av grönstrukturen. Ett 
av förslagen är att Grythyttevägen med trädplanteringar och att tydliggöra infarter till centrumet. 

Arbeten påbörjades under 2016 och tanken är att stegviss utveckla gaturummet. 

 

 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Anpassning av skötselstandard, trädvård    

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Anläggning allé    

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en kommunalpolitisk 
diskussion. 

 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

 



 

 

Investering – lekplatser 

Beskrivning av äskandet 

Under 2017 förprojekteras kommande lekplatsinvesteringar. Under 2018 behöver lekplatser förses 
med nya redskap. 

 

 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Höjning av skötselstandard för renoverad lekplats 20  21 

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Investering i nya lekredskap 500  500 
projektering   70  

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Lekredskap faller successivt bort och lekplatser ger ett ovårdat intryck. 

 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

 



 

 

Investering – naturstig vid Knuthöjdsmossen 

Beskrivning av äskandet 

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för utveckling av grönstrukturen. Ett 
av förslagen är att utveckla en rundslinga Hällefors Kyrkby – Krokbornsparken - Knuthöjdsmossen. 

 

 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Tillkommande skötsel    

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
planering    
Anläggning av naturstig    

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en kommunalpolitisk 
diskussion. 

 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

 



 

 

Investering – Parkutrustning, planteringar, stenläggning, m.m.  

Beskrivning av äskandet 

Planteringar och parkmöblering behöver förnyas löpande. 

 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Planteringar - etableringsskötsel    

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Parkutrustning, planteringar, stenläggning, m.m. 200 200 230 

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Om inte planteringar och möblering förnyas påverkas det allmänna intrycket av allmänplats mark 
negativt. 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

 



 

 

Investering – Grönstråk Schillingvägen 

Beskrivning av äskandet 

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för utveckling av grönstrukturen. Ett 
av förslagen är att utveckla ett grönstråk längs Schillingvägen in mot centrum. 

En trädrad med separerad gång- och cykelväg ska leder in mot centrum. 

 

 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Utökad väghållning stranpromenad    
Utökad vinterväghållning – gångväg till 
Krobornsparken 

   

Drift- och underhåll av rastplats    
 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Förprojektering grönstråk Schillingvägen    
Ombyggnation Schillingvägen     

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en kommunalpolitisk 
diskussion. 

 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

 



 

 

Investering – Grönstråk Stationsvägen 

Beskrivning av äskandet 

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för utveckling av grönstrukturen. Ett 
av förslagen är att utveckla ett grönstråk längs Stationsvägen förbi resecentrumet in mot centrum. 

Hällefors kommun har förvärvat en del av fastigheten mellan Stationsvägen och järnvägsspåren. Ytan 
ska gestaltas och skötselgraden höjas. Separerade gång- och cykelvägar bör anläggas och belysningen 
behöver förnyas. 

 

 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Tillkommande skötselytor    
Utökad väghållning GC-väg    

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Parkanläggning resecentrum    
Anläggning grönyta söder om resecentrum    
Trädrad öster om stationsvägen    
Förnyelse allé norr om resecentrum    
Förlängning GC-väg med belysning    

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en kommunalpolitisk 
diskussion. 

 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

 



 

 

Investering – Strandpromenad Svartälven 

Beskrivning av äskandet 

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för utveckling av grönstrukturen. Ett 
av förslagen är att utveckla en strandpromenad mellan Sikforsvägen och Grönvallsvägen. I ett senare 
skede kan en fortsättning mot Krokbornsparken knytas samman med en tänkt naturstig förbi 
Knutshöjdmossen. Strandpromenaden passera en kulturhistorisk intressant miljö och en rastplats 
nära intill en iläggsplats för Svartälvens kanotled kan anläggas. 

En utveckling av strandpromenaden bygger på att en överenskommelse med markägaren kan träffas. 

 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Utökad väghållning strandpromenad   senare 
Utökad vinterväghållning   10 
Drift- och underhåll av rastplats   senare 

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Förprojektering strandpromenad  20  
Strandpromenad   270 
Rastplats    50 

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en kommunalpolitisk 
diskussion. 

 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

 



 

 

Investering – Violparken 

Beskrivning av äskandet 

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för utveckling av grönstrukturen. Ett 
av förslagen är att Violparken. Idén är att förse violparken med möjligheter till olika aktiviteter och 
skapa variation i den stora enformiga ytan. 

 

 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Utökad väghållning stranpromenad    
Utökad vinterväghållning – gångväg till 
Krobornsparken 

   

Drift- och underhåll av rastplats    
 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Dialog och förprojektering Violparken    
Parkgestaltning     

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en kommunalpolitisk 
diskussion. 

 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

 



 
 

IDROTT HÄLLEFORS KOMMUN 

Beskrivning av äskade 

Diverse utrustning tillbadplatser i kommun som tex Målning,Bryggor, staket, möbler etc 

 

  

 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
    
    
    
    

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Behövs en reserv för att klara akuta uppstående underhåll där ej driften klarar! 

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Akut under håll Ospec för badplatser  50 50 50 



 
 

Asfaltering ÅVC Gyltbo 

Beskrivning av äskandet 

Asfaltering av yta där vi har FTI behållare för förpackningar, ytan är idag grusad. 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
Kostnad för drift och underhåll av investering    
    
Kapitalkostnad för investering    
    

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Klagomål om att det är lerigt, risk att skada sig (halkrisk) mm. kommer fortsätta att komma in om 
asfaltering inte kommer att ske. 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

Kan motsvarande effekter/funktion klaras inom befintlig budget genom omprioriteringar. 
Argumentationen ska vara realistisk. 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Asfaltering Gyltbo 100   



 
 

Hällefors, Mindre VA-anläggningar 

Beskrivning av äskandet 

Minireningsverk, markbäddar, infiltrationer enligt föreläggande från BMB 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
Kostnad för drift och underhåll av investering    
    
Kapitalkostnad för investering  200 160 
    

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Vite utdöms. 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
 5 000 4 000 2 000 



 
 

 

 

Hällefors, Mindre ledningsarbete och Dagvatten 

Beskrivning av äskandet 

Nybyggnation och byte av befintligt ledningsnät pga växande behov. 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
Kostnad för drift och underhåll av investering    
    
Kapitalkostnad för investering  70 70 
    

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Ökade drift- och underhållskostnader i framtiden. 

 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
 3 500 3 500 3 500 



 
 

Infartsbom ÅVC Gyltbo 

Beskrivning av äskandet 

Nuvarande bom är i behov av att bytas ut. Byts mot bom med fjärröppning. Likadan som på Södra 
Måle 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
Kostnad för drift och underhåll av investering    
    
Kapitalkostnad för investering    
    

 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Reparationer på den äldre bommen. Ingen fjärröppning. 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

Kan motsvarande effekter/funktion klaras inom befintlig budget genom omprioriteringar. 
Argumentationen ska vara realistisk. 

Effekter av äskandet på investeringsbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Infartsbom Gyltbo 100   





Förslag till budgetram 2018
Hällefors kommun

(tkr)
Gata Park Idrott Lokalvård Praktik Infrastr. Summa

Driftbidrag 2017 8304 1834 240 6144 0 56 16578
Uppräkning 241 53 7 178 0 2 481
Verksamhetsförändring 246 55 0 192 0 0 493

Summa 8791 1942 247 6514 0 58 17552

Uppräkningen baseras på SKLs prognos för prisindex för kommunal verksamhet. (2,9%)

Verksamhetsplan 2019 8801 1944 254 6512 0 59 17571
Verksamhetsplan 2020 9065 2002 262 6707 0 61 18098

Verksamhetsförändringar
Gata 246
Drift av ny GC-bro över järnvägen i Hällefors 179
Drift av nya parkeringsplatser i Hällefors 21
Drift av nytt resecentrum i Hällefors 46
Park 55
Driftbidrag naturvård 55
Lokalvård 192
Tömning av blöjhinkar Sörgården 5
Extrastäd av toaletter Klockarhagsskolan 71
Städning av fsk Lärkan 98
Björkhaga servicehus omklädningsrum 18

Om beslut om investeringar som ökar driftkostnader tas behöver driftbidraget utökas med de belopp som 
anges på investeringsäskandet.



 
 

Hällefors kommun 

Drift av ny GC-bro över järnvägen i Hällefors 

Utökning av skötselobjekt och av driftsbidraget i och med att kommunen och Trafikverket byggde en 
ny gång- och cykelbro med tillhörande anslutningar över järnvägen mellan Finnbergsvägen och 
Hällevi IP. Driftkostnaden består av vinter- och sommarvägrenhållning, belysning, beläggning, 
besiktning m.m.  

Trafikverket kommer utföra besiktning och drift- och underhållsåtgärder under bron och dessa 
kostnader ska regleras enligt avtal mellan kommunen och Trafikverket och är ej medtagna i 
nedanstående kostnad. 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
Kostnad för drift och underhåll av investering 179 179 179 
    
Kapitalkostnad för investering    
    
 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Oplogad gc-sträcka, släckt belysning, lagkrav efterlevs ej m.m. 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, tidigare Bergslagens kommunalteknik har idag en minimal 
budgetram för drift- och underhållsarbeten som medför att allmänheten kommer med kritik på 
utförandet eftersom deras förväntningar är högre än vad utförandet är gentemot 
funktionsbeskrivningen. Förbundet kan omprioritera inom befintlig budgetram under förutsättning 
att någon funktion minimeras enligt funktionsbeskrivningen. 



 
 

Hällefors kommun 

Drift av nya parkeringsplatser i Hällefors 

Utökning av skötselobjekt och av driftsbidraget i och med att kommunen byggde en nya parkeringar 
vid Formens hus och 2 mindre parkeringar vid boulebanan. Driftkostnaden består av vinter- och 
sommarvägrenhållning, belysning, beläggning,  m.m.  

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
Kostnad för drift och underhåll av investering 21 21 21 
    
Kapitalkostnad för investering    
    
 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Oplogad parkering vid Formens hus, ostädat, bristande skyltunderhåll m.m. 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, tidigare Bergslagens kommunalteknik har idag en minimal 
budgetram för drift- och underhållsarbeten som medför att allmänheten kommer med kritik på 
utförandet eftersom deras förväntningar är högre än vad utförandet är gentemot 
funktionsbeskrivningen. Förbundet kan omprioritera inom befintlig budgetram under förutsättning 
att någon funktion minimeras enligt funktionsbeskrivningen. 



 
 

Hällefors kommun 

Drift av nytt resecentrum i Hällefors 

Utökning av skötselobjekt och av driftsbidraget i och med att kommunen byggde en nytt 
resecentrum i Hällefors. Driftkostnaden består av vinter- och sommarvägrenhållning, belysning, 
beläggning, m.m.  

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
Kostnad för drift och underhåll av investering 46 46 46 
    
Kapitalkostnad för investering    
    
 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Oplogat resecentrum, ostädat, bristande skyltunderhåll m.m. 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, tidigare Bergslagens kommunalteknik har idag en minimal 
budgetram för drift- och underhållsarbeten som medför att allmänheten kommer med kritik på 
utförandet eftersom deras förväntningar är högre än vad utförandet är gentemot 
funktionsbeskrivningen. Förbundet kan omprioritera inom befintlig budgetram under förutsättning 
att någon funktion minimeras enligt funktionsbeskrivningen. 



 

 

Driftbidrag för naturvård i Hällefors kommun 

Beskrivning av äskandet 

Med början 2017 har kommunekologtjänsten gått över från BMB till Samhällsbyggnadsförbundet. 

Kommunen har ansvaret för förvaltningen av 2 naturreservat. Det gäller Saxhyttans naturreservat 
och Hökhöjdens naturreservat. Hökhöjdens naturreservat är stort och med huvudsakligt syfte för 
rekreation och friluftsliv. För att fånga upp olika intressen och planera skötseln för Hökhöjdens 
naturreservat finns behov att ta fram en åtgärdsplan för skötseln. För detta arbete och att kunna 
underhålla reservaten i enlighet med reservatsbestämmelserna äskas medel enligt nedan.  

Förutom detta kan bidrag sökas från olika finansiärer, där medfinansieringen kan tas från dessa 
medel samt för nedlagd arbetstid i olika projekt.  

 

• Skötsel och underhåll i naturreservat och naturområden 55 kkr 

 

 

 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
Åtgärdsplan för skötsel i Hökhöjdens NR 20   
Röjning för utsikt vid Toppstugan 10   
Förbättring av rastplatser 20   
Flytt av gränsrör i Saxhyttans naturreservat 5   
 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Utan driftbidrag kan skyldigheten att förvalta naturreservaten inte utföras. Naturvärden eller 
rekreationsvärden kan inte utvecklas eller kan gå förlorade. 

Externa bidrag för naturvårdsarbete som kräver en kommunal medfinansiering kan inte sökas. 

 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

 



 
 

Björkhaga servicehus Hällefors kommun 

Utökning av städ omklädningsrum 

Omklädningsrum,wc,dusch 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
Kostnad för drift och underhåll av investering 18 18 18 
    
Kapitalkostnad för investering    
    
 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Effekter som blir om äskandet inte genomförs är att omklädningsrummen  inte kan få  lokalvård 
enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer, och hygienen för den personal  som använder 
lokalerna blir bristfällig, med risk för smittspridning,  samt att  slitaget på golvytor och inredning  blir 
hårdare. 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

Kan motsvarande effekter/funktion klaras inom befintlig budget genom omprioriteringar. 
Argumentationen ska vara realistisk. 



 
 

 Sörgården Förskolan Grythyttan, Hällefors kommun 

Tömning av blöjhinkar 

Lokalvårdaren tömmer blöjhinkarna på avdelningen, istället för att förskolepersonalen gör det. 

 

Beskriv äskandet och prissätt det. Förklara även vad som ska göras och varför.  

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
Kostnad för drift och underhåll av investering 5 5 5 
    
Kapitalkostnad för investering    
    
 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Effekter som blir om äskandet inte genomförs är att personalen själva får gå tillbaka till att tömma 
blöjhinkarna.   

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

Kan motsvarande effekter/funktion klaras inom befintlig budget genom omprioriteringar. 
Argumentationen ska vara realistisk. 



 
 

 Klockarhagsskolan Hällefors kommun 

Extrastäd av toaletter  

Hälften av Klockarhagsskolans toaletter behöver städas en extra gång per dag. Det är många 
toalettbesök per toalett, och det blir skräpigt och ohygieniskt, samt tar slut på papper. 

 

 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
Kostnad för drift och underhåll av investering 71 71 71 
    
Kapitalkostnad för investering    
    
 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Effekter som blir om äskandet inte genomförs är att de toaletterna som är i behov av en 
extrastädning blir smutsiga och ohygieniska att besöka,  samt att vi inte kan utföra   lokalvård enligt 
folkhälsomyndighetens rekommendationer,  vilket  drabbar eleverna på skolan. Hygienutrymmen 
som inte är rena är stora smittspridare. 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

Kan motsvarande effekter/funktion klaras inom befintlig budget genom omprioriteringar. 
Argumentationen ska vara realistisk. 



 
 

Gamla Lärkan ombyggd  Hällefors kommun 

Lokalvård förskola 

Städning av den ombyggda förskolan Lärkan, entré, korridorer, skötrum, lekrum, vilrum, matrum, wc. 

 

Effekter av äskandet på driftbudget År 2018 År 2019 År 2020 
    
Kostnad för drift och underhåll av investering 98 98 98 
    
Kapitalkostnad för investering    
    
 

Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) 

Effekter som blir om äskandet inte genomförs är att Förskolan Gamla Lärkan  inte kan få  lokalvård 
enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer,  vilket  drabbar de  små barnen, och arbetsmiljön 
för den personal  som vistas i verksamheten. Det resulterar i dålig luft, hygienutrymmen som kan bli 
smittspridare,vilket är extra  viktigt att begränsa bland små barn, samt att  slitaget på golvytor och 
inredning  blir värre. 

Kostnaden är mellanskillnaden mellan kostnad för Megabananen som gått ur sina lokaler och flyttat 
till gamla Lärkan, och kostnaden för priset på de ombyggda lokalerna. 

Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 

Kan motsvarande effekter/funktion klaras inom befintlig budget genom omprioriteringar. 
Argumentationen ska vara realistisk. 



 
 

                                    

Budget               2018 

Förslag till 
Kommunstyrelsens 
verksamhetsplan 

2018 



- 1 - 

Innehållsförteckning 
 

  
 
 
 
 Kommunstyrelsens ordförande har ordet ................................... 2 
 Planerings- och uppföljningsprocessen...................................... 4 
 Allmän analys ............................................................................ 6 
 Verksamhetsstyrning ............................................................... 14 
 Organisation ............................................................................. 18 
 Uppdrag och verksamhet ......................................................... 21 
 Resultatmål .............................................................................. 26 
 Aktivitetsplan ........................................................................... 29 
 Driftplan Kommunstyrelsen 2018............................................ 31 
 Investeringsbudget 2018 .......................................................... 32 
 
 
 

  
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan har producerats av Hällefors kommuns 
kommunförvaltning i samarbete med övriga förvaltningar 

 
 

Layout och sammanställning: Jessica Jansson ekonomichef 
  
 
 



- 2 - 

Kommunstyrelsens ordförande 
har ordet 
 
Hällefors kommun fortsätter stärka ekonomin, med ett positivt prognostiserat resultat 
på 11, 5 miljoner 2017, så förbättrar kommunen överskottet med 3,2 miljoner i 
förhållande till budgeterat, vilket i sin tur innebär att kommunen tryggar framtiden, 
både genom att ha styrkan i att investera för framtiden, men också stå rustade för då de 
ekonomiska förutsättningarna kan förändras.  
 
Under året har många strategiska processer hanterats av kommunstyrelsen, Regionala 
utvecklingsstrategin (RUS), Länstransportplanen, översiktsplan, landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS), grönplan och centrumutveckling. Alla dessa är oerhört viktiga 
dokument, som tillsammans möjliggör det fortsatta strategiska arbetet med att utveckla 
kommunen, för kommuninnevånarna, näringslivet och besöksnäringen. 
 
Under våren invigdes de nya fullgoda 110 meters perrongerna i Hällefors och Grythyttan, en 
satsning som kommunen gjort tillsammans med Trafikverket och som ytterligare kommer att 
stärka möjligheterna till destinationsutveckling och öka attraktionskraften i Hällefors 
kommun. Samma dag invigdes också nya resecentrumet och gång- och cykelbron över 
järnvägen. 
 
Kommunen kunde också under våren inviga och flytta in i nya och ändamålsenliga 
förskolelokaler vid Lärkan, ett samverkanprojekt som genomförts tillsammans med Statens 
Bostadsomvandling. 
 
Ombyggnationen av Björkhaga kök har kommit igång och kommer när det står klart vara 
tillagningskök för äldre, och centralköket kommer att laga maten till den pedagogiska 
verksamheten. Här blir det en kvalitetshöjning inte bara när det gäller måltiderna utan också 
utifrån arbetsmiljön för de anställda. 
 
Förvaltningen har under året arbetat och utrett förutsättningarna för ett nytt vård- och 
omsorgsboende i kommunen. Att hitta en lösning på detta, innebär att vi skapar ändmålsenliga 
lokaler även här, som gagnar både de äldres behov och påverkar arbetsmiljön positivt för 
kommunens anställda. 
 
Förvaltningen har under hösten fått uppdraget att strategiskt arbeta fram förslag på en 
åtgärdsplan för att bli en attraktivare arbetsgivare. Där ingår arbetet med att erbjuda tryggare 
anställningsformer, höja frisknärvaron, säkerställa rätten till heltid och framtidens 
kompetensförsörjning. 
 
Utifrån att Hällefors kommun under framförallt år 2015 och 2016 tog ett stort ansvar i 
flyktingsituationen som då rådde, behöver kommunen också stärka arbetet med integration 
och säkra framtidens stora arbetskraftsbrist som kommer att råda i Hällefors kommun i stort. 
Under våren ansökte Hällefors kommun och fick projektmedel för att starta upp All-in, ett 
projekt som kommunen tillsammans med 8 andra kommuner i länet kommer att driva 
tillsammans med Region Örebro län och Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet är minska 
långtidsarbetslösheten, utanförskapet och arbeta med att säkra upp framtidens arbetskrafts 
behov. 
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2017 var året då Hällefors kommun äntligen tog klivet upp i svenskt näringslivs ranking, från 
287 plats till 209 plats. Största ökningen i regionen och den bästa placeringen för Hällefors 
kommun sen mätningarna startade. Ett viktigt signalvärde inte bara inom kommunen, utan 
även i kommunens omkrets. Hällefors kommun har tagit klivet och arbetar strategiskt, 
långsiktigt och målmedvetet i många frågor som påverkar kommunens fortsatta utveckling 
och framtid. Dialog och samarbete har varit framgångsfaktorer i många av de frågor 
kommunen löst, inte bara i år, utan även de senaste åren.  
 
Mycket finns kvar att göra, det gäller att ha modet att 
gasa och bromsa och att hålla i utvecklingen, men 
med en stabil ekonomisk grund att stå på anser jag att 
Hällefors kommuns startegiska förutsättningar att 
lyckas, avsevärt har förbättrats. 
 
Jag känner fortsatt en stor optimism och glädje för 
framtiden och ledordet för att vi har lyckats, är 
tillsammans! Vi kan fortsätta att investera för 
framtiden i Hällefors kommun! 
 
 
 
 
 
 
 

 AnnaHelena Jernberg 
             Kommunstyrelsens ordförande (s) 
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Planerings- och 
uppföljningsprocessen 
 
Kommunfullmäktige fastställer varje år den strategiska planen bestående av en treårsbudget i enlighet 
med Kommunallagen plus ytterligare två år. Första året i planen benämns budget medan de fyra 
följande åren kallas plan. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, mål, inriktning, drift- och 
investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget, som utgör underlag för styrning av 
verksamheterna. Budgetprocessen under året finns beskriven i kommunens verksamhets- och 
ekonomistyrningspolicy och tillhörande riktlinjer. Under våren sker en process som leder fram till att 
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 en budgetdialog för att få in information och behov av de kommunala 
verksamheterna. Utifrån information från dialogen sker överläggningar mellan de politiska 
grupperingarna. Under perioden arbetar respektive parti eller grupperingar fram ett förslag till 
driftbudget och investeringsbudget för kommande femårsperiod. 
 
Juni: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig budget för kommunen åren 2018-2022. 
 
Juni: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga budget för kommunen åren 2018-2022.   
 
Augusti-september: 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 2018. 
 
November: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga skattesats för år 2018. 
 
December: Kommunfullmäktige fastställer kommunens slutgiltiga budget för kommunen åren 2018-
2022.   
 
Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige 
vid tre tillfällen per verksamhetsår: Månadsrapport för perioden januari-mars, delårsbokslut 
för perioden januari-augusti samt för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. 
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Allmän analys 
 
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 och tillskottet fördelas med hänsyn till 
antal asylsökande och nyanlända. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den 
slutliga fördelningen inför 2018. Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den 
kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag. Totalt handlar det om 13,9 miljoner 
kronor för Hällefors kommun år 2018, samt preliminärt med 10,7 miljoner kronor år 2019 samt  
6,4 miljoner kronor år 2020. 
 
Befolkningsprognos 
Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Hällefors kommun 
uppvisar en befolkningsminskning som leder till minskade intäkter som kan göra det svårare att ha en 
hög samhällsservice. Denna utveckling gör det ännu viktigare 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 2016 hade Hällefors kommun 7138 invånare vilket är en ökning med 106 
personer jämfört med föregående år. Födelsenettot för samma period, det vill säga antalet födda 
jämfört med antalet döda, var ett underskott med 29 personer. Motsvarande siffra för 2015 var ett 
underskott med 33personer. Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttning, gav 
ett överskott med 126 personer att jämföras med 2015 som gav ett överskott med 129 personer. 
Framtagna prognoser till år 2037 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommunen. I 
prognosen framgår att kommunens befolkning minskar med drygt 4 procent fram till år 2037, vilket är 
en förbättring mot tidigare års prognos med 3 procentenheter. Enligt framtagna prognoser beräknas 
kommunen befolkning uppgå till 6 849 invånare i slutet av år 2037. 
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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. Antalet platser för vård- 
och omsorgsboende beräknas öka med 20 platser till år 2035 enligt framtagna utredningar. 
Kommunen räknar med att totalt ha behov av 104 platser samt kortidsboende. Idag har kommunen  
84 platser, där det under år 2017 utökats med 3 platser. Kommunen kan konstatera att antalet äldre 
äldre, d v s över 80 år, prognostiseras att öka med drygt 35 procent fram till år 2037 i förhållande till 
år 2016.  
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Befolkningsprognos 19-64 år (2015-2035)          Befolkningsprognos 65 år och äldre (2015-2035) 
 
Näringsliv 
Hällefors kommun är beroende av ett väl fungerande näringsliv. Det är därför av största vikt att det 
lokala näringslivet har optimala förutsättningar för att driva och utveckla sin verksamhet. Dialogen 
mellan kommunen och näringslivet behöver fortsätta utvecklas. 
 
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 till-
sammans med tio andra kommuner har ingått ett partnerskap. Verksamheten är fokuserad på fem in-
satsområden: Investering och etablering, Kommunservice, Kompetensförsörjning, Näringslivs-
främjande utvecklingsarbete samt Entreprenörskap, nyföretagande och innovationer. Arbetet med 
nyföretagande och entreprenörskap samordnas inom BRO.  
 
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. Numera samordnas NKI- 
mätningarna inom länet via BRO. 
 
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 verkar för att få en naturlig koppling mellan näringsliv och kommun. En levande 
dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket viktig för att nå ett bra näringslivsklimat. 
Viktiga frågor som har prioriterats är en näringslivsstrategi för kommunen och hur kommunens 
attraktionskraft förbättras.  
 



Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 

- 8 - 

Arbetsmarknad 
Den öppna arbetslösheten i kommunen ökade med 7 personer under år 2016. Antalet öppet arbetslösa 
motsvarade då 6,8 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en ökning med 0,2 procentenheter vid en 
jämförelse med ingången av år 2015. Samtidigt minskade antalet personer som är sökande i program 
med aktivitetsstöd med 20 personer. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning, 
arbetspraktik, arbetsträning, samt jobbgaranti för ungdomar. 
 

2012 2013 2014 2015 2016
Öppet arbetslösa 225 168 202 263 270
Aktivitetsstöd 218 224 147 170 150
Summa 443 392 349 433 420  
 
Kommunen räknar med att fortsätta satsa på vuxenutbildning samt arbetsmarknadsåtgärder för att 
möta upp den arbetslöshet som finns. Det är också viktigt utifrån en långsiktighet vad gäller 
utvecklingen av kommunens ekonomiska bistånd. Kommunen har lyckats minska prognostiserade 
ekonomiska utfallet på ekonomiskt bistånd och istället utöka arbetsmarknadsåtgärder med 
målsättningen att medborgare ska få en egen försörjning.  
 
Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden har de senaste åren gått från en överskottssituation till en bristsituation. 
Nyproduktionen i kommunen består av enstaka villabyggnader. Det allt äldre beståndet på 
fastighetsmarknaden kräver ökade underhållsinsatser. Genomgripande renoveringar innebär stora 
kostnader som föranleder stor försiktighet hos fastighetsägarna eftersom marknaden inte är så stark i 
kommunen på längre sikt. Följden blir ett allt sämre fastighetsbestånd. Detta är en ond spiral som i 
dagsläget verkar vara svår att bryta. 
 
Genom kommunens ökade behov av grundskolelokaler har Hällefors Bostads AB producerat sex 
lägenheter med mycket god tillgänglighet och moderna planlösningar som den närmaste tiden ska 
användas för utbildningsändamål. Lokalerna är byggda på ett sätt som gör det möjligt att återgå till 
bostäder och därmed kunna förnya bostadsbeståndet när kommunens behov av grundskolelokaler 
minskar. Kommunförvaltningen har uppdraget att utreda behovet av ytterligare grundskolelokaler för 
framtiden utifrån den befolkningsstruktur som råder och prognosiseras framöver. 
 
Kommunen har beslutat att omvandla Hällefors Bostads AB:s kontorslokaler på Klockarvägen 18 
samt 20 för att tillgodose kommunens behov av lokaler för HVB-hem och stödboende. Ursprungligen 
byggdes dessa hus som bostadshus och nu kan dessa kunna återgå till denna funktion. Kommunen har 
som målsättning att anta en ny bostadsförsörjningsplan för kommunen under 2018 som ska belysa 
vilka utmaningar som kommunen står inför och vilka möjligheter och inriktningar som finns.  
 
Under 2018 kommer kommunen att fortsätta utreda möjligheterna till att finna andra lösningar för 
vård och omsorgsboende i kommunen som helhet, då dagens lokaler på Nya Björkhaga samt 
Fyrklövern inte är ändamålsenliga enligt dagens regelverk.  
 
Bostadsbolaget har sedan några år tillbaka tecknat lägenhetsavtal med Migrationsverket i Lindesberg 
som idag uppgår till totalt 22 lägenheter. Detta gör att kommunens bostasbrist blir än mer påtaglig, 
men även behovet av kommunal service ökar i form av förskola, grundskola, vuxenutbildning samt 
ekonomiskt bistånd utifrån ett integrationsperspektiv.  
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En aktuell utmaning för kommunerna är att uppfylla kraven som följer av den så kallade 
bosättningslagen. Enligt denna har kommunerna skyldighet att ordna bostäder åt ett visst antal 
nyanlända varje år. Antalet som kommer att bosätta sig enligt bosättningslagen förväntas vara stort. 
De ekonomiska konsekvenserna är svåra att uppskatta. Förutom direkta kostnader för investeringar 
finns även risk för långsiktiga konsekvenser av ökad belåning, ökat risktagande och eventuella 
effekter på kommunernas ekonomiska bistånd. Flera kommuner har signalerat att de inte har möjlighet 
att klara uppdraget. 
 
Politisk mandatfördelning 
Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala 
verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger 
styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt fast-
ställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning framgår av tabellen nedan. 
Under verksamhetsåret 2018 kommer val till kommunfullmäktige att genomföras vilket innebär att 
mandatfördelningen i fullmäktige kan komma att förändras.  
 

Kommunfullmäktige

Socialdemokraterna 9
Vänsterpartiet 7
Moderaterna 5
Centerpartiet 3
Grythyttelistan 3
Sverigedemokraterna 3
Landsbygdens oberoende 1
Totalt 31  
 
Personalförsörjning 
 
Kompetensförsörjningen är en nationell utmaning för Sveriges kommuner och landsting. Det fattas en 
halv miljon medarbetare i Sverige under 2013-2022. Två tredjedelar av dessa är 
ersättningsrekryteringar beroende på stora pensionsavgångar. En tredjedel består av nyrekrytering till 
följd av ökad efterfrågan. Medarbetare saknas främst inom förskola, skola, vård och omsorg samt 
inom hälso- och sjukvård. Hällefors kommun kommer under kommande planperiod att ha 79 
medarbetare som är blir 65-67 år och därmed pensionsmässiga. Antalet nyrekryteringar förväntas öka 
med 26 medarbetare, om kommunen använder de nationella beräkningarna. Hällefors har då ett 
sammantaget rekryteringsbehov av 105 medarbetare under 2018-2022. 
 
Det finns flera sätt att minska behovet av antalet nyrekryteringar. Hällefors har höga sjuktal. 
Sjukfrånvaron 2016 var cirka 8,2 procent. Att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor, 
rehabiliteringsarbete både proaktivt och reaktivt, ledarskap och medarbetarskap kommer med all 
sannolikhet att sänka sjuktalen och på så sätt frigöra resurser till verksamheten. Ett välfungerande 
arbetsmiljöarbete ökar också kommunens attraktionskraft. 
 
Rekryteringsbehovet minskar om fler arbetar heltid. Kommunal och SKL har kommit överens om att 
heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. När fler arbetar heltid ökar antalet arbetade timmar, 
trots att antalet anställda är oförändrat. Om alla månadsavlönade i Hällefors kommun skulle gå upp i 
tid och faktisk arbeta heltid, skulle den ökningen motsvara 149 heltidsarbetande. Om kommunen 
lyckas med att få hälften av dessa att arbeta heltid skulle det innebära ett tillskott på 75 medarbetare. 
Lagstiftningen ger rättigheter till deltidsarbete bland annat genom föräldraledighetslagen och 
studieledighetslagen, men i övrigt är det upp till kommunen som arbetsgivare hur kommunen vill 
hantera den frågan. En del av attraktiviteten kan vara att ge möjlighet till deltid. En plan för 
heltidsarbete ska tas fram partsgemensamt under 2017 för kommunen. 
 



Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 

- 10 - 

Då konkurrensen om arbetskraften hårdnar måste bra arbetsgivare bli bättre; det krävs att man arbetar 
aktivt för att vara en attraktiv region, kommun och arbetsgivare. Rätt kompetens och att kunna 
attrahera, utveckla och behålla talanger är en framtidsfråga. Undersökningar visar att medarbetarna i 
kommuner och landsting är engagerade, motiverade och i stor utsträckning trivs med sina jobb och 
arbetsplatser. Men för att framåt kunna locka rätt talanger är det viktigt att fortsätta arbetet med att 
förbättra bilden av de kommunala välfärdsyrkena och utveckla Hällefors kommun som en attraktiv 
arbetsgivare och kommun. 
 
Kommunen måste bli bättre på att marknadsföra alla de intressanta jobb som finns i sektorn och 
berätta om vad medarbetarna uträttar inom olika verksamheter. 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 påverkar 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. 
 
Tre av Hällefors kommuns chefer, 12,5 procent av samtliga chefer, kommer att uppnå 65-67 år under 
perioden. För att verksamheterna ska fortsätta att utvecklas är det av största vikt att locka till sig 
duktiga chefer och utveckla de potentiella ledare som redan jobbar inom kommunen. För att lyckas 
attrahera och behålla bra ledare är det viktigt att kunna erbjuda en arbetssituation där utrymme finns 
för att kunna utöva ett gott ledarskap, behov finns att se över möjligheter till ett administrativt 
chefsstöd och kommunen planerar för ökad chefsutbildning. 
 
De demografiska förändringarna ställer stora krav på att välfärdstjänsterna fortsätter att förbättras och 
effektiviseras. Ny teknik och IT-utveckling samt nya kommunikationsmöjligheter gör detta möjligt 
samtidigt som det skapar nya välfärdsjobb med krav på nya kompetenser hos medarbetarna. 
 
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 för år 2018 är fastställd. Från år 2021 är tanken att hela 
tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag. I 
samband med budgetpropositionen och höständringsbudgeten satsar regeringen ytterligare resurser till 
välfärden genom ökade generella statsbidrag med 3,5 miljarder kronor 2019 samt 7 miljarder år 2020. 
 
För att stärka kommunernas och landstingens arbete med det civila försvaret, t ex att stärka 
säkerhetsskyddet samt delta i nödvändiga utbildningar och i övningar som Försvarsmakten m.fl. 
anordnar behöver ytterligare medel tillföras. Anslaget för krisberedskap utökas därför med  
100 miljoner kronor. För att möjliggöra viss finansiering av kostnader som uppstår hos offentliga 
aktörer i samband med hantering av extraordinära händelser behöver ändamålet för anslaget vidgas. 
Regeringen anser därför att anslaget för Krisberedskap även i viss utsträckning bör få användas för att 
finansiera offentliga aktörers kostnader i samband med extraordinära händelser. 
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Regeringen anser att den svenska lönebildningsmodellen, med den internationellt konkurrensutsatta 
sektorn som lönenormerande, under lång tid har bidragit till en god reallöneutveckling (i genomsnitt 
2,8 procent under åren 1995–2015). Samtidigt har inflationen varit dämpad. Trots det starka 
arbetsmarknadsläget väntas reallönerna växa något långsammare på grund av ökande inflationstakt. 
Då bristen på arbetskraft stigit förväntas löneökningstakten, med en viss fördröjning, göra detsamma 
under 2018. Enligt konjunkturlönestatistiken ökar timlönerna i hela ekonomin med 2,5 procent under 
2016, medan prognosen för timlöneutvecklingen för år 2017 och 2018 är 2,9 procent respektive 3,2 
procent. 
 
I kommunsektorn väntas lönerna öka snabbare än i näringslivet, bland annat till följd av den särskilda 
satsningen på löner för undersköterskor, regeringens satsning på höjda lärarlöner och det stora 
rekryteringsbehovet i många verksamheter. Enligt konjunkturlönestatistiken ökar timlönerna för 
sektorn med 2,4 procent under 2016, medan prognosen för timlöneutvecklingen för år 2017 och 2018 
ligger på 2,7 procent respektive 3,0 procent. Regeringen fortsätter lyfta fram vikten av åtgärder mot 
skillnader i löne- och anställningsvillkor mellan kvinnor och män samt vikten av minskad arbetslöshet 
och en mer omfördelande politik som bidrag till reducerade inkomstklyftor generellt. 
 
Regeringen föreslår en långsiktig satsning på socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden där 
att bland annat stärka kommunernas eget arbete för att förbättra förutsättningarna i områden som idag 
kännetecknas av stora utmaningar. Förslaget är att avsätta 500 miljoner kronor 2018, 1 500 miljoner 
kronor 2019 samt 2 500 miljoner kronor 2020. 
 
300 miljoner kronor förslås regeringen satsa på gratis simskola och 450 miljoner kronor för avgiftsfria 
aktiviteter för barn under skollov för år 2018. 
 
Utbildningsområdet 
Några större lagförändringar inom bildningsområdet är inte väntade det kommande året. De två 
förändringar som behöver nämnas är den från 2017 förändrade YrkesVuxförordningen och de ökade 
krav som kommer att ställas på digitalisering i skolan fram till 2022. Förändringen i YrkesVux 
innebär för kommunen att antalet utbildningsplatser ökas, men att finansieringen per plats halveras. 
Osäkerheten och den administrativa tyngden ökar, samtidigt som den egenfinansiering som krävs inte 
tidigare varit budgeterad.  
 
Redan från och med 1 juli 2018 kommer kraven på digitalisering att skärpas i skolan. 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.  
 
Från förskola till vuxenutbildning har det dessutom de senaste åren kommit nya lagar, förordningar 
och läroplaner, som verksamheterna håller på att implementera. Fokus vid fortbildning och 
kompetensutveckling har varit ny skollag, nya läroplaner och ämnesplaner. De kommande åren ska 
det arbetas fram bra rutiner för att möta de nya förändringarna och säkerställa kvaliteten, genom 
utbildning i ämnes arbetslag, nätverk och omvärldsbevakning. 
 
Riktade bidraget gällande mindre barngrupper i förskolan för att minska barngrupperna och öka 
personaltätheten i förskolan aviseras med 830 miljoner årligen fram t o m år 2019. Det riktade 
statsbidraget för specialpedagogik minskas med 100 miljoner för att finansiera andra ökningar. Det 
riktade statsbidraget för fler anställda i lågstadiet, den så kallade lågstadiesatsningen, minskas med 
329 miljoner kronor i och med år 2019. Ett engångsbidrag om totalt 1 160 miljoner avsattes för att 
rusta upp utemiljön för förskolor, fritidshem, skolor mm. Detta anslag sprids ut på åren 2017 med  
480 miljoner och 680 miljoner år 2018. Satsning för ökad kompetens för lärare inom svenska för 
invandrare (SFI) och svenska som andra språk inom komvux finns med 100 miljoner kronor per år 
fram t o m år 2019. 
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Regeringens ambition är att öka antalet lärare, bl a genom att återupprätta läraryrkets status så att 
lärare väljer att komma tillbaka och att lärarutbildningen blir mer attraktiv. För att göra läraryrket mer 
attraktivt behöver lärarna ges mer tid att ägna sig åt undervisningen och bättre möjligheter att göra 
karriär och utvecklas i yrket. Från och med den 1 juli 2016 kan huvudmännen ansöka om medel för att 
höja löner för särskilt kvalificerade lärare. Karriärtjänstreformen ska vara fullt utbyggd från och med 
år 2017 och då omfatta 17 000 förstelärare och omfatta 3 miljarder kronor. Bidraget beräknas finnas 
fram t o m år 2019. 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. Regeringen 
har avsatt betydande medel för att utbilda fler speciallärare och för att utveckla det 
specialpedagogiska arbetet.  
 
Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling fortsätter och för år 2018 förslås en 
satsning på totalt 1 miljard kronor för att stärka de skolor som har störst utmaningar att nå 
tillfredsställande kunskapsresultat. Dessutom föreslår regeringen en särskild jämlikhetspeng på  
500 miljoner kronor avsätts till grundskolor med låg andel behöriga elever till gymnasieskolans 
nationella program för insatser efter huvudmannens behov och ska gå till ökade och därmed inte 
pågående insatser.  
 
Omsorgsområdet 
Regeringen satsar 2 miljarder kronor för att öka bemanning i äldreomsorgen i syfte att skapa ökad 
trygghet och kvalitet för den enskilde. Att utöka bemanningen kan förväntas förbättra arbetsmiljön 
och därigenom öka attraktionskraften för yrken inom äldreomsorgen. Satsningen beräknas utgå åren 
2017-2018 med 2 miljarder årligen. 
 
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 föreslår regeringen att 
en ytterligare förstärkning för åren 2018-2019 till totalt 500 miljoner kronor per år för åtgärder för att 
öka bemanningen. Medlen får användas till socialsekreterare, arbetsledare och administratörer men 
inte till bemanningsföretag.  
 
Regeringen för fram att sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. Arbetslösheten är dock 
fortsatt hög i vissa grupper. Svårast att komma in på arbetsmarknaden har personer utan fullföljd 
gymnasieutbildning, personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och 
utrikes födda, i synnerhet nyanlända. Samtidigt råder det arbetskraftsbrist inom vissa yrken. 
Från den 1 januari 2018 föreslår regeringen att regelverket för etableringsinsatser i större utsträckning 
ska harmoniseras med den övriga arbetsmarknadspolitiken. Regelverket för nyanlända inom 
etableringsuppdraget ska bli mer likt det som gäller för övriga arbetssökande. Som ett led i detta 
föreslår regeringen att finansieringen av insatser inom etableringsuppdraget samlas med 
finansieringen av de arbetsmarknadspolitiska programmen. 
 
Regeringen avser att införa ett nytt stöd – introduktionsjobb och därmed försvinner tidigare stöden; 
instegsjobb, särskilt anställningsstöd samt traineejobb. Introduktionsjobb riktar sig till personer som 
är långtidsarbetslösa eller nyanlända.  Extratjänster kvarstår som en viktig insats för personer med 
särskilt svag förankring på arbetsmarknaden, långtidsarbetslösa och nyanlända. Delegationen för unga 
och nyanlända till arbete (Dua) fortgår och förstärks med fokus på utrikes födda kvinnor.  
 
Regeringen har inom Arbetsförmedlingens område omdisponerat 105 miljoner kronor för att stärka 
sommarjobb för ungdomar i kommunerna. Pengarna ska fördelas till kommunerna via 
Arbetsförmedlingen med kraven att detta inte påverkar tillkomsten av redan planerade sommarjobb. 
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Regeringen beslutade den 9 mars 2017 om nya ersättningsformer för kommunernas mottagande och 
omhändertagande av ensamkommande barn och unga. Förändringarna som ska träda ikraft den 1 juli 
2017 kräver ett förberedelsearbete från både Migrationsverkets och kommunernas sida om rätt 
ersättning ska kunna betalas ut i rätt tid. Det nya ersättningssystemet för mottagandet av 
ensamkommande barn och unga baseras i huvudsak på schabloner. Tillämpningen av regelverket blir 
enklare och det gör att Migrationsverket kan betala ut ersättningar till kommunerna snabbare. 
Schabloner innebär också mindre administration eftersom ansökan om ersättning inte behöver göras. 
 
Kommunerna får bättre förutsättningar för planering och organisation av mottagandet när 
ersättningsnivån och tidpunkten för utbetalning är bestämd. Med förändringen av regelverket 
säkerställs att skattemedel används effektivt och ansvarsfullt. Det blir inte längre möjligt att ta ut 
orimligt höga priser för boenden för ensamkommande. Alla kommuner får en årlig ersättning för 
beredskap och kapacitet för mottagandet av ensamkommande barn. Ersättningen består av två delar: 
dels en fast ersättning om 500 000 kronor, dels en rörlig ersättning som beräknas utifrån hur många 
barn som kommunen förväntas ta emot under året. Systemet med överenskommelser om platser för 
mottagande tas bort. Precis som tidigare får kommunen ansöka om ersättning för utbildning som ges 
till asylsökande barn och unga. Kommuner som har extra stora kostnader med anledning av 
övergången till det nya systemet kan ansöka om extra ersättning under år 2017 och 2018. 
 
Regeringen har för avsikt att höja schablonersättningen till kommunerna för mottagandet av 
nyanlända med 301 miljoner kronor år 2018 för att möta behovet av vuxenutbildning till nyanlända 
efter utbildningsplikt.  
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Verksamhetsstyrning 
 
Vision 
Hällefors – En attraktiv kommun 
 
Verksamhetsidé 
Vi skapar förutsättningar till utveckling för de som lever och verkar i Hällefors 
kommun. Vi främjar möten som engagerar och stimulerar till ett öppet och 
tolerant samhälle som bidrar till ett gott och tryggt liv. Vi för en ansvarsfull 
politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. 
 
Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår 
verksamhet. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs 
effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar på 
ett kostnadseffektivt sätt. Våra strategiska mål är: 
 
Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår 
verksamhet 

• Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka 
• Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda 
• Vi ser möjligheter med mångfald 

 
Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för en positiv utveckling 

• Vi arbetar för ett hållbart samhälle med miljö- och klimatfrågorna i fokus 
• Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer 
• Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv 
• Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå 
• Vårt offentliga rum präglas av en attraktiv miljö, där konst och kultur har en självklar plats 

 
Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta 
över att ge god service 

• Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter 
• Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel 
• Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 

 
Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett 
ansvarsfullt och långsiktigt sätt 

• Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav 
• Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden 
• Vi finansierar investeringar med egna medel 

 
Verksamhetsmål 
Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning. 
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att 
räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna 
används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är här mål och riktlinjer för 
verksamheten kommer in i bilden. Verksamhetsmål ska vara uppföljningsbara. De ska rikta sig till 
medborgarna och till exempel anges i form av servicenivåer och kvalitet. Verksamhetsmål kan också 
riktas inåt i organisationen och uttryckas i form av produktivitet och effektivitet. 
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Hällefors kommun har antagit en verksamhets- och ekonomistyrningspolicy med tillhörande riktlinjer 
där det framgår att kommunfullmäktige ska fastställa övergripande verksamhetsmål kallade 
inriktningsmål. Inriktningsmålen ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekono-
misk hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den 
önskvärda inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. 
Inriktningsmålen ska kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera s k 
resultatmål.  
 
På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens 
nämnder och styrelse fastställt resultatmål för respektive verksamhetsmål. Resultatmålen har ett 
kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning verksamheter uppnår sin 
målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen är på väg att uppnå 
inriktningsmålen eller inte.  
 
Inriktningsmål 2015-2018 
Inriktningsmål har ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och 
utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv.  
 
Utifrån ett långsiktigt perspektiv ska kommunen fastställa långsiktiga finansiella mål för att nå 
målsättningen att förbättra kommunens soliditet. En målsättning att sträva efter är att redovisa en 
soliditet som uppgår till minst 20 procent, inklusive pensionsskulden. 
 
Finansiella inriktningsmål 
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 2,5 procent av kommunens 
skatteintäkter och generella statsbidrag samma period. 

 
Indikator 1: Resultatandel 

 
2018 2019 2020 2021 2022 TOTALT

Budgeterat resultat (mkr) 15,4 16,1 17,4 18,6 19,3 86,8
Skatteintäker och utjämning (mkr) 442,6 448,1 453,3 456,6 459,0 2 259,6
Resultatandel 3,5% 3,6% 3,8% 4,1% 4,2% 3,8%  

 
Mål 2: Hällefors kommun har investeringar som över en femårsperiod 

högst motsvarar 4 procent av kommunens skatteintäkter och 
generella statsbidrag samma period.  

 
Indikator 1: Investeringsandel 
 

2018 2019 2020 2021 2022 TOTALT
Nettoinvesteringar (mkr) 23,2 23,8 22,1 22,0 22,6 113,7
Skatteintäker och utjämning (mkr) 442,6 448,1 453,3 456,6 459,0 2 259,6
Investeringsandel 5,2% 5,3% 4,9% 4,8% 4,9% 5,0%
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Mål 3: Hällefors kommun har amorterat på den långsiktiga låneskulden 
som över en femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor. 

 
Indikator 1: Långfristiga låneskulden 
 
(mkr) 2018 2019 2020 2021 2022 TOTALT
Låneskuld 90,7 88,3 83,1 77,1 71,7
Amortering (+) Upplåning (-) 2,9 2,4 5,2 6,0 5,4 21,9

 
Mål 4:  Hällefors kommun har försäkrat bort den långsiktiga 

pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar  
10 miljoner kronor. 

 
Indikator 1: Pensionsskulden 
 
(mkr) 2018 2019 2020 2021 2022 TOTALT
Totalt pensionssåtagande 216,7 217,9 218,8 218,4 218,5
Försäkring 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 10,0  
 

 
Verksamhetsmässiga inriktningsmål 
 
Tillväxt  
Ett väl fungerande och dynamiskt näringsliv är en förutsättning för en livskraftig kommunal service. 
Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i arbete. Det kan göras via aktivt arbete för att nya företag 
ska etablera sig i kommunen och antalet nystartade och växande företag ska öka. Vidare kan det ske 
genom att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola i syfte att uppnå bättre matchning mellan 
människors kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att kommunen erbjuder 
praktikplatser inom sina verksamheter. 
 
Mål 1: Kommunen prioriterar åtgärder för människors möjlighet till egen 

försörjning genom eget arbete eller företagande 
 
Indikator 1: Antal arbetstillfällen i kommunen 
 
Indikator 2: Antal sysselsatta (dagbefolkning) 
 
Indikator 3: Antal företag 
 
Indikator 4: Antalet praktikplatser i kommunen  

 
Utbildning    
Det finns mycket forskning som pekar på värdet av en fungerande grundskola. Förutom det faktum att 
väl genomförd grundskola för individen medför ökade möjligheter till fortsatta karriärval, och därmed 
ökade förutsättningar för företagens framtida rekrytering, finns en hel del forskning på epidemiologisk 
nivå. 

 
Grundskolans nyckelfunktion beträffande ett stort antal parametrar i samhället är alltså väl 
dokumenterat. För att resultaten i grundskolan ska stiga behöver också ett antal andra verksamheter 
ges möjlighet till utveckling. 
 
Med utgångspunkt i det rådande forskningsläget och verksamhetens organisation i övrigt föreslår 
förvaltningen att utbildningsverksamhetens resultatmål fokuserar på grundskolan. 
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Mål 2: Måluppfyllelsen i grundskolan har ökat 
 
Indikator 1: Meritvärde i åk 9 lägeskommun, genomsnitt. 
 
Indikator 2: Elever i åk 9 som är behöriga till ett nationellt program. 
 
Omsorg   
Utifrån lagstiftning har Hällfors kommun det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som 
vistas i kommen får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunen ska arbeta för att 
kommuninnevånarna känner tillit och förtroende för verksamheten. All vård, omsorg och service som 
kommunen levererar utifrån gällande lagstiftning ska ges med hänsyn till omsorgens värdegrund:  Vi 
visar omtanke genom att lyssna, respektera och stödja dig, så du får möjlighet att leva det liv du vill 
och kan. 
 
Mål 3: Kommuninnevånare upplever en nöjdhet med de insatser som 

omsorgsverksamheten erbjuder.  
 
Indikator 1: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, andel (%) 
 
Indikator 2: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 

 
Indikator 3: Verkställighetstid i antal dagar från beslut till verkställighet ligger inom 

medelvärde - äldreomsorgen, LSS och IFO 
 
Indikator 4:  Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) 
 
Indikator 5: Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt bistånd, andel (%) 
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Organisation 
 
Den kommunövergripande ledningsgruppen arbetar med samordning och effektivisering av de 
kommunala verksamheterna utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. 
Kommunövergripande ledningsgruppen utgörs av kommunchef, verksamhetschefer, personalchef, 
ekonomichef samt kanslichef och leds av kommunchef. 
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Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid 
Den centrala administrationen består av bildningschef och utvecklingsstrateg. Inom 
verksamhetsområdet finns en förskolechef, två grundskolerektorer, en rektor med ansvar för 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen, en kulturskolechef och en måltidschef, som bildar 
verksamhetsområdets ledningsgrupp. 
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Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration 
Den centrala administrationen består av socialchef och verksamhetsutvecklare samt systemutvecklare. 
Inom verksamhetsområdet finns en områdeschef inom äldreomsorg och funktionsnedsättning samt en 
områdeschef inom individ- och familjeomsorg, som bildar verksamhetsområdets ledningsgrupp. 
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Uppdrag och verksamhet 
 
 
Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och lyder direkt under kommun-
fullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen ansvarar för 
övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett 
övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter 
innefattar även uppsikt över kommunens bolag.  
 
Styrelsen som har 15 ledamöter bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen 
fungerar som beredningsorgan för alla frågor som behandlas i kommunfullmäktige och verkställer 
uppdrag inom de områden kommunstyrelsen handhar genom sitt reglemente. Inom kommunstyrelsen 
finns tre utskott med vardera 7 ledamöter. Utskotten ansvarar för den löpande politiska styrningen 
och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom respektive 
verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag. 
 
Politisk verksamhet 
Kommunens politiska verksamhet och stöd till politiska partier administreras av förvaltningen. Här 
hanteras även allmänna val, borgerliga förrättningar samt överförmyndarverksamhet. Kommunens 
överförmyndarverksamhet förvaltas av gemensamma nämndorganisationen Bergslagens 
Överförmyndarnämnd. 
 
Kommunövergripande 
 
Kommunchef  
Kommunchef har ansvar för de övergripande strategiska uppdragen. Kommunchef leder 
kommunförvaltningen och har huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen från politiken 
och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.  
 
Kanslienhet 
Kanslienheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge 
service till kommunens verksamheter inom kansliområdet. Enheten leds av kanslichef. 
 
Kanslifunktionen utgör sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott 
samt övriga nämnder och bolag. Kanslifunktionen ansvarar för den huvudsakliga diarieföringen 
av kommunens handlingar. Funktionen ansvarar dessutom för kommunens posthantering och 
administrerar de politiska valen. 
 
Ansvaret för information och kommunikation har kommunchef. Det gäller både den interna 
kommunikationen på kommunförvaltningen och den övergripande externa kommunikationen. 
Däremot ansvarar kanslienheten för de kommunikationsverktyg som kommunen har.  
 
Administrationen av Finskt förvaltningsområde hantera inom enheten och har som huvudsaklig 
uppgift att tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer och verksamheterna som gör att kommunen 
uppfyller lagstiftningen inom förvaltningsområdet.   
 
HR-enhet 
HR-enheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge service 
till kommunens verksamheter inom personalområdet. Enheten leds av HR-chef. 
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HR-enheten ansvarar för kommunens samlade personal- och löneadministration. HR-enheten hanterar 
arbetsrättsliga frågor med lag- och avtalstolkning, rehabiliteringssamordning, arbetsmiljöfrågor, 
personalförsörjningsfrågor, chefsutbildning med mera. HR-enheten ansvarar för utarbetande av 
styrdokument inom det personaladministrativa området. 
 
Ekonomienhet 
Ekonomienheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge 
service till kommunens verksamheter inom ekonomiområdet. Enheten leds av ekonomichef. 
 
Ekonomifunktionen huvudsakliga och strategiska uppgift är att utveckla, samordna och följa upp 
Hällefors kommunkoncerns verksamhet och ekonomi. Dessutom ansvarar enheten för kommunens 
övergripande finansiering. Ekonomienheten ansvarar för utarbetande av styrdokument inom 
ekonomiområdet och säkerställa kommunens ekonomistyrningsprocess. 
 
Enheten inryms även av upphandling där huvudsakliga uppgiften är att tillhandahålla 
internkonsultativt stöd till chefer och verksamheterna som gör att kommunen uppfyller lagkraven.  
 
Tillväxt och utveckling 
Området tillväxt och utveckling utgörs av näringslivstrateg, kultur- och fritidschef, 
fastighetskoordinator, fastighets- samt IT-chef som tillsammans utgör kommunens strategigrupp som 
leds av kommunchef.  
 
Kommunchef ansvarar för och håller samman samhällsbyggnadsprocessen. Näringslivsarbetet leds av 
näringslivsstrateg och inriktas på att aktivt, strategiskt och i samverkan med andra aktörer skapa 
tillväxt och ett bra klimat för företagare och initiativtagare i kommunen.  
 
Fastighetskoordinatorns huvudsakliga uppgift att utgöra det primära stödet vid fastighetsrelaterade 
ärenden så som att tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer i förändringsarbete och särskilda 
fastighetspolitiska ärenden. Funktionen utgör den primära kontakytan för Samhällsbyggnad 
Bergslagen, Bergslagens Räddningstjänst och Hällefors Bostads AB samt statliga myndigheter i 
fastighetsrelaterade ärenden. Dessutom medverka till att stärka och utveckla infrastrukturen och 
kollektivtrafiken och bidra till att kommunen har en långsiktig lokalresursplanering. 
 
Fastighetsenheten leds av fastighetschef som har ansvaret att förvalta kommunens fastighetsbestånd, 
kommunens inhyrda paviljonger samt avtalet med Statens Bostadsomvandling.  
 
IT-enheten leds av IT-chef som ansvarar för kommunens IT. IT-funktionens huvudsakliga uppgift är 
att stödja utvecklingen av IT-verksamhet för Hällefors kommun så som fiberutbyggnad och 
tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer i förändringsarbete och särskilda IT-politiska 
ärenden.  
 
Inom kulturverksamheten finns främst biblioteket, bidrag till studieförbund och amatörkultur samt 
konst och reparationer. Fritidsverksamheten avser föreningsbidrag och kommunens idrotts- och 
fritidsanläggningar såsom idrottsplatser och sporthallar. Detta område leds av kultur- och fritidschef.  
 
Plan- och bygglovsverksamhet, miljö- och hälsoskydd 
Kommunens plan och bygglovsverksamhet samt miljö och hälsoskydd hanteras genom 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som en samverkan inom norra Örebro län.  
 
Räddningstjänst, kris och beredskap 
Bergslagens Räddningstjänst har uppdraget att förvalta kommunens räddningstjänst och det sker i 
samverkan med kommunerna i Östra Värmland. Kommunchef är ansvarig för kommunens kris och 
beredskapsfrågor.  
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Gata, park, badplatser 
Kommunens gator och vägar, parker och badplastser förvaltas av gemensamma kommunalförbundet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som är en samverkan med kommunerna i norra Örebro län.  
 
Affärsverksamhet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har uppdraget att förvalta kommunens vattenförsörjning och 
avloppshantering samt avfallshantering. 
 
Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid   
Bildningschef har ansvaret för kommunens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, utbildnings-, 
samt kultur- och fritidsverksamhet och kommunens måltidsverksamhet.   
 
Verksamhetschef/Bildningschef 
Bildningschef ansvarar för ledning, samordning och koordination inom området pedagogisk 
verksamhet, kulturskola och måltid. 
 
Utvecklingsstrateg 
Driver strategiskt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. Omvärldsbevakar och ansvarar för 
sökande av olika statsbidrag. 
 
Elevhälsa 
Elevhälsan ansvarar för förebyggande och främjande insatser samt samverkan rörande barn och unga 
inom elevhälsan. 
 
Måltidsenhet 
Enheten svarar för kommunens samlade kostverksamhet inom både skola och äldreomsorg. Det 
finns inom enheten två tillagningskök och fyra mottagningskök. 
 
Förskola 
Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och 
för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till 
föräldrarnas arbetstider/studietider. Förskolan avser barn i åldern 1-5 år. I kommunen finns förutom de 
kommunala förskolorna en privat förskola och pedagogisk omsorg som drivs i privat regi. 
Förskolorna är Lärkan, Masken, Bananen och Smultronstället i Hällefors, och i Grythyttan 
finns Grythyttan förskola.  
 
Grundskola 
Skolbarnomsorg är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som vän-
der sig till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av 
verksamheten. Förskoleklass är den pedagogiska verksamhet till vilken kommunen är skyldig att 
anvisa plats för alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten ska omfatta 
minst 525 timmar per läsår. I kommunen är verksamheten integrerad med grundskola och fritidshem 
vad gäller både lokal och verksamhet. I kommunen finns två grundskolor: Grythyttans skola (F-5) och 
Klockarhagsskolan (F-9) i Hällefors tätort. Särskolan är integrerad i skolorna.  
 
Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Området ansvarar för kommunens gymnasieskola, gymnasiesärskola och utbildning för vuxna. 
Pihlskolan har två högskoleförberedande utbildningar; Samhällsvetenskapliga programmet (SA) och 
Naturvetenskapliga programmet (NA) samt två yrkesutbildningar: Industritekniska programmet (IN) 
och Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL). Dessutom finns Introduktionsprogrammet (IM). 
Gymnasiesärskola köps av annan kommun. Pihlskolan ansvarar också för grundläggande- och 
gymnasial vuxenutbildning (Komvux), särskild utbildning för vuxna (Särvux), svenska för invandrare 
(SFI) samt yrkesutbildning för vuxna (Yrkesvux). 
 



Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 

- 24 - 

Kulturskola 
Kulturskolan ska svara för frivillig bild-, dans, teater och musikundervisning vid sidan om den 
allmänna skolan. Kulturskolan ska ha ett nära samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. 
Dessutom är fritidsklubben Valhalla och Lilla kvarn organiserade inom kulturskolan. 
 
Vård och omsorg, integration och arbetsmarknad 
Socialchef har ansvaret för kommunens vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta, färdtjänst, 
socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, integration och särskilt riktade insatser i 
form av flyktingmottagande.  
 
Verksamhetschef/Socialchef 
Socialchef ansvarar för ledning, samordning och koordination inom området vård och omsorg, 
integration och arbetsmarknad.  
 
MA/Verksamhetsutvecklare 
Medicinskt ansvarig (MA) ansvarar för hälso- och sjukvårdsprocesserna och att kommunen följer 
lagar och författningar för att en god och säker vård och rehabilitering erhålls. MA har också ansvar 
för att utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om patient har utsatts för 
allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling. 
 
Som verksamhetsutvecklare ligger ansvaret för att samordna och leda projekt med fokus på 
verksamhetsförändring och kvalitetsutveckling, arbeta med planerings- och uppföljningsprocesser 
samt driva verksamhetsutvecklingsfrågor inom omsorgen. 
 
Systemutvecklare/avgiftshandläggare 
Systemutvecklare ansvarar för de olika datasystemen som finns inom omsorgen, samordnar 
hemtjänstens planering samt tar fram och levererar statistik. Som avgiftshandläggare handläggs alla 
avgifter inom omsorgen.   
 
Vård och omsorg om äldre och insatser till personer med funktionsnedsättning 
Området utgör insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av 
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), men även andra verksamheter för äldre 
där inget individuellt biståndsbeslut behövs. Insatserna omfattar vård och omsorg i särskilt boende, 
korttidsboende, hemtjänst samt öppen verksamhet i form av individuellt behovsprövad dagverksamhet.  
 
Hemsjukvårdsinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt HSL och omfattar medicinska insatser, 
rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
eller av annan vårdpersonal med delegering. Hemsjukvårdsinsatserna ges vid behov dygnet runt. 
 
Hemtjänstinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt HSL och/eller avser biståndsbeslutad 
personlig omvårdnad och service enligt SoL som ges i ordinärt boende. Personlig omvårdnad avser 
insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, så som hjälp med att äta och dricka, klä 
sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och skapa trygghet och säkerhet. Service avser praktisk 
hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, tillredning av måltider. 
 
Kortidsboende/-vård avser bistånd i form av tillfälligt boende för bland annat avlösning av anhörig-
vårdare och växelvård. Här redovisas även kostnader som förvaltningen haft för utskrivningsklara 
enligt kommunens betalningsansvar. Korttidsvård kan vara integrerad som enskilda platser i ett sär-
skilt boende. Dagverksamhet som förvaltningen ger med stöd av SoL. Insatsen kan innefatta bistånd i 
form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid utanför den egna 
bostaden.  
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Med särskilt boende avses samtliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad samt bostäder 
med särskild service som kommunen ska inrätta enligt SoL. Kommunen har två vård- och 
omsorgsboenden; Fyrklövern och nya Björkhaga.  
 
Generellt riktade verksamheter som i första hand är avsedda för personer som är 65 år och äldre och 
där ett deltagande inte förutsätter individuell behovsprövning/biståndbeslut. Exempel på verksamhet 
som förvaltningen har är föreningsbidrag och bidrag till frivilliga organisationer. Öppen verksamhet 
som kommunen bedriver i s k trygghetsboende utan biståndsbeslut ingår. 
 
Insatser enligt LSS och LASS 
Dessutom utgör området insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken (SFB) och HSL. Verksamheten 
utgörs av daglig verksamhet, bostad med särskild service eller särskild anpassad bostad för vuxna, 
boende för barn och unga i form av familjehem och personlig assistens enligt LSS eller enligt SFB.  
 
Inom detta område ingår också övriga insatser enligt LSS såsom råd och stöd, ledsagarservice, 
kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn för 
skolungdomar över 12 år. 
 
Individ- och familjeomsorg 
Inom detta område finns verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, vård och service inom 
individ och familjeomsorgens ram exklusive insatser som ges till personer med psykiska problem utan 
eget missbruk.  
 
Avser vård och stöd som förvaltningen ger till vuxna personer, 21 år eller äldre, som har missbruks-
problem sker i form av institutionsvård, familjehem, bistånd avseende boende och olika öppna insat-
ser. Vård och stöd som förvaltningen ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på hem för 
vård eller boende, vård i familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser. 
Här ingår även insatser som förvaltningen ger till vuxna, 21 år eller äldre, med problem som inte är 
relaterade till eget missbruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller 
kombination av dessa.  
 
Verksamheten utgör också utredning och utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för 
livsföring i övrigt enligt SoL. Avser även kostnader för arbete som socialtjänsten utför med stöd av 
föräldrabalken och socialtjänstlagen i form av familjerådgivning och övrig verksamhet som 
fastställande av faderskap, adoptionsärenden, samarbetsavtal, utredning och avtal om vårdnad, boende 
och umgänge. Området svarar för kommunens bistånds- och avgiftshandläggning. Handläggningen 
omfattar insatser enligt SoL och LSS. 
 
Flyktingmottagande 
Området avser flyktingmottagande för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala 
flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning enligt förordningen 1990:927 
eller förordningen 2010:1122. Kommunen har avtal med Migrationsverket om anordnande av boende 
för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen 
har ett HVB för ensamkommande barn och ungdomar. 
 
Arbetsmarknad 
Verksamheten avser sysselsättningsfrämjande åtgärder så som offentligt skyddade anställningar 
(OSA) och särskilt anställningsstöd (SAS) som finansieras helt eller delvis av kommunen.  
 

 
 
 



Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 

- 26 - 

Resultatmål för 2018 
 
Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv 1 år som visar konkret i vilken utsträckning 
verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen 
är på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.  
 
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd 
årligen anta resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål. 
Måluppfyllelse mäts 31 december 2018 i jämförelse med tidigare år, om inget annat anges. 
 
Kommunstyrelsens resultatmål är indelade i fem perspektiv utifrån kommunfullmäktiges fastställda 
inriktningsmål för mandatperioden. Dessa fem perspektiv är: Medborgare och brukare, Tillväxt och 
utveckling, Miljö, Medarbetare samt Ekonomi. 
 
Medborgare och brukare 
 
Mål 1: Måluppfyllelsen i grundskolan har ökat 
 
Indikator 1: Meritvärde i åk 9 lägeskommun, genomsnitt  
 
Indikator 2: Elever i åk 9 som är behöriga till ett nationellt program (%) 
 
Indikator 3: Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, lägeskommun, andel 

(%) 
 
Indikator 4: Elever i åk 3 med godkänt provbetyg svenska samt svenska som andra 

språk (%) 
 
Indikator 5: Elever i åk 6 med godkänt provbetyg i matematik (%) 

 
Mål 2: Bemötandet i omsorgsverksamheten har förbättrats.  
 
Indikator 1: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, andel (%) 
 
Indikator 2: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 
 
Mål 3: Antalet dagar från beslut till verkställighet i verksamheten har 

minskat  
 
Indikator 1: Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 
 
Indikator 2: Verkställighet i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt 

LSS § 9,9, medelvärde 
 
Indikator 3: Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 

utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde 
 
Indikator 4: Väntetid i antal dagar från första kontaktillfället för ansökan vid nybesök 

till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 
 
Indikator 5:  Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) 
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Indikator 6: Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt bistånd, andel (%) 
 
Tillväxt och utveckling 
 
Mål 1: Kommunen har genom aktivt integrationsarbete ökat 

sysselsättningen för utlandsfödda 
 

Indikator 1: Andel öppet arbetslösa utlandsfödda 16-64 år (%) 
 
Indikator 2:  Antalet utlandsfödda i kommunal arbetsmarknadsåtgärd 
 
Indikator 3:  Utbetalt ekonomiskt bistånd 
 
Mål 2: Andelen nöjda kunder vad gäller hantering av företagarärenden är 

lika bra eller bättre än vid senaste mätningstillfället 
 

Indikator: SKL:s mätning NKI (nöjd kund index) 
 

Mål 3: Hällefors kommun har förbättrat sin placering i Svenskt Näringslivs 
ranking 
 

Indikator 1: Svenskt Näringslivs mätning totalt Lokalt företagsklimat 
 
Indikator 2: Svenskt Näringslivs mätning från enkätsvar Lokalt företagsklimat 
 
Mål 4: Utbildningsnivån i befolkningen är lika bra eller bättre än vid 

senaste mätningstillfället  
 
Indikator: Andel invånare med gymnasial utbildningsnivå (%) 
 
Mål 5:  Andel som har fibernät i kommunen har ökat 
 
Indikator 1: Post och telestyrelsens årliga bredbandskartläggning gällande hushåll 
 
Indikator 2: Post och telestyrelsens årliga bredbandskartläggning gällande arbetsställe 
 
Miljö 
 
Mål 1:  Hällefors kommun har ökat digitaliseringen av politiska möten 
 
Indikator 1: Antalet politiska användare i public 360 
 
Indikator 2: Andelen läsplattor för kommunens politiska företrädare (%) 
 
Medarbetare 
 
Mål 1:  Medarbetares engagemang, nöjdhet med sin arbetssituation har mäts och följts 

upp 
 
Indikator: Resultaten mäts genom medarbetarundersökning. 
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Mål 2: Medarbetares frisktal har ökat 
  
Indikator: Mätning av frisk- och sjuktal. 
 
Ekonomi   
 
Mål 1:  Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella 

statsbidrag är minst 3,5 procent  
 

Indikator 1: Resultatandel 
 
Mål 2:  Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens 

skatteintäkter och generella statsbidrag är 95,4 procent  
 
Indikator 1: Nettokostnadsandel 
 
Mål 3: Alla verksamhetskostnader och investeringar är finansierade med 

egna medel, d v s vara 100 procent 
 
Indikator 1: Självfinansieringsgrad 
 
Mål 4: Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter och 

generella statsbidrag är minst 5,2 procent  
Indikator 1: Investeringsandel 
 
Mål 5: Amortering av långfristiga låneskulden är lägst 2,9 miljoner kronor  
 
Indikator 1: Långfristiga låneskulden 
 
Mål 6: Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden är lägst 1,0 miljoner 

kronor  
 
Indikator 1: Pensionsskulden 
 
Mål 7: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till 

kommunens totala tillgångar är lägst -6,1 procent  
 
Indikator 1: Soliditet 2 
 
 



Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 

- 29 - 

Aktivitetsplan 
 
Medborgare och brukare 
 
Kommunövergripande 

1. I nya kommunhuset Formens Hus ska entréplanet kallat Torget fyllas med olika öppna 
aktiviteter under året utifrån en framarbetad årsplan.  

2. Hitta nya arbetssätt och rutiner för verksamheten i nya lokalerna i Formens Hus. 
3. Förbättra informationen till kommunens invånare genom utskick till alla hushåll fyra gånger per 

år. 
4. Kommunens engagemang vad gäller samfällda enskilda vägar ska utredas. 
5. Utveckla gång- och cykelvägar vid Hemgårdsvägen och Stationsvägen samt identifiera viktiga 

stråk i övrigt i tätorterna. 
6. Utveckla övertagandet av fastighetsförvaltningen, vaktmästeriorganisation samt lokalvård.  
7. Projektering av skollokaler samt förskolelokaler för att möta behovet. 
8. Säkerställa och fullfölja lokalresursplanen. 
9. Utveckla nuvarande idrotts- och motionsanläggningar. 
10. I samverkan med region Örebro län utveckla vuxenkulturen. 
11. Utveckla och informera om kommunens integrationsarbete. 
12. Handlingsplan ska tas fram för hur kommunen välkomnar nyinflyttade och nya medborgare till 

kommunen.  
13. Etablera en familjecentral i samverkan med region Örebro län. 

 
Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid 

14. Extra stödinsatser av skickliga pedagoger ska sättas in i lägre stadier individuellt och i grupp 
15. Insatser kommer genomföras för att öka simundervisning 
16. Digitala tekniken i förskola och skola ska utvecklas och byggas ut. 
17. Aktiviteter ska genomföras för att öka antalet elever i kultur- och fritidsaktiviteter i samspel 

med grundskolan och gymnasieskolan. 
18. Lärare och rektorer i grundskolan deltar i läslyftet under läsår 17/18. 
19. Förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen ingår i ett två årigt samverkansprojekt 

med Skolverket för att utveckla och säkerställa likvärdig kvalitet på utbildningen för nyanlända 
elever och elever med annat modersmål än svenska. 
 

Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration 
20. Arbeta efter kommunens antagna Äldreplan. 
21. Biståndsbedömning ska ske utifrån rambeslut.  
22. Kommunen arbetar för en trygg och säker utskrivning i enlighet med ny lag 2018. 
23. Fortsatt utredning kring vård- och omsorgsboende i kommunen. 
24. Projektering avseende HVB/stödboende för ensamkommande barn och ungdomar. 
25. Utreda ytterligare boendeformer inom omsorgen. 

 

Tillväxt och utveckling 
 
Kommunövergripande 

1. Ta fram en plan för den lokala turismens inriktning fokus och utveckling utifrån 
turismutredningen och projekt Lake Resort Bergslagen. 

2. Handlingsplan för att förbättra nyföretagandet. 
3. Handlingsplan för att förbättra informationen till företagen om aktuella lokala upphandlingar.  
4. Tidsätta och prioritera framtagen centrumutredning. 
5. Definiera bilden av Hällefors 2018. Starta arbetet med att bygga platsvarumärket Hällefors 

tillsammans med kommunens invånare.  
6. Delta i framtagandet av kommunens bostadsförsörjningsplan. 
7. För att fjärma kommunens flyttkedja ska bostadsbolagets avtal med Migrationsverket upphävas.  
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8. Tillsammans med aktörer ska en fortsättning ske av utbyggnad av fiberkabel på landsbyggden.  
9. Komtek ska utvecklas i kommunen i samverkan med Region Örebro län 
10. En uppföljning av den lokala utvecklingsplanen för Hjulsjö ska genomföras. 
11. En plan ska tas fram för nybyggnation av bostäder. 
12. Program tas fram för hur Krokbornsparken, Lindholmstorpet och Björskogsnäs kan vidare-

utvecklas. 
13. Projektera mark och lokaler för företagsetablering. 
14. Utveckla tomter vid Jeppetorp för etablering. 
15. Framtagande av detaljplaner för bostäder samt verksamhet. 
16. Förstärka skyltning kring tätorterna. 
17. Ta fram en handlingsplan för en digitaliserad kommun. 

 
Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid 

18. Utbildningsvägar på distans ska erbjudas. 
19. Arbetsmarknadskunskap i skolan fortgår och utvecklas. 
20. Gymnasielever uppmuntras och får stöd i skolan och genom inspiration av Ungt företagande 

(UF) att starta och driva företag. 
21. Utveckla en möjlighet till distansutbildning i kommunens lokaler.  

 
Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration 

22. Kommunen arbetar för att växla försörjningsstöd till självförsörjning. 
23. Alla ungdomar som gått ut årskurs nio samt de som gått ut första året på gymnasiet erbjuds 

möjlighet till feriearbete. 
24. Arbeta aktivt med Heltidsprojektet som en del i kommunens kompetensförsörjning.  
25. Ansvara och delta i arbetsmarknadsprojektet All-in. 

 

Miljö 
 
Kommunövergripande 

1. Riktlinjer för utformning, hantering och distribution av ärendehandlingar ska utformas. 
2. I alla kommunens upphandlingar ska ett hållbarhetsperspektiv beaktas när kravprofil upprättas. 

 
Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid 

3. Upphandling bör innehålla krav på att produkter ska närproduceras och vara ekologiska. 
 

Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration 
4. Införande av nyckelfri hemtjänst. 
5. Brukare ska erbjudas möjligheten till trygghetskamera. 

 

Medarbetare 
 
Kommunövergripande 

1. Presentera en analys, strategi och åtgärdsplan för att bli en attraktivare arbetsgivare samt matcha 
framtida behov av arbetskraft. 

2. En handlingsplan tas fram för att aktivt förebygga ohälsa på arbetsplatserna och sänka 
sjukfrånvaron. 

3. En medarbetarenkät ska göras varje år med början 2018. Enkäten ska ingå som en del i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 

 

Ekonomi 
 
Kommunövergripande 

1. Implementera ett nytt verktyg inom kommunens interna ekonomiprocess. 
2. Fortsätta arbetet med att förbättra resursfördelning i budgetprocessen.  
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Driftbudget 2018 
 

Verksamhetsområde (tkr) 2017 2017 2017 2018 2018 2018
Intäkts- Kostnads- Netto- Intäkts- Kostnads- Netto-
budget budget budget budget budget budget

Politisk verksamhet 1 680 6 436 4 756 1 680 6 286 4 606
Infrastruktur, näringsliv, turism, skydd 797 30 400 29 603 797 32 685 31 888
Plan och bygglovsverksamhet 0 2 796 2 796 0 2 560 2 560
Näringslivsbefrämjande åtgärder 73 2 471 2 398 73 4 154 4 081
Turism 0 905 905 0 880 880
Gator, vägar, parker, utemiljö 80 14 678 14 598 80 15 080 15 000
Miljö- & hälsoskydd,miljö,hälsa hållbar utv 230 2 069 1 839 230 2 233 2 003
Räddningstjänst och krisberedskap 414 7 481 7 067 414 7 778 7 364
Fritid och kultur 986 19 919 18 933 986 20 219 19 233
Fritidsverksamhet 691 10 316 9 625 691 10 393 9 702
Kulturverksamhet 167 5 636 5 469 167 5 859 5 692
Kulturskola 128 3 967 3 839 128 3 967 3 839
Pedagogisk verksamhet 30 392 171 425 141 033 32 102 178 957 146 855
Förskola 6 740 39 267 32 527 6 740 41 759 35 019
Grundskola inkl förskoleklass och fritids 14 184 83 288 69 104 15 894 87 380 71 486
Gymnasieskola 6 264 38 060 31 796 6 264 38 633 32 369
Vuxenutbildning inkl SFI 3 204 6 823 3 619 3 204 7 198 3 994
Gem adm pedagogisk verksamhet 0 3 987 3 987 0 3 987 3 987
Vård och omsorg  49 214 225 925 176 711 49 988 233 066 183 078
Vård och omsorg om de äldre 14 382 124 206 109 824 14 382 127 034 112 652
Öppen verksamhet 245 4 704 4 459 245 4 887 4 642
LSS och funktionsnedsättning 23 855 55 861 32 006 23 855 56 191 32 336
Färdtjänst 0 1 800 1 800 0 1 800 1 800
Individ och familjeomsorg inkl social psyk. 10 525 33 579 23 054 11 299 37 379 26 080
Gem adm vård och omsorg 207 5 775 5 568 207 5 775 5 568
Flyktingmottagande 26 082 26 823 741 26 082 26 823 741
Arbetsmarknad 4 429 6 649 2 220 4 429 6 624 2 195
Affärsverksamhet 4 279 5 478 1 199 4 279 5 478 1 199
Gemensamma lokaler 23 461 24 441 980 23 461 23 961 500
Gemensam verksamhet 8 762 32 294 23 532 8 762 32 834 24 072
Kostverksamhet 9 462 9 525 63 9 462 9 525 63
Central lönepott 0 0 0 0 6 463 6 463
Central buffert 0 2 079 2 079 0 2 213 2 213
Upplösning central buffert integration 0 0 0 1 924 0 -1 924
Ej utförd hyreshöjning inkl el 0 0 0 0 850 850
Ej utförd effekt av komponentredov 0 0 0 0 -6 519 -6 519
Intern ränta 3 494 0 -3 494 3 494 0 -3 494
Pensionskostnader 0 10 931 10 931 0 10 931 10 931
Total 163 038 572 325 409 287 167 446 590 396 422 950
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Investeringsbudget 2018 
 
Projekt/ändamål (tkr) 2017 2018

budget budget
(inkl TB)

Gemensamma resurser IT 985 1 335
Reservkraft Brandstation 490 -
Nya datorer bildningsområdet och utökad digitalisering 200 370
Uppgradering av programvaror - 100
Nya datorer omsorgsområdet 100 100
TimeCare pool 400 -
Fiberutbyggnad - 100
Kontorsmöbler 200 100
Inventarier bildningsområdet 300 200
Inventarier omsorgsområdet 300 200
Omvårdnadshjälpmedel 400 400
Ny maskin Hällevi idrottspark 200 200
Kylanläggning Hällevi idrottspark 3 700 -
Ombyggnad Björkhaga kök 4 400 -
Planerat underhåll fastighetsförvaltningen - 3 188
Investeringar lokalresursplan 7 300 -
Investeringar lokalresursplan, gatuprojekt m m - 4 000
Kommunförvaltningen 18 975 10 293

Tillgänglighetsanpassning gata 500 500
Tak på befintliga sandfickor - 90
Ombyggnad gator i samband VA 2 500 2 500
Iordningställande av Stationsvägen etapp 1 1 500 -
Omdragning av gång- och cykelväg Hemgårdsvägen - 310
Planerat underhåll gator och vägar - 1 530
Broar reainvesteringar 300 300
Upprustning av gatljusnätet 1 880 1 960
Parkinvesteringar enligt plan 250 200
Trädplantering vid Sikforsvägen - 130
Lekplatser enligt plan 50 500
Badplatser enligt plan 50 50
Vatten och avlopp 5 500 8 500
Avfall och återvinning 150 200
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 12 680 16 770

Total investeringsvolym 31 655 27 063
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Revidering av samverkansavtal 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, dnr KS 
14/00056 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat 
Samverkansavtal får gemensam politisk nämnd och förvaltning får de 
kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner att gälla från och med den l januari 2018. 
 
Bakgrund 
Mark- och exploateringsverksamheten syftar till att skapa fårutsättningar får 
det behov av byggande som finns inom kommunen avseende mark, lokaler 
och bostäder kan tillgodoses. Verksamheten har alltså en stark anknytning till 
näringslivsutveckling och bostadsbyggande. 
 
Från den l januari 2015 gäller en ny lagstiftning om kommunala 
markanvisningar som har stor betydelse får kommunerna när det gäller 
exploateringsavtal, markanvisningar och fårutsättningar får kommunerna att 
ställa egna krav på byggandet. I plan- och bygglagen (PBL) fårutsätts att 
kommunerna har antagna riktlinjer får exploateringsavtal och riktlinjer får 
kommunala markanvisningar. Mark- och exploateringsverksamheten är också 
starkt kopplad till kommunernas översiktliga planering och planprocesser. 
 
I Lindesbergs kommun finns sedan ca tio år en mark- och 
exploateringsfunktion (MEX) som sedan 2015 är placerad inom kommunens 
tillväxtförvaltning med en heltidstjänst (mark- och exploateringsingenjör). 
Tjänsten är nu vakant och diskussionen om att placera funktionen inom de 
gemensamma organisationerna Samhällsbyggnad Bergslagen har förts i 
kommunchefsgruppen tillsammans med cheferna får verksamheterna inom 
Samhällsbyggnad Bergslagen. Diskussioner om detta fördes även under 
utredningen av Samverkan Bergslagen åren 2013-2014. 
 
Gemensam funktion 
Behovet av stöd i mark- och exploateringsfrågor ser olika ut i kommunerna 
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och för närvarande är det främst kommunerna Lindesberg och Nora som har 
detta behov. 
 
Förslaget innebär att en tjänst som mark- och exploateringsingenjör inrättas 
inom den gemensamma förvaltningen Samhällsbyggnad Bergsslagen. 
 
Följande områden föreslås ingå i befattningen: 

• Biträda kommunerna vid köp och försäljning av fast egendom inkl 
utredningar, förhandlingar och upprättande av avtal 

• Biträda kommunerna och förbundet vid lantmäteriförrättningar 
• Handlägga avtalsärenden rörande exploatering, arrenden och 

nyttjanderätter 
• Medverka i planprocesser 
• Delta i etableringsservice i samarbete med kommunernas 

näringslivsansvariga 
• I samarbete med förbundet bevaka och säkerställa att detaljplaner 

genomförs i enlighet med det som anges i planen 
• I arbetet ingår också kontakter med konsulter, exploatörer, 

fastighetsägare, kommuninvånare, kommunernas politiska 
församlingar och verksamhetsorganisationer inkl kommunala bolag 
 

Finansiering 
Med hänvisning till att kommunernas behov av att nytta en gemensam mark- 
och exploateringsfunktion är olika föreslås att varje kommun debiteras den 
faktisk förbrukade tiden till självkostnad. 
 
Samverkansavtal och reglemente 
Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de 
kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner gäller fr o m den l januari 2015. Under 
avsnittet Ändamål och verksamhet föreslås tillägg med punkten: 

• Bistå med kompetens och handläggning av mark- och 
exploateringsärenden enligt plan- och bygglagen samt lag om 
kommunala markanvisningar 
 

Under avsnittet Extra kostnader regleras finansiering enligt ovanstående 
förslag. 
 
Förändringar i Reglemente for Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
föreslås inte eftersom området helt styrs från och avropas av respektive 
kommun. 
 
Bilaga 
Samverkansavtal for gemensam politisk nämnd och förvaltning för de 
kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner. 
 
Kommuncheferna i KNÖL:s förslag till beslut 
 
Anta reviderat samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning 
för de kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora kommuner att gälla från och med den 1 januari 2018. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson utförligt. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
kommuncheferna i KNÖL:s förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta reviderat samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning 
för de kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora kommuner att gälla från och med den 1 januari 2018. 
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Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer 2018, dnr KS 
17/00248 
 
Beslutsunderlag 
Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer, 2017-10-16 
Bilaga 1 Löneprocess 2018 samt bilaga 2, Medianlöner 2015-2017. 
 
Ärendet 
I enlighet med det lönepolitiska program som antogs av Kommunfullmäktige 
2005-04-19, ska lönepolitiska riktlinjer fastställas årligen av 
kommunstyrelsen. De lönepolitiska riktlinjerna innehåller arbetsgivarens 
inriktning inför 2018 års löneöversyn samt en långsiktig strategi.  
 
Målet med lönestrategin samt årliga lönepolitiska riktlinjerna är att göra 
löneprocessen begriplig och hanterbar samt att tydliggöra arbetsgivarens 
förhållningssätt gällande lönepolitik och lönebildning. 
 
Vid den årliga löneöversynen är individuell och differentierad lön enligt 
samtalsmodellen huvudspåret. Om någon av parterna yrkar traditionell 
förhandling gäller det i stället. Möjlighet finns även att göra överenskommelse 
mellan parterna om annan, lokal förhandlingsordning. 
 
Vid överläggningarna informerar arbetsgivaren om förutsättningarna för 
löneöversynen och facken framför sina synpunkter och yrkanden. Därefter 
beslutar parterna om vilken modell som kommer att tillämpas. Efter att 
lönesamtalen genomförts slutför HR-chefen tillsammans med 
verksamhetscheferna löneöversynen i ett avstämningsmöte med respektive 
arbetstagarorganisation. Utfall och process utvärderas vid avstämningsmötet 
 
Förvaltningen föreslår, att inga särskilda grupper prioriteras i 2018 års 
löneöversyn, då i stort sett samma grupper (lärare, förskollärare, sjuk-
sköterskor och socionomer) prioriterats de senaste åren. Från centralt håll är 
undersköterskor prioriterade 2017-2019. Ovan nämnda grupper har fått en bra 
löneutveckling sedan 2015. 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund får nya avtal från 2018-04-01. Vad 
dessa avtal kommer att innehålla gällande lärarlöner är inte känt, vilket 
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ytterligare pekar på att inte i nuläget prioritera någon särskild grupp inför 
2018 års lönerörelse 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningens förslag till central lönepott för verksamhetsåret är 
6 463 tkr. Av dessa medel avser 1 656 tkr utfallet för januari- mars 2018 
avseende 2017 års löneöversyn. Förslaget innebär att det finns  

4 807 tkr till 2018 års löneöversyn för april-december. Siffrorna inkluderar 
PO-påslag på 39,20 procent (som rekommenderas att höjas 0,87 procent). 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Samverkan 
Information kommer att ske den i januari i den kommunövergripande 
samverkansgruppen. Löneöverläggningar med respektive facklig 
organisation planeras att ske i januari och februari. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar skrivelsen Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer 
2018. 
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att inte prioritera någon 
särskild yrkesgrupp i 2018 års löneöversyn. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ritha Sörling (V) ställer fråga om medianlönen för speciallärare minskat 
mellan 2016 och 2017, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson 
som återkommer till kommunstyrelsen om felaktighet finns i siffrorna. 
 
Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka och ställer även fråga kring värdering 
av olika yrkesgrupper, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Ritha Sörling (V) ställer fråga om rekryteringsläget för socionomer, vilket 
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om när personalchef bytte titel till HR-
chef, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga kring avsteg från lönestrategin och 
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förvaltningens arbete med rekrytering inom bristyrken, vilket besvaras av 
kommunchef Tommy Henningsson. Utifrån frågeställning och svar yttrar sig 
Ritha Sörling (V), Annahelena Jernberg (S), Christina Johansson (M) och 
Lars-Göran Zetterlund (C). Även kommunchefen deltar i diskussionen. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen antar skrivelsen Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer 
2018. 
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att inte prioritera någon 
särskild yrkesgrupp i 2018 års löneöversyn. 
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1  Målsättning 

Målet med lönestrategin samt årliga lönepolitiska riktlinjerna är att göra 
löneprocessen begriplig och hanterbar samt att tydliggöra arbetsgivarens 
förhållningssätt gällande lönepolitik och lönebildning. 
 
2 Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige 
• beslutar om lönepolitiskt program 

 
Kommunstyrelsen 

• beslutar om de årliga riktlinjerna som innehåller mål och inriktning på 
kort och lång sikt 

• beslutar om budget för löneökningarna 
 
HR-chef 

• beslutar om åtgärder inom ramen för löneökningsutrymmet 
• har huvudansvaret för att leda och samordna arbetet med de 

lönestrategiska frågorna i kommunen 
• har processansvar för lönebildning, lönepolitik och löneöversyn 
• planerar aktiviteter och utarbetar verktyg som behövs för 

genomförandet 
 

Ekonomichef 
• ansvarar för att behoven av löneökningarna är en del i arbetet med 

budgetprocessen 
 
Verksamhetschef 

• ansvarar för att leda verksamhetens arbete med att identifiera 
löneökningsbehov kopplade till verksamhetens mål och målen i 
lönestrategin 

• ansvarar för att behoven av löneökningarna finns med i arbetet med 
verksamhetens budget 

• är bärare av kommunens gemensamma lönepolitik 
• leder processen i verksamheten 
• säkrar att lönesättning sker inom ramen för kommunens riktlinjer 

 
3 Förutsättningar 

I enlighet med det lönepolitiska program som antogs av Kommunfullmäktige 
2005-04-19, ska lönepolitiska riktlinjer fastställas årligen av 
kommunstyrelsen. De lönepolitiska riktlinjerna innehåller arbetsgivarens 
inriktning inför 2018 års löneöversyn samt en långsiktig strategi.  
 
3.1 Kommunens lönepolitiska värdegrund 
 
Hällefors kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som lätt kan rekrytera 
och behålla personal. Kommunens lönepolitik ska vara tydlig, lätt att förstå 
och bidra till ett positivt samband mellan lön och ett gott resultat. För att 
uppnå detta arbetar kommunen med den lönepolitiska dialogen i en 
förtroendeskapande anda mellan arbetsgivaren, fackförbund och anställda.  
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I personalpolicyns kapitel 1.8, Anställningsvillkor, beskrivs den lönepolitiska 
värdegrunden och definition av lönepolitiken. 

 
3.2 Avsiktsförklaring – Lönepolitik i Hällefors kommun 
 
Anställda i Hällefors kommun ska ge kommuninvånarna bästa möjliga service 
utifrån mål och tillgängliga resurser.  
 
I takt med att de centrala löneavtalen utvecklas från centrala parters styrning 
av lönebildningen till de lokala arbetsgivarna ökar möjligheterna att belöna de 
medarbetare som bidrar till verksamhetens utveckling.  
 

• Hällefors kommun knyter samman arbetstagarens resultat med 
löneutvecklingen.  

• Lönebildningen ska bidra till att trygga personalförsörjningen på kort 
och lång sikt.  

• Löne- och anställningsvillkor ska vara så attraktiva att ungdomar är 
beredda att utbilda sig för att arbeta inom kommunens verksamheter. 

• Övergripande utgångspunkt är att lagstiftning om diskriminering följs. 
• Lönen ska inte användas som ett konkurrensmedel inom Hällefors 

kommun, men detta får dock inte hindra möjligheten till intern 
rörlighet. 

• Lönesättande chefer är kommunens arbetsgivarföreträdare i de 
lönepolitiska frågorna. 

• Utgångspunkten är att det ska löna sig att göra ett bra jobb! 
 
3.3 Löneavtal 
 
De centrala avtalen (Huvudöverenskommelserna) om lön är grunden för 
löneöversynsprocessen. De har olika längd (se nedan) och Kommunal har ett 
garanterat utfall, men övriga har sifferlösa avtal. Innehållet i avtalen har i stort 
ett likartat innehåll.  
 
3.3.1 Nivåer i gällande avtal 
 
Facklig organisation     2018               2019 
Kommunal 535 kr + 150 kr 

Övriga 535 kr 
540 kr + 0,3 % till 
yrkesutbildade 
Nytt avtal 2020-05-01 

Vision, SSR och Ledarna= 
Allmän Kommunal 
Verksamhet 

 
                    * 
 

   
                   * 
Nytt avtal 2020-04-01                 

Vårdförbundet                     * Nytt avtal 2019-04-01                  
Lärarförbundet och LR                       

Nytt avtal 2018-04-01 
                    
 

FSA, Sveriges Skolledare, 
JUSEK, Civilekonomerna= 
Akademikeralliansen  

                     * Tills vidare avtal, 
uppsägningstid 5 mån  
(Måste sägas upp till  
1 april varje år, vilket 
innebär före november 
året innan).  

• Kursivt-vi har inte lokalt kollektivavtal, men medlemmar finns i kommunen 
• Ingen centralt fastställd nivå för det garanterade utfallet 
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• OBS-inga individgarantier finns för Kommunal. Siffrorna anger enbart vad resp. 
heltidsarbetande medlem genererar. 

 
4 Principer för lönesättning 

Lön är ersättning för utfört arbete. Lönen består av tre delar: 
 

• Vad: Arbetets svårighetsgrad, arbetsvärderingen, och de krav som det 
ställer på medarbetaren 

• Marknad: Nödvändig marknadsanpassning 
• Hur: Medarbetarens arbetsinsatser d v s hur arbetet utförs 

 
Hällefors kommun tillämpar individuell och differentierad lön i enlighet med 
ambitionerna i de centrala löneavtalen. Utbildning och arbetsresultat ska 
kunna premieras, medarbetaren ska kunna påverka sin lön genom att öka sitt 
kunnande, bli mångsidigare och därmed kunna utveckla sitt arbete liksom 
förmågan att åta sig svårare och mer ansvarsfulla arbetsuppgifter. 
 
En lönestrukturell bedömning görs utifrån intern lönestruktur samt 
jämförelser med närliggande kommuner och riket i stort. 
 
Vid den årliga löneöversynen vägs samtliga delar in vid lönesättning. 
 
4.1 Grundkrav 
 
Alla anställningsavtal innehåller formella grundkrav, dessa är att: 
 

• Utföra arbete 
• Följa ordningsregler 
• Följa arbetsmiljöregler 
• Samarbeta 
• Vara lojal 

 
I lönen ingår att grundkraven uppfylls, de utgör inte ett lönekriterium. Varje 
chef ska informera sina medarbetare om dessa grundkrav och vad de innebär 
inom respektive verksamhet. 
 
4.2 Kriterier 
 
För att kunna påverka sin löneutveckling ska varje medarbetare känna till och 
vara medveten om vilka krav som arbetet ställer och vilket arbetsresultat som 
förväntas. Det innebär att chefen måste klargöra vilka kriterier som ligger till 
grund för lönesättningen. De kommunövergripande kriterierna för anställda i 
Hällefors kommun är: 
 

• Resultat 
• Flexibilitet 
• Utvecklingsförmåga 

 
Varje chef ska tillsammans med sina medarbetare på arbetsplatsen tolka, 
diskutera och definiera lönekriterierna. Detta ska dokumenteras. 
Lönekriterierna kan brytas ned i konkreta exempel. Innebörden i kriterierna 
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diskuteras med varje medarbetare under medarbetarsamtal men framförallt i 
lönesamtalet.  
 
4.3 Lönestruktur, lönespridning och strukturella åtgärder 
 
Lönespridningen ska motivera medarbetarna till att öka sin kompetens och 
skicklighet inom yrket. Arbetsgivarens inställning är att utbildning ska löna 
sig - löneskillnader ska finnas mellan yrkeskategorier med krav på akademisk 
utbildning och andra grupper. Löneöversynen ska bidra till en ökad 
lönespridning med beaktande av utbildning och arbetsinsats. Kompetens-
utveckling som kan kopplas till verksamhetsutveckling ska särskilt 
uppmärksammas.  
 
5 Arbetsvärdering 

Under första kvartalet 2016 gjorde förvaltningen en arbetsvärdering/ 
lönekartläggning med hjälp av verktyget MIA (Marknad, Individ, Arbete). 
Arbetsvärderingen beskriver hur yrken värderas i förhållande till varandra, 
men det finns ingen strategi för hur lönerelationen ska se ut mellan 
yrkesgrupperna.  
 
Från 2017-01-01 är det ett lagkrav på årlig lönekartläggning. Förvaltningen 
har gjort en ny lönekartläggning för 2017, men en del analysarbete kvarstår 
till november. 
 
6 Nuläge lönebildning 

Arbetet med lokal lönebildning sker centralt i kommunen genom kartläggning 
och analys av lönestruktur, bedömning av rekryteringsmöjligheterna och 
omvärldsbevakning.  
 
6.1 Koppling löne- och budgetprocess 
 
Lönebildningen har av tradition haft svag koppling till budgetprocessen, 
ramen för löneökningar har ofta beslutats innan behovsanalysen genomförts.  
Från och med 2019 ska ramen för löneökningar ingå som en naturlig del i den 
ekonomiska processen. Arbetet med detta ska påbörjas i maj 2018. 
Kommunens ekonomiska förutsättningar är styrande och behovet av 
löneökningar värderas i relation till andra behov i verksamheten. De politiska 
prioriteringarna bildar ramen för löneutrymmet. Kommunförvaltningens 
förslag till central lönepott för verksamhetsåret är 6 463 tkr. Av dessa medel 
avser 1 656 tkr utfallet för januari- mars 2018 avseende 2017 års löneöversyn. 
Förslaget innebär att det finns 4 807 tkr till 2018 års löneöversyn för april-
december. Siffrorna inkluderar PO-påslag på 39,20 procent (som 
rekommenderas att höjas 0,87 procent). 
 
6.2 Chefslöner 
 
Chefer har fullt ledningsansvar, det vill säga har såväl verksamhets-, 
ekonomi- som personalansvar. Indelningen sker i tre nivåer; 
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A Chef direkt underställd kommunstyrelse (kommunchef) och 
chefer direkt underställd kommunchef (verksamhetschefer, HR-
chef och ekonomichef) 

B Mellanchef direkt underställd verksamhetschef (områdeschefer, 
rektorer och stabschefer) 

C Första linjens chef med eget verksamhetsområde (Enhetschefer 
och biträdande rektorer) 

 
6.3 Personalomsättning 
 
Inom de yrkeskategorier där arbetsgivaren bedömer att personalomsättning är 
för hög behöver löneutvecklingsplaner utarbetas för att behålla goda 
medarbetare.  
 
6.4 Kompetensförsörjning 
 
En risk finns att kompetensförsörjningen inte kan säkras för vissa 
yrkesgrupper på grund av rekryteringssvårigheter. Det är viktigt att bevaka 
utvecklingen av rekryteringsläget både internt och i omvärlden för att ha en 
beredskap för en marknadsanpassad löneutveckling. 
 
6.5 Specialister 
 
Inom kommunen finns specialister som ofta är ensamma eller få inom sin 
yrkesgrupp. För arbetsgivaren är det viktigt att uppmärksamma dessa personer 
och säkra en god löneutveckling samt att lönen sätts efter jämförlig 
arbetsmarknad. 
 
7 Löneöversynsprocessen 

Löneöversynsprocessen innehåller tre viktiga samtalsforum; 
arbetsplatsträffen, medarbetarsamtalet och lönesamtalet där närmaste chef har 
en viktig roll som bärare av lönepolitiken. Se vidare Bilaga 1 Löneprocess 
Hällefors kommun 2017-2018. 
 
7.1 Överläggning och avstämning 
 
Arbetsgivaren och fackliga företrädare följer en fastställd process enligt de 
centrala avtalen. Inledande överläggningar sker mellan HR-chef, 
verksamhetschefer och de fackliga organisationerna.  
 
Vid den årliga löneöversynen är individuell och differentierad lön enligt 
samtalsmodellen huvudspåret. Om någon av parterna yrkar traditionell 
förhandling gäller det i stället. Möjlighet finns även att göra överenskommelse 
mellan parterna om annan lokal förhandlingsordning. 
 
Vid överläggningarna informerar arbetsgivaren om förutsättningarna för 
löneöversynen och facken framför sina synpunkter och yrkanden. Därefter 
beslutar parterna om vilken modell som kommer att tillämpas. Efter att 
lönesamtalen genomförts slutför HR-chefen tillsammans med 
verksamhetscheferna löneöversynen i ett avstämningsmöte med respektive 
arbetstagarorganisation. Utfall och process utvärderas vid avstämningsmötet. 
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7.2 Individuell lön 
 
Medarbetarsamtal sker årligen i enlighet med samverkansavtalet och det är 
utvärderande men främst framåtsyftande. Det ska vara tydligt vad samtalet 
syftar till och att det utgör en grund för löneöversynen tillsammans med 
lönesamtalet, som utvärderar arbetsprestationen under året. En förutsättning för 
individuell lönesättning är att det finns fastslagna lönekriterier som är kända 
för medarbetarna. För varje medarbetare görs en bedömning av prestationen 
utifrån kriterierna, som resulterar i slutsatsen; bör utvecklas, bra, mycket god 
eller utmärkt.  
 
Återkoppling och eventuellt samtal med anställd om ny lön sker via 
information på hemsidan, att uppgifterna om ny lön finns att se i Personec samt 
information om möjlighet att boka möte med närmaste chef om frågor kvarstår 
kring lönesättningen.  
 
Löneöversynsförhandlingarna ska bedrivas skyndsamt. Arbetsgivaren strävar 
efter att den nya lönen kan utbetalas i april-maj 2018. 
 
8 Handlingsplan - strategi 

Löneöversynsprocessen behöver ständigt utvecklas och konkretiseras genom 
analys av genomförd process och gemensamma förberedelser inför kommande 
löneöversyn. Aktiviteter och åtgärder sammanfattas i tidplaner. 
 
8.1 Lagkrav mm 
 
Hällefors kommun strävar efter att nå en lönestruktur utan löneskillnader med 
hänsyn tagen till kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
ålder, facklig tillhörighet eller andra faktorer som är utan tydlig koppling till 
den anställdes arbetsinsats och kompetens. Enligt Diskrimineringslagen 
(2016:828) 8 § ska arbetsgivaren i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra 
osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och 
män varje år kartlägga och analysera: 

• bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som 
tillämpas hos arbetsgivaren  

• löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att 
betrakta som lika eller likvärdigt.  

  
8.2 Strategi – Långsiktiga mål 
 
Kommunens lönestruktur ska uppfattas som genomtänkt och rättvis. 
Kommunens lönenivåer bör i en jämförelse med övriga liknande arbetsgivare 
vara konkurrensmässiga, dels för att behålla personal, dels ur 
rekryteringssynpunkt. 
 
Strategi för 2014 och framåt är att: 

• Kopplingen mellan personalförsörjning, ledarförsörjning och 
arbetsgivarvarumärket och lönepolitiken ska förstärkas. 

• Lönesättande chefers betydande roll som bärare av lönepolitiken ska 
förstärkas. 
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• Ingångslöner ska fastställas för fler yrkeskategorier och vara i nivå 
med ingångslöner i närliggande kommuner och jämförbara 
arbetsgivare. 

• Konsekvenser att kompetensförsörjningsplaner ska beaktas 
• Lönespannet för chefsgrupperna ska tydliggöras. 
• Differentieringen av lönepåslagen ska öka. 
• Upprätta löneutvecklingsplaner och avsätta utrymme för handläggare 

med specialistfunktion. 
• Identifiera lönepolitiska prioriteringar och upprätta en långsiktig 

handlingsplan. 
 
8.3 Utfall 2017 års löneöversyn 
Utfall i procent 2014 2015 2016 2017 
Kommunal 2,45  2,61 3,61 

 
2,71 
 

-varav usk  - - 4,25 
(prioriterade i 
centrala avtal) 

2,92 
(prioriterade i 
centrala avtal) 

Vision 2,35 2,1 3,01 3,13 
SSR 2,69  

P 
2,13 5,75P 3,30 

(inkl snedsitsar) 
2,24 (utan 
snedsitsar) 

Vårdförbundet 
skol- och 
sjuksköterskor 

2,00 1,81 4,51P 5,14 (inkl 
snedsitsar) 
P 
3,12 (utan 
snedsitsar) 

Lärarförbundet*) 2,73 
P 

3,38 3,33 (P) 3,42 
(inkl snedsitsar) 
(P) 

Lärarnas 
Riksförbund*) 

2,99 
P 

3,18 
P 

2,75 2,98 
P 

Chefer x) x) 2,87  2,42 
 
Definitioner: 
P = prioriterade 
(P)= förskollärare prioriterade 
*) Lärarlönelyftet och tillägg för förstelärare är inte med. 
x) Personer som inte haft chefsansvar har varit med i beräkningen, ex 
strateger. 
 
2017 års lönerevision har hållit sig inom tilldelad ram 4 968 tkr (april-dec 
totalt inklusive PO). 

 
8.4 Lönepolitiska prioriteringar – kortsiktiga mål 2018 
 
Lönekartläggning och löneanalys utgör underlag för lönepolitiska 
prioriteringar. I skrivande stund har lönejämförelser enbart kunnat göras med 
Lindesberg. Kumla har lämnat statistikuppgifter som även inkluderar vikarier, 
vilket innebär att det inte går att jämföra med Hällefors och Lindesberg. 
 

• Förvaltningen föreslår att inga särskilda grupper prioriteras under 
2018, då i stort sett samma grupper (lärare, förskollärare, 
sjuksköterskor och socionomer) prioriterats de senaste åren. Från 
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centralt håll är undersköterskor prioriterade  2017-2019. Ovan nämnda 
grupper har fått en bra löneutveckling sedan 2015, se Bilaga 2.  
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund får nya avtal från 2018-04-
01. Vad dessa avtal kommer att innehålla gällande lärarlöner är inte 
känt, vilket ytterligare pekar på att inte i nuläget prioritera någon 
särskild grupp inför 2018 års lönerörelse. 

 
9 Lönesättning vid nyanställning 

Respektive chef är ansvarig för lönesättning vid nyanställning och förväntas 
ta ansvar för att agera i enlighet med arbetsgivarens intentioner om en 
sammanhållen lönepolitik. Cheferna ska alltid samråda med HR-enheten 
innan man fastställer lönen vid en nyanställning. 
 
10 Löneförändringar mellan avtalsperioderna 

Enligt Kommunstyrelsens delegeringsplan beslutar HR-chef om lönetillägg 
och löneökningar mellan avtalsperioderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HR-enheten 712 83 Hällefors 
Besöksadress Sikforsvägen 15 Hällefors 

Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76 
kommun@hellefors.se 



Löneutveckling för vissa grupper

Tillsvidareanställda 2015 2016 2017
Median Median Median

206011 Distriktssjuksköterska 30 763 33 000 35 350
206014 Sjuksköterska, handik o äldreoms 29 050 31 110 31 400
206019 Skolsköterska 32 890 34 620 35 520
207011 Undersköterska, äldreomsorg 24 309 25 188 25 823
351010 Socialsekreterare 28 562 31 473 32 398
401010 Lärare, grundskola tidigare år 27 640 30 635 31 550
401011 Lärare, grundskola senare år 30 724 31 620 32 460
401012 Lärare, gymnasium, allmänna ämnen 29 100 32 318 33 290
401013 Lärare gymnasium, yrkesämnen 27 200 29 549 31 224
401014 Lärare praktiska/estetiska ämnen 27 790 30 038 30 679
401016 Speciallärare 30 384 34 090 32 588
402010 Förskollärare 25 976 27 175 28 090
451011 Lärare, kulturskola 27 600 27 600 28 650

Lärare exklusive tillägg för förstelärare och lära



Bilaga 2

 

      arlönelyft.
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Ändrade förutsättningar för byggnation av nytt HVB,  

dnr KS 15/00403 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-26 § 10. dnr KS 15/00403   
Rapport, Boende för ensamkommande och unga 2017-06-29  
Brandskyddsbeskrivning, Prästbacken 4:2 Hällefors 2017-05-15 
Kommunstyrelsens beslut 2017-08-29. Dnr: KS 15/00403 
 
Ärendet 
Hällefors kommun har 2017-08-29 beslutat att bygga nytt HVB/stödboende 
för ensamkommande barn 2018. Beslutet berör fastighet Prästbacken 4:2 samt 
Prästbacken 4:1, totalt 25 platser. Framtida behovet av vårdplatser för 
ensamkommande barn (EKB) samt ensamkommande ungdomar (EKU) låg 
till grund för beslutet utifrån då kända behov och prognoser. Vid 
genomgångar av planritningar i befintliga lokaler 2017-10-17 framkom dock 
att i antagna planer finns inte möjlighet att planera för eget kök i respektive 
lägenhet, vilket är ett krav för en framtida omställning till annan verksamhet. 
 
De tidigare prognostiserade vårdbehovet har baserats på antaganden utifrån 
tidigare erfarenhet i verksamheten. Dock har antalet åldersutredningar ökat 
precis som handläggningstiden av asylfrågan. Detta har inneburit att ansvaret 
för betydligt fler EKB än tidigare prognos har övergått från kommunen till 
staten. I oktober 2017 kom den senaste prognosen för mottagande från 
Migrationsverket. I denna prognos förutspås betydligt lägre nivåer av 
mottagande än tidigare antagande. Lokalt innebär det ett mottagande 
motsvarande 1,3 till 1,5 individer per år fram till 2021.  
 
Inflödet bedöms därmed vara ett lägre tal än i tidigare beräkningar och i 
praktiken innebär detta att cirka 12 individer färre kommer att behöva plats på 
HVB Solrosen än i tidigare beräkningar. Utifrån detta har verksamheten tagit 
fram en ny prognos baserat på nuläge och nya nationella prognoser.  
 
Lokalt vårdbehov utifrån Migrationsverkets senaste prognos 
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Vårdbehovet av HVB plats kommer att halveras från 21 till 10 vårdplatser 
redan under 2018 och kommer sedan att minska till mellan 5 - 6 platser 
mellan 2019 – 2022. Behovet av stödboendelägenheter under perioden 2018-
2021 kommer att pendla mellan 34 till 20 för att sedan 2022 vara nere på 7 
platser enligt prognosen.  
Förslag till ändring utifrån ny prognos: 
 
1. Behovet av HVB/stödboendeplatser bedöms i nuläget vara lägre än i 

tidigare prognos varför antal boendeplatser behöver justeras ner med totalt 
7 platser, från 25 till 18 platser fördelat med en flexibel lösning enligt 
följande.  

- HVB platser: 5 - 8  
- Platser i stödboende: 17 – 20 platser 
 
2. Behovet av stödboendeplatser i anslutande fastighet Prästbacken 4:1 

kommer ej att behövas, varför den delen exkluderas från avtal. 
 
3. Planritningarna för HVB-platserna görs om för att lätt kunna anpassas till 

annan verksamhet i framtiden. 
 

Ekonomi 
Minskad mottagning och sänkt statlig ersättningsnivå innebär att 
verksamhetslokaler måste kunna ställas om till annan verksamhet. Vid 
eventuell omställning där kök måste installeras tillkommer en kostnad på 
100,0 tkr per kök (4 kök). Justerade planritningar innebär enligt BOAB:s 
bedömning inte medföra några ökade kostnader, sannolikt kommer 
kostnaderna för byggnationen att minska.  
 
Kostnad enligt tidigare fattat beslut: 
Total nuvarande årshyra    2 335 tkr 
Kostnader enligt tidigare förslag   1 420 tkr 
Minskad årshyreskostnad i förhållande till tidigare förslag     915 tkr 
 
Tidigare preliminär hyreskostnad på 1 420 tkr per år beräknas att minska då 
behovet av lokaler i Prästbacken 4:1 inte längre finns enligt de nya 
förutsättningarna. Däremot ser förvaltningen en risk att den preliminära 
hyresbild som kommunen erhållit från bolaget kan komma att bli dyrare då 
nivåerna idag bygger på byggkalkyler. Förvaltningen har det senaste året 
fått erfarenhet av att byggkostnaderna blivit dyrare än vad som kalkylerats 
med anledning av den marknad som nu råder. Slutgiltig hyra kan inte 
bolaget presentera förrän efter genomförd upphandling.  
 
Förvaltningen ser även en risk med att ha ett 20 årigt hyresavtal om det 
visar sig att kommunen inte längre har behov av lokalerna. Däremot har 
bolaget bekräftat att om kommunen väljer att gå ur lokalerna tidigare och 
det finns en marknad för att hyra ut lägenheterna kommer kommunen inte 
att behöva betala för de kvarstående byggkostnaderna. Om däremot 
lägenheterna inte kan hyras ut kommer kommunen att få bekosta de år som 
kvarstår av byggnationen.  
 

Folkhälsa 
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Att erbjuda goda förutsättningar för omsorg gällande ensamkommande 
barn och unga främjar folkhälsan. Däremot ser förvaltningen en utmaning i 
att integrera barn och unga i samhället i ett område med många nyanlända.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Ett gott integrationsarbete främjar psykisk hälsa hos medborgarna. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett innan kommunstyrelsen. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Behovet av stödboendeplatser i anslutande fastighet Prästbacken 4:1 

exkluderas från hyresavtal. 
 

- Uppdra åt Hällefors Bostads AB att ta fram nya planritningar för HVB-
platserna för byggnation av Prästbacken 4:2 utifrån nu rådande 
förutsättningar för att lätt kunna anpassas till annan verksamhet i 
framtiden. 

 
--- 
 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Annahelena Jernberg (S) ställer en fråga om vilka lokaler det rör sig om vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Annahelena Jernberg (S) yttrar sig kring hyresavtalets längd, känns inte bekvämt 
att binda upp kommunen på ett 20-årigt avtal. 
 
Annahelena Jernberg ställer en fråga om detta påverkar byggstarten av 
Gillersgården vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Johan Stolpen (V) yttrar sig att behoven som i dagsläget finns i kommunen kan se 
annorlunda ut om 15 år. 
 
Annahelena Jernberg yttrar sig att det är viktigt att det är kommunen som har 
kontrollen över hyreskontraktet. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar på en till attsats: 
Kontraktet bör utformas så att det möjliggör för kommunen att använda 
lokalerna till annan verksamhet om behovet förändras  
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på sitt förslag vilket 
bifalls. 
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Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  
 
- Behovet av stödboendeplatser i anslutande fastighet Prästbacken 4:1 

exkluderas från hyresavtal. 
 

- Uppdra åt Hällefors Bostads AB att ta fram nya planritningar för HVB-
platserna för byggnation av Prästbacken 4:2 utifrån nu rådande 
förutsättningar för att lätt kunna anpassas till annan verksamhet i 
framtiden. 
 

- Kontraktet bör utformas så att det möjliggör för kommunen att använda 
lokalerna till annan verksamhet om behovet förändras  
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Tvättservice i del av hemtjänst, dnr KS 17/00006 

 
Beslutsunderlag 
Upphandling kring tvätt och tvätt hantering inom hemtjänst, dnr KS 17/00006 
Utvärdering av tvättservice i hemtjänsten, bilaga 1 
Utvärdering tvätt, bilaga 2 

Ärendet 
Kommunen huvudsyfte är att fokusera på kvalitén både nu och i framtiden i 
omvårdnadsarbetet. För att kunna fokusera på omvårdnad kan arbetsuppgifter 
som inte kräver särskild kompetens exempelvis av servicekaraktär utföras av 
andra. Genom att använda en extern utförare för hantering av kommunens tvätt 
hantering inom del av hemtjänsten i Hällefors har service för äldreomsorgen 
förbättras.    
 
Kravet på kommunerna när det gäller vård- och omsorg blir allt större samtidigt 
som bristen på personal ökar. Därför är det viktigt att personal med 
omvårdnadsutbildning används till arbete där deras kompetens behövs som bäst. 
    
Under en försöksperiod 2017-04-01 – 2018-03-31 har kommunförvaltningen 
upphandlat tvätt och tvätt hantering till del av hemtjänst, vilket bestått i 
Centrumgruppens- och Kyllergruppens områden. En utvärdering för tiden 2017-
04-01 – 2017-09-30 är genomförd (bilaga1). 
 
Efter nuvarande avtalsperiod har kommunen behov av utökad upphandling och 
upphandlingen skall gälla för all yttre hemtjänst, med undantag för 
trygghetsboenden. 
 

Ekonomi 
Innan försöksperioden genomförde kommunen 107 stycken tvättningar i 
månaden inom hemtjänsten. Förvaltningen antar att utförd tid per tvätt är 
1,0 timmar utan restid. Det innebär en årstid på 1284 timmar och motsvarar 
95,3 procent i sysselsättningsgrad med en 70 procent effektivtid. Restiden 
ingår i effektivtiden. Med en medellön på 25 398 kronor per månad innebär 
det en årskostnad på 408 478 kronor. 
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Under försöksperioden har månadskostnaden per tvätt varit 365 kronor, 
vilket innebär en årskostnad på 468 660 kronor för extern regi.  

 
Kostnad för tvätt i extern regi blir därmed 60 000 kronor dyrare per år. 
Denna ökade kostnad finansieras dock via ökade intäkter för de brukare 
som nyttjar tvätt tjänsten inom hemtjänsten. Dessutom kan förvaltningen se 
många vinster för personalen i hemtjänsten och är även ett sätt att arbeta 
med den brist på utbildad personal som framtidens prognoser pekar på. 

 
Förvaltningen föreslår att hela hemtjänstens tvätt och tvätt hantering sker i 
extern regi och det upphandlas, med undantag för trygghetsboenden. Den 
ökade kostnad som uppstår ska finansieras genom ökad avgift för de 
brukare som tillämpar servicen.  
 
Folkhälsa 
Att tillvarata medarbetarnas kompetens kring vård- och omsorg och genom 
att sätta fokus på omvårdnad främja folkhälsan.  
 
Miljö 
I kravspecifikationen för upphandlingen kräver omsorgen att entreprenören 
skall tillhandahålla miljövänliga tvättmedel. Sådana krav kan ej ställas då 
tvätten sköts av hemtjänsten i enskilda hem. Omsorgen förordar också att 
entreprenören tar hänsyn till miljön i val av fordon och material. 
 
Medborgarperspektiv 
Att erbjuda god kvalité på de tjänster omsorgen utför ökar förtroende och 
trygghet hos den äldre befolkningen. Att krav på sociala hänsyn tas är 
positivt ur medborgarperspektiv.  
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett innan Kommunstyrelsen. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Godkänna utökad upphandling av tvätt och tvätt hantering inom all hemtjänst 

undantaget trygghetsboenden.  
 

- Kommunförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att utökade driftkostnaden 
finansieras genom höjda avgifter. 

 
--- 
 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Annahelena Jernberg (S) yttrar sig att det är ett bra förslag. 
  
Johan Stolpen (V) ställer en fråga kring ekonomin vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) nämner att det är positivt för personalen 
att få göra det som de är utbildade till. 
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Johan Stolpen (V) nämner att det öppnar upp för de som är svagare i 
samhället att kunna få jobb. 
Torbjörn Saxin (S) yttrar sig att kring att det är ett bra förslag och ställer en 
fråga om kommunen kan göra en enkel upphandling vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Annahelena Jernberg yttrar sig att det är bra att hitta rätta intervaller -service 
för brukarna. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar på en attsats till: 
Beaktande bör tas till miljön, social hänsyn och service 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på sitt förslag vilket 
bifalls. 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  
 
- Godkänna utökad upphandling av tvätt och tvätt hantering inom all hemtjänst 

undantaget trygghetsboenden.  
 

- Kommunförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att utökade driftkostnaden 
finansieras genom höjda avgifter. 

 
- Beaktande bör tas till miljön, social hänsyn och service 
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro  
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
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Datum  
2017-10-04  

Kommunförvaltningen 
   
Bodil Lagergren, Päivi Saxin   
bodil.lagergren@hellefors.se, paivi.saxin@hellefors.se   
 
  

 
 
Utvärdering av tvättservice i hemtjänsten 

Omsorgen har under en försöksperiod 2017-04-01 – 2018-03-31 upphandlat tvätt 
och tvätthantering till del av hemtjänst, Centrumgruppens- och Kyllergruppens 
områden. 
 
En utvärdering har genomförts för perioden 2017- 04-01 – 2017-09-30 
 
 
Metod 

- En enkätundersökning har genomförts gällande kundnöjdheten. (bilaga. 2) 
- Hemtjänstpersonalen har lämnat sina åsikter på arbetsplatsträffar. 
- För utvärdering av kostnadseffekt redovias faktisk kostnad kontra personaltid. 

 
 
Kundnöjdhet (bilaga 2) 
Av de 39 kunder som vid tiden för undersökningen använt tvätt tjänsten har 23 
svarat på enkäten.  

- En var inte nöjd, någon motivering lämnades ej. 
- Resterande 22 var enbart positiva. 

 
 
Personalens kommentarer 

- Att kvalitén på tvätten är betydligt bättre nu än när de själva utförde insatsen.  
- Resurstid som tidigare använts till tvätt används nu till vård- och omsorg.  
- Mindre stress  
- Bättre ergonomi som förebygger risker för ohälsa.  
- Slippa hantera förorenad tvätt, vilket är viktigt ur hygien- och smitto synpunkt. 
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Ekonomisk effekt 
Under perioden har Samhall utfört i genomsnitt 107 tvättinsater/månad till en 
kostnad av 39 055 kr. Kostnad för tvätt i extern regi blir 60 000 kr dyrare per 
år än i kommunal regi. 
 
Hemtjänst tvättning

Innan Hällefors kommun köpte tjänsten med tvättning i hemtjänsten hade vi 107 stycken
tvättningar i månaden.
Antager att utförd tid per tvätt är 1,0 timme utan restid. Restid ingår i effektivitetsmåttet 70%.
Alla kostnad i SEK.

Kommunal regi
Antal/månad Utförd tid Tid/månad Årstid Motsvarar SSG med effektivtid 70%

Hemtjänst tvättning 107 1,0 107 1284 95,3%

Årslön inkl PO SSG % Årskostnad i kommunal regi
Kostnad i egen regi 428 623 95,3% 408 478

Extern regi
Antal/månad À-pris Årskostnad i extern regi

Kostnad i extern regi 107 365 468 660

Medellön undersköterska
25 398

 
 
 
 
 
 
 
Bodil Lagergren  Päivi Saxin 
Enhetschef   Områdeschef 

 
     
       
 
       
       
       
       
       
       

 
 

 
 



  Bilaga 2 

    17 09 20 

 

 

Till dig som har tvätt insatser via hemtjänsten. 

 

Hällefors kommun har sedan april 2017 köpt tvätt tjänsten från Samhall AB. 

Vi är nu intresserade av hur Du som kund upplever utförandet av tvätt tjänsten. 

Tacksam om Du vill delta i vår utvärdering genom att svara på nedanstående fråga 

 

Är du nöjd med utförandet av tvätt tjänsten ?      JA               NEJ 

 

Om Du svarat nej, motivera gärna vad Du inte är nöjd med. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Lämna blanketten till hemtjänstpersonalen senast den 29 september. 

 

Tack för Din åsikt! 

 

Bodil Lagergren   Päivi Saxin 

0591 64410    0591 64446 

Enhetschef    Områdeschef 

Hällefors kommun   Hällefors kommun 
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Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro  
712 83 Hällefors Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950  
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Förslag på avfalls- och slamtömningstaxa för Hällefors 
kommun 2018, dnr KS 17/00244 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från direktionens sammanträde 2017-09-22 § 101 
Förslag till avfall och slamtömningstaxa Hällefors kommun 2018 
Tillägg till förslag till avfallstaxa 2018 Hällefors kommun 2017-10-20 §124 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnad förvaltningen Bergslagen har inkommit med förslag till 
avfall och slamtömningstaxa för Hällefors kommun 2018. 
 
Direktionen beslutade på sammanträde 2017-09-22 att godkänna förslaget till 
avfall och slamtömningstaxa samt att skicka det till medlemskommunen för 
beslut.  
 
Enskild avloppsanläggning töms enligt kommunens renhållningsföreskrift på 
slam minst en gång per år om inte dispens sökts för glesare hämtning.  
 
Slamtömningen är en helt egen verksamhet och taxan bygger på tre delar; 
entreprenadskostnad för den som utför slamtömningen, reningsverkets 
kostnad för behandling av slammet och slutligen en administrationskostnad. 
 
Samhällsbyggnad har även inkommit med förslag om avfallstaxa vid 
återvinningsstationen gällande verksamhetsutövare. Förslaget gäller att 
återvinningscentralen för endast besökas av fordon och släp med en maximal 
totalvikt om 3,5 ton. 

 
Ekonomi 
För Hällefors kommun föreslås följande prissättningar av 
slamtömningstaxan för år 2018.  

• Avgiften för tömning av enskilt avlopp ökar med 9 kronor per 
tömning inklusive 4 kbm och 20 meter slang 

• Extra tömning av enskilt avlopp blir 2020 kronor (893 kronor 2017) 
• Akut extra tömning av enskilt avlopp blir 2520 kronor (1309 kronor 

2017) 
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För Hällefors kommun förseslås följande prisjusteringar av avfallstaxa för 
år 2018. 

• Fasta avgiften per hushåll blir 800 kr/år (30 kr högre än 2017) 
• Årsavgift för villa, hämtning varannan vecka av blandat avfall blir  

3388 kr/år (96 kr högre än 2017) 
• Årsavgiften före ett flerfamiljshus med hämtning av 

matavfall/restavfall blir 16401 kr (126 kr lägre än 2017) 
• Årsavgiften för ett flerfamiljshus med hämtning av blandat avfall 

blir 31848 kr (1242 kr högre än 2017) 
 

För Hällefors kommun föreslås följande taxa för återvinningscentralen för 
2018. 

• Brandsläckare/gastuber/tryckkärl (st) 350kr 
• Tryckimpregnerat trä (kg) över 140kg eller 100liter 2kr/kg/litern 
• Besök på återvinningscentral (per besök)** 350kr 

**För fastighetsägare till verksamhet och flerbostadshus som är 
abonnenter och betalar grundavgift för avfallshämtning. 
 

De ökande kostnader som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
beräknas få för omhändertagande av trämaterial och eventuella omval som 
kan medföra en minskad intäkt tas ur avfallsfonden. 
Totalt har kommunen en uppbyggd avfallsfond på 9 034 tkr som består av 
tidigare års överskott inom avfallsverksamheten. Det innebär att 
kommunen är skyldiga avfallsabonnenterna motsvarande belopp.  

 
Folkhälsa 
Förslaget på slamtömningstaxa bedöms inte medföra några negativa 
konsekvenser för folkhälsan. 
 
Miljö 
Förslaget på slamtömningstaxa bedöms inte medföra några negativa 
konsekvenser för miljön. 
 
Medborgarperspektiv 
Förslaget på avfalls- samt slamtömningstaxa påverkar ekonomiskt 
medborgare och beror på hur medborgaren väljer att hantera avfallet och 
hur ofta tömning sker.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Avfall och slamtömningstaxa för Hällefors kommun 2018 antas. 
 
- Taxan ska gälla från och med 2018-01-01. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Christina Johansson (M), Annahelena Jernberg (S) och Lars-Göran Zetterlund 
(C) yttrar sig utan att yrka. 
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Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Avfall och slamtömningstaxa för Hällefors kommun 2018 antas. 
 
Taxan ska gälla från och med 2018-01-01. 
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Förslag på VA-taxa för Hällefors kommun, dnr KS 
17/00245 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från direktionens sammanträde 2017-09-22 § 93 
Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2018 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag till 
anläggnings- och brukningstaxa för vatten och avlopp för Hällefors kommun 
2018. 
 
Direktionen beslutade på sammanträde 2017-09-22 att godkänna förslaget till 
VA-taxa samt att skicka det till medlemskommunen för beslut.  
 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxan där avgifternas belopp och hur avgifterna ska beräknas 
ska framgå.  
 

Ekonomi 
Förbundet arbetar med en långsiktig ekonomisk planering som visar en 
prognos för de 15 närmaste åren. Planeringen tar hänsyn till intäkter, 
kostnader och planerade investeringar. Prognosen visar att en höjning av 
brukningstaxan med fyra procent av intäktsramen för år 2018 behövs. 
Övriga avgifter som bl.a. innefattar frusen vattenmätare, avstängning av 
vatten m.m. föreslås höjas med tre procent. Arbetet pågår med en justering 
av taxan för att uppnå en mer rättvis taxa som innebär at flerbostadshus, 
industri och övriga fastigheter kommer få en större höjning än villataxan av 
den fasta avgiften. Den rörliga avgiften höjs för samtliga. Förslaget innebär 
att en normalvilla som förbrukar 150 kbm/år får en ökning med 75 kronor 
per år.  
 
För Hällefors kommun föreslås en höjning av brukningstaxa med  
3 procent. Detta innebär fortsatt att priset för en normalvilla som ansluter 
sig till det kommunala vatten-, spillvattennätet blir 139 566 kronor, vilket 
är en höjning med 4 066 kronor. Avgifterna tas ut som fyra stycken 
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parametrar; framdragning av servisledning, upprättande av 
förbindelsepunkt, avgift per kvm tomtyta och avgift per lägenhet.  
Totalt har kommunen en uppbyggd VA-fond på 5 994 tkr som består av 
tidigare års överskott inom VA-verksamheten. Det innebär att kommunen 
är skyldiga VA-abonnenterna motsvarande belopp.  
 
Folkhälsa 
Förslaget på VA-taxa bedöms inte medföra några negativa konsekvenser 
för folkhälsan. 
 
Miljö 
I förslaget till ny VA-taxa har hänsyn tagits till de utsläppsvillkor som 
förbundet har att följa och de krav som måste tillgodoses i enlighet med 
Miljöbalken.   
 
Medborgarperspektiv 
Förslaget på VA-taxa påverkar ekonomiskt de medborgare som har tillgång 
till kommunalt vatten och beror på hur mycket vatten som enskilda 
medborgare väljer att förbruka. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- VA-taxa för Hällefors kommun 2018 antas. 
 
- Taxan ska gälla från och med 2018-01-01. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) bifall mot avslag, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
VA-taxa för Hällefors kommun 2018 antas. 
 
Taxan ska gälla från och med 2018-01-01. 
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TAXA 

för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning . 
Antagen av kommunfullmäktige den 2017-XX-XX. 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hällefors kommun. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Hällefors kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av 

Anläggningsavgifter: En engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en 
allmän va-anläggning. 

Brukningsavgifter: En periodisk avgift för täckande av drift- och 
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för 
en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 
bostads-fastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål 
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor  
Butiker 
Hotell 
Hantverk 
Utbildning 

Förvaltning  
Utställningslokaler 
Restauranger 
Småindustri 
Sjukvård 

Stormarknader 
Sporthallar 
 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och 
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd 
fastighet som används för i 3 § andra stycket avsedda ändamål och där begreppet 
lägenhet inte är lämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller 
mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp 
från fastighet 

Ja Nej 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark 

Nej Nej 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet 
och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda 
och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att 
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

33 166,40 41 458,00 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df, 

37 904,00 47 380,00 

c) en avgift per m2 tomtyta 32,96 41,20 

d) en avgift per lägenhet 1-8 14 214,40 17 768,00 

d) en avgift per lägenhet 9- 8 528,80 10 661,00 

e)* en grundavgift för bortledande av  
Df, om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för  
Df upprättats. 

10 897,60 13 622,00 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam 
för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad 
som föreskrivs i 8.2. 
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5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 
eller efter annan ritning eller uppmätning som Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse-
punkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 
lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

61 788,80 77 236,00 

b) 
 

en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

72 533,60 90 667,00 

c) 
 

en avgift per m2 tomtyta 
1 – 5 000 m2 
5 001 – 10 000 m2 
10 001 – 20 000 m2 
20 001 – 50 000 m2 
50 001 m2 -  

 
39,12 
34,00 
29,84 
24,72 
20,64 

 
48,90 
42,50 
37,30 
30,90 
25,80 

d)* 

 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

20 686,40 25 858,00 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
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6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
godkänner. 

6.4 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  kan, om godtagbar säkerhet 
ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets 
areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på 
fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla 
och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den 
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse-
punkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7   

7.1 Uttag av anläggningsavgift för obebyggd fastighet tas ej ut för närvarande. 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, 
skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 
Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% 20% - 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% 20% - 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 
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Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% 20% - 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), 
eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av 
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika 
tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än 
övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en 
etableringsavgift om 50 %  av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens merkostnader till följd av att arbetet inte 
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall 
erlägga anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

0,00 0,00 

 

§ 10 

Vakant 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i 
räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall 
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 
ha skett. 

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift 
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår 
till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och 
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. 
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till 
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – 
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att 
omgående anmäla till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ledningar utförts på annat sätt eller försetts 
med andra anordningar än Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bedömt 
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för 
redan befintlig och finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skäl bifalla 
ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya 
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen påkallat att utföra ny 
servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det 
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och 
skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 
Villor och småhus med max två 
lägenheter 
1 st qn 2,5 m³/h 
Flerbostadshus, företag och övrigt 
1 st qn 2,5 m³/h 
2 st qn 2,5 m³/h 
3 st qn 2,5 m³/h 
1 st qn 6,0 m³/h 
2 st qn 6,0 m³/h 
3 st qn 6,0 m³/h 
1 st qn 10,0 m³/h 
2 st qn 10,0 m³/h 
3 st qn 10,0 m³/h 
1 st 50-80 mm 
1 st ≥ 100 mm 

2 552,80 
 

5 616,00 
11 232,00 
16 848,00 
16 848,00 
33 696,00 
50 544,00 
50 544,00 

101 088,00 
151 632,00 
151 632,00 
470 059,20 

3 191,00 
 

7 020,00 
14 040,00 
21 060,00 
21 060,00 
42 120,00 
63 180,00 
63 180,00 

126 360,00 
189 540,00 
189 540,00 
587 574,00 

b) en avgift per m3 levererat vatten 21,84     27,30 

 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 
reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 70% 70% - - 

Avgift per m3 14.1 b) 40% 60% - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bestämt att för 
bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom 
mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 
m3/lägenhet.  
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14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning 
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig 
avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a).  

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen undersöka mätaren, om 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finner det nödvändigt eller om fastig-
hetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut 
efter genomförd undersökning eller Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och 
miljödomstolen.  

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18. 

§ 15 

Vakant 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och 
fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 
och spillvatten är avsevärd. 

§ 17 

Vakant 
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§ 18 

Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på fastighetsägarens begäran vidtagit 
åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet 
vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen debiteras följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 579,20 724,00 

Uppsättning av vattenmätare 579,20 724,00 

Avstängning av vattentillförsel 579,20 724,00 

Påsläpp av vattentillförsel 579,20 724,00 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

1 156,80 1 446,00 

Undersökning av vattenmätare 672,00 840,00 

Länsning av vattenmätarbrunn 579,20 724,00 

Förgäves besök 579,20 724,00  

Extra mätaravgift för pulsmätare 
qn 2,5 
qn 6 
qn 10 

 
1266,40 

1 753,60 
1 969,60 

 
1 583,00 
2 192,00 
2 462,00 

För frusen, skadad, förkommen eller 
förstörd vattenmätare  

 
1 252,00 

 
1 565,00 

Tillfälligt vattenuttag från brandpost 
Fast avgift per tillfälle 
Á-pris per kbm 

 
615,20 

21,84 

 
769,00 

27,30 

Arbetstid per timme 579,20 724,00 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

Exempelvis p g a att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter 
överstigande det normala hushållsspillvattnets.
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§ 20 

Avgift enligt 14.1 a) debiteras i efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i 
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad 
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag 
betalningen skulle skett. 

Sker enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut mätaravläsning inte för 
varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst 
en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens 
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skall företa 
åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall 
eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens 
VA-förhållanden, får Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 

Vakant 

 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2018-01-01 . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 
och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall 
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av 
mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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Preliminärt bidragsbelopp (skolpeng) för verksamheten 
2018, dnr KS 17/00265 

 
Beslutsunderlag 
Skollagen 8 kap. Förskola. 9 kap. Förskoleklass. 10 kap. Grundskola. 14 kap. 
Fritidshem. 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet. 
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-23 § 112  
Preliminärt bidragsbelopp för pedagogisk omsorg bilaga 1 2017-10-26 
Preliminärt bidragsbelopp för enskild förskola bilaga 2 2017-10-26 
Preliminärt bidragsbelopp för förskoleklass bilaga 3 2017-10-26 
Preliminärt bidragsbelopp för grundskola 1-3 bilaga 4 2017-10-26 
Preliminärt bidragsbelopp för grundskola 4-6 bilaga 5 2017-10-26 
Preliminärt bidragsbelopp för grundskola7-9 bilaga 6 2017-10-26 
Preliminärt bidragsbelopp för skolbarnomsorg bilaga 7 2017-10-26 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram underlag för preliminärt bidragsbelopp 
för år 2018.  
 

Ekonomi 
Förvaltningen har tillämpat Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
index kallat prisindex kommunal verksamhet (PKV) som underlag vid 
framräknandet av de preliminära beloppen med utgångspunkt från år 2017 
fastställda bidragsbelopp. SKL:s senaste PKV är från 2017-09-29 och 
uppgår till 3,0 procent.  
 
Det preliminära bidragsbeloppet betalas ut från och med 2018-01-01. De 
verksamheter som debiterar kommunen enligt det preliminära 
bidragsbelopp justeras när bidragsbelopp fastställts under våren 2018. 
Bidragsbeloppet är den sammantagna grundkostnaden kommunen har per 
individ i den egna verksamheten, och det belopp kommunen ska betala till 
privata aktörer eller andra kommuner som utför motsvarande utbildning för 
de av kommunens vårdnadshavare/barn/elever som valt verksamhet hos 
dem. 
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Det grundbelopp förvaltningen räknat fram per barn/elev förutsätter att 
respektive verksamhet tar in föräldraavgifterna själva och avräknar dessa 
mot grundbeloppet. 
 
Preliminärt grundbelopp per elev inskriven i pedagogisk omsorg  92 390 kr 
Preliminärt grundbelopp per elev för enskild förskola 1-2år 129 503 kr 
Preliminärt grundbelopp per elev för enskild förskola 3-5 år 121 527 kr 
Preliminärt grundbelopp per elev i förskoleklass    52 412 kr 
Preliminärt grundbelopp för grundskola 1-3   77 783 kr 
Preliminärt grundbelopp för grundskola 4-6   94 477 kr 
Preliminärt grundbelopp för grundskola 7-9   95 277 kr 
Preliminärt grundbelopp för skolbarnomsorg   30 806 kr 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Det är av stor vikt att verksamheter ges samma förutsättningar.  
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett vid facklig samverkan inför 
kommunstyrelsen sammanträde. 

 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Godkänna de preliminära bidragsbeloppen fram tills bidragsbelopp tagits 

fram för år 2018:  
 

Preliminärt grundbelopp per elev inskriven i pedagogisk omsorg  92 390 kr 
Preliminärt grundbelopp per elev för enskild förskola 1-2år 129 503 kr 
Preliminärt grundbelopp per elev för enskild förskola 3-5 år 121 527 kr 
Preliminärt grundbelopp per elev i förskoleklass    52 412 kr 
Preliminärt grundbelopp för grundskola 1-3   77 783 kr 
Preliminärt grundbelopp för grundskola 4-6   94 477 kr 
Preliminärt grundbelopp för grundskola 7-9   95 277 kr 
Preliminärt grundbelopp för skolbarnomsorg   30 806 kr 

 
--- 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef  
Tina Lanefjord. 
 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande  
Ewa Stålberg (M)) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
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Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
- Godkänna de preliminära bidragsbeloppen fram tills bidragsbelopp tagits 

fram för år 2018:  
 

Preliminärt grundbelopp per elev inskriven i pedagogisk omsorg  92 390 kr 
Preliminärt grundbelopp per elev för enskild förskola 1-2år 129 503 kr 
Preliminärt grundbelopp per elev för enskild förskola 3-5 år 121 527 kr 
Preliminärt grundbelopp per elev i förskoleklass    52 412 kr 
Preliminärt grundbelopp för grundskola 1-3   77 783 kr 
Preliminärt grundbelopp för grundskola 4-6   94 477 kr 
Preliminärt grundbelopp för grundskola 7-9   95 277 kr 
Preliminärt grundbelopp för skolbarnomsorg   30 806 kr 
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Överenskommelse avseende samarbete kring personer 
med psykiska funktionsnedsättningar, dnr KS 17/00263 

 
Beslutsunderlag 
Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro län och 
NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar augusti 2018. 
Protokoll Specifika samverkansrådet folkhälsa, social välfärd och vård 
170922 
 
Ärendet 
Specifika samverkansrådet folkhälsa, socialvälfärd och vård, har vid 
sammanträdet den 22 september 2017 rekommenderat kommunerna i Örebro 
län, Region Örebro län och NSPH-nätverket att anta överenskommelsen om 
samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
 
I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i Socialtjänstlagen (2001:453) 
finns bestämmelser om att kommunerna och landsting skall ingå 
överenskommelser om samarbete i fråga om personer med psykiska 
funktionsnedsättningar.  
 
Överenskommelsen utgör det övergripande dokumentet för att uppfylla lagens 
krav och ersätter tidigare överenskommelser. Privata utförare som enligt avtal 
har uppdraget inom området omfattas av överenskommelsen.  
 
Överenskommelsen syftar till att ge vägledning till chefer, medarbetare, 
förtroendevalda, enskilda och anhöriga i utformningen av en samverkan som 
är baserad på tillit. Överenskommelsen gäller personer som i sin vardag 
påverkas påtagligt av en psykisk funktionsnedsättning och som är i behov av 
en fungerande samverkan.  
 
Den enskilde är expert på sitt eget liv och vet som regel vad den är behov av. 
Arbetssättet skall stärka individens rätt till självbestämmande och delaktighet. 
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Psykiatrin skall utreda, diagnostisera, behandla, vårda och rehabilitera 
patienter med psykiska funktionsnedsättningar som kräver psykiatrins 
specialistkompetens och resurser i öppna och slutna vårdformer. 
 
Socialtjänsten har ett ansvar för målgruppen vad gäller boende, ge 
meningsfull sysselsättning och för den psykiatriska hemsjukvården.  
 
Ansvaret för att tillhandahålla hjälpmedel är delat mellan kommunerna och 
hälso- och sjukvården. Kommunerna ansvarar för omvårdnadshjälpmedel som 
behövs för att vårda människor. Hälso- och sjukvården ansvarar för 
individuellt utprovade hjälpmedel, personliga hjälpmedel.  

 
Ekonomi 
Förbättrad samverkan och kompetensutbyte mellan berörda parter ger 
bättre förutsättning för både adekvat behandling och insats för personer 
med psykisk funktionsnedsättning, vilket främjar ekonomin. 
Överenskommelsen innebär inga ekonomiska åtaganden.  
 
Folkhälsa 
Samverkan och samarbete i frågan leder till att personer i målgruppen får 
sina behov tillgodosedda vilket kan bidra till en ökad livskvalité. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
I utformningen av överenskommelsen har brukarorganisationerna varit 
representerade genom NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) 
 
Samverkan 
Information och samverkan kommer att ske i centrala samverkansgruppen 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta överenskommelsen avseende samarbete kring personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. 
 
--- 
 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga kring vem som har 
ansvar om psykiatriska hemsjukvården i kommunen, vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens  
förslag vilket bifalls. 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  
- Anta överenskommelsen avseende samarbete kring personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. 
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 Tjänsteställe Sekreterare 
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd 
och vård 

Förvaltningen för Regional 
utveckling 

Ann-Louise 
Gustafsson 

 

 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO 
Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Eklundavägen 2 
Örebro 

019-602 70 00 019-602 70 08 232100-0164 122500-2 

E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.regionorebrolan.se 
 

 
 

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård 
Tid: 22 september 2017  
Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län  

 
Vid protokollet 

 
Ann-Louise Gustafsson 
Sekreterare 
 
Justerat den: 2017-09-26 

 

 
Jihad Menhem  Veronica Wallgren 
Ordförande  Justerare 

 
Närvarande ledamöter: 

Siv Ahlstrand   Askersund 
Anita Bohlin Neuman Degerfors 
Veronica Wallgren  Hallsberg 
Hans-Otto Pohlman  Hällefors 
Ingegerd Bennysson Karlskoga 
Gunnel Kask  Kumla 
Anette Schön  Laxå 
Henrik Hult  Lekeberg 
Susanne Karlsson  Lindesberg 
Ulla Kalander Karlsson Ljusnarsberg 
Margaretha Eriksson Nora 
Per-Åke Sörman  Örebro  
 
Jihad Menhem  Region Örebro län 

 

 
Närvarande ersättare: 

 
 

Övriga närvarande 
Marie Gustafsson  Region Örebro län 
Mats Björeman  Region Örebro län 
Ann-Louise Gustafsson Region Örebro län 
Ingmar Ångman  Region Örebro län (punkt 6) 
Linnea Hedqvist  Region Örebro län (punkt 7) 
Tarja Nordling  Region Örebro län (punkt 8) 
Ida Broman  Region Örebro län (punkt 9) 
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1. Mötet öppnades  
Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens möte. 

 
2. Val av justerare utöver ordförande 

Veronica Wallgren utsågs till justerare.  
 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
4. Föregående möte och protokoll 

Under övriga frågor – workshop 20 september angående rekommen-
dation i särskilt boende. Vid workshopens genomförande framkom att 
kommunerna ska expediera sina beslut om antagande av rekommen-
dationen till SKL. 
 
Ny rutin att protokollen numera även skickas till kommunernas offici-
ella brevlådor. 
 
Protokollet från föregående möte godkändes och lades till  
handlingarna.  
 

5. Rapport från Chefsgrupp samverkan social välfärd och vård samt  
Beredningsgrupp folkhälsa  
Chefsgrupp samverkan social välfärd och vård (två möten genomförda): 

 ÖK mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro län och 
NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska funkt-
ionsnedsättningar (punkt 6 på dagens agenda) är godkänd av 
chefsgruppen. 

 ÖK om samverkan vid utskrivning är också godkänd av 
chefsgruppen. 

 En strategisk arbetsgrupp för familjecentralerna har skapats. Ar-
betsgruppen ska stödja utvecklingsarbetet samt arbetet med att 
starta nya familjecentraler.  

 ÖK samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, nar-
kotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel dop-
ningsmedel eller spel om pengar. Lagstiftningen är ändrad så att 
även spelmissbruk ingår. ÖK måste därför uppdateras. 

 
Beredningsgrupp folkhälsa (två möten genomförda):  

 Processen för nya avtal (punkt 7 på dagens agenda). 
 Resultatet från Kommissionen för jämlik hälsa är ute på remiss 

fram till 2 oktober. Många kommuner är på gång att lämna svar. 
 Diskussion angående förslag på RUS (Regional utvecklingsstra-

tegi). Folkhälsostrategerna har lämnat remissvar. 
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Protokoll från båda grupperna finns på hemsidan: 
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-
vardgivare/VVF-sidan/Samverkansorganisation/  

 
6. Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro 

län och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar – godkännande för beslut hos huvudmännen  
Ingmar Ångman presenterade det nya förslaget till ÖK.  
 
Efter utvärdering av den nuvarande ÖK beslutades att ta fram en ny 
p.g.a. att man bl.a. saknade tydlighet i framtagandet, kommunicering, 
implementering, uppföljning, brukarinflytande. 
 
Den 27 januari arrangerades en samverkansdag för framtagandet av ny 
ÖK. Vid samverkansdagen framkom bl.a. att den nya ÖK bör vara kort 
och enkel med fokus på aktivitet samt att den bör ha fokus på principer 
och värderingar. Man bör också tänka på ”zonförsvaret” – d.v.s. att vi 
måste vara beredda att stötta varandra i ”gråzoner”.  
 
ÖK är avgränsad till personer med behov av insatser från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. Alla åldrar ingår, den bygger på tillit, ska 
kopplas till handlingsplaner med konkret innehåll och ska hålla över tid. 
Verksamheternas huvudsakliga ansvarsområden beskrivs i ÖK.  
 
ÖK ska antas i Örebro läns kommuner samt Region Örebro län. Planen 
är att beslutsrundan ska vara klar innan årsskiftet. 
 
Rådets ledamöter godkänner förslaget till ÖK och rekommenderar 
kommunerna, NSPH-nätverket och Region Örebro län att anta förslaget. 
 
Ingmars presentation bifogas. 
 

7. Process för folkhälsoavtal  
Marie fick före sommaren uppdrag av Rickard Simonsson att ta fram ett 
projektdirektiv. En styrgrupp tillsattes, där ingår: Rickard Simonsson, 
fyra kommunchefer (en från varje länsdel), Charlotta Stenhem från 
ÖLIF och Jane Karlsson från ÖLBF. Linnea Hedqvist, utvecklingsle-
dare inom folkhälsa på Område välfärd och folkhälsa, är också delaktig 
i arbetet med nya avtal. 
 
Ett nytt förslag till avtal är nu framtaget i nära samarbete med folkhäl-
sostrategerna. Tidplanen är snäv – avtalen ska till regionstyrelsen för 
beslut i januari. Tid för avtalsparter från januari-april att fatta beslut. De 
nya avtalen ska gälla från 1 maj 2018. 
 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/VVF-sidan/Samverkansorganisation/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/VVF-sidan/Samverkansorganisation/
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Efter diskussion i styrgruppen angående det nya avtalsförslaget och den 
fortsatta processen när det gäller förankring beslutades att man under 
oktober ska genomföra dialogmöten i respektive länsdel samt med 
ÖLIF och ÖLBF. Vid dialogmötena ska den högsta politiska ledningen 
samt tjänstemän från respektive kommun och Region Örebro län delta. 
Den 9 november kommer man ha en ny diskussion i styrgruppen utifrån 
resultatet av dialogmötena. Nytt förslag till det Regionala samverkans-
rådet den 1 december och till Specifika samverkansrådet den 14 decem-
ber. 
 
Frågor/reflektioner från rådets ledamöter: 

 Måste det gå så snabbt – hinner det verkligen förankras?  
 Att förlänga avtalen ännu en gång är inte heller ett bra alternativ. 

 
Kommunchefer och regionledning vill inte att avtalen ska förlängas 
mer.  
 

8. Socialtjänstens insatser för barn och unga, SIBU - slutrapport 
Tarja Nordling presenterade rapporten.  
 
En statlig satsning för detta startade 2011 och från början avsåg det sys-
tematisk uppföljning av BBIC, SiS och UBU. Örebroregionen valde att 
haka på BBIC-spåret.  
 
2013 handlade det om hela barnområdet, t.ex. delaktighet. 2015 tog 
SKL fram en handlingsplan p.g.a. krisen i den sociala barnavården. 
2016 genomfördes ett stort antal utbildningar. 
 
Uppsala län har gjort ett stort arbete som visar att kompetensutveckling 
är meningslös om det inte finns en organisation för detta. Det har också 
framkommit i det senaste förbättringsarbetet att socialsekreterarna sak-
nar stöd uppifrån samt mål för verksamheten. Man har även önskemål 
om en ledarskapsutbildning (kommer genomföras under hösten och vå-
ren).  
 
En diskussion i mindre grupper angående struktur, process och resultat 
genomfördes. 
 
Efter diskussion i smågrupper. 
Grupp 1: 

 Man har anställt en administratör samt en person som följer med 
ut vid placeringar, för att avlasta.  

 Det finns en chef och en samordnare vilket har lett till bättre 
process.  

 Önskemål om mer samtal med barn och unga. Har följt ”mask-
rosbarn” – barn som varit placerade.  
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 Viktigt att personalen orkar och tycker att det är kul att jobba. 
Man tittar på flextid – för någon kanske det fungerar bättre att 
börja tidigt och för någon annan att jobba sent.  

 Man har anställt fältkuratorer som fångar upp de som mår dåligt 
tidigt. 

 
Grupp 2: 

 Mål för verksamheten är att få trygga barn trots svår bakgrund.  
Stöttning med barnsamtal och utbildning av familjehem. Men 
för detta krävs bra struktur och process.  

 Har varit svårt att hitta socialsekreterare vilket lett till långa ut-
redningstider, men det ser lite ljusare ut nu. Inte så stor perso-
nalomsättning den sista tiden.  

 Samverkan och familjecentralen är viktiga. Man har i Laxå en 
fungerande familjecentral.  

 Man har stärkt upp med någon som hjälper till med utredningar 
av ensamkommande.  

 
Grupp 3: 

 De ensamkommande tog mycket tid och kraft under 2015.  
 Viktigt att ge socialsekreterarna förutsättningar att göra ett bra 

jobb.  
 Man har tappat en del personal p.g.a. underbemanning, men sta-

bilare nu.  
 Viktigt att träffa de som är familjehemsplacerade.  
 Man har anställt ”kringpersonal” för att avlasta socialsekreterar-

na.  
 Närheten till politiken är en fördel.  
 Bra handledning är viktigt.  
 Målet är att hitta ”egna” familjehem. Akutplaceringar (SiS) är 

dyrt och ger dåliga resultat. 
 
På Välfärd och folkhälsa kommer man även fortsättningsvis att ha fokus 
på detta område och att finnas som en resurs i arbetet. 
 
Presentationen bifogas. 
 

9. Liv och Hälsa Ung och ELSA (Elevhälsodatabas i samverkan mellan 
kommunerna och regionen) – resultatredovisning 
Ida Broman presenterade resultaten. 
 
Liv och hälsa ung: 
Alla elever i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet ingår i undersökningen. 
Den genomförs var 3:e år och årets undersökning var den 6:e i ordning-
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en. Undersökningen genomförs av Region Örebro län i samarbete med 
kommunerna. 
 
2017 har Liv och hälsa ung för första gången genomförts digitalt och re-
sultatet kommer i år att spridas genom en interaktiv hemsida. På hemsi-
dan kan man välja ett geografiskt område, specifikt skolår, frågeområde 
etc. Länk till hemsidan: www.folkhalsodatadataorebrolan.se.  
 
Årets undersökning visar bl.a. att det allmänna hälsotillståndet för både 
pojkar och flickor i Örebro län har blivit något sämre. Man tittar även 
på olika målgrupper i resultatet, bl.a. psykiskt välbefinnande utifrån 
funktionsnedsättning eller sexuell läggning.  
 
ELSA – elevhälsosamtal sammanställt och analyserat: 
Skolsköterskan samtalar med eleverna och rapporterar in via en databas. 
Detta är en process som pågar hela tiden på skolorna. Resultat tas fram 
per läsår på länsnivå, kommunnivå och skolnivå.  
 
Rapporten ”Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor ur ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv” summerar läsår 2015/2016 års resultat. I rap-
porten finns även förslag på åtgärder. Rapporten visar att ju fler skydds-
faktorer ju bättre hälsa. Genom att följa barnen från förskolan och upp 
till gymnasiet kan man direkt se när hälsan börjar bli sämre.  
 
Resultatet är ett bra underlag för skolorna i deras främjande och före-
byggande arbete. Det fungerar även som underlag för Region Örebro 
läns och kommunernas övergripande planering och prioriteringar gäl-
lande främjande och förebyggande insatser kopplade till barns och ung-
domars hälsa.  

 
10. Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård – lägesrapport 
Efter det senaste rådet har frågan angående psykiatrin varit uppe i 
chefsgruppen och man ansåg där att det fanns goda skäl att ha 15 dagar i 
stället för 30. ÖK är beslutad i Regionala samverkansrådet och man fö-
reslår nu alla kommuner och Region Örebro län att anta ÖK.  
 
Ett stort jobb återstår nu för att uppfylla ÖK. Projektledarna Jan och 
Kristina har även skrivit en rapport (bifogas) som beskriver jobbet att ta 
fram ÖK och vad som behöver göras nu. Rapporten är även ett underlag 
för kommunikation. Jan är fr.o.m. den 1 september anställd på halvtid 
på Välfärd och folkhälsa för att stödja implementeringen av ÖK, och 
han kommer även ta fram en kommunikationsplan.  
 
Missivbrev är utskickat angående att fatta beslut om ÖK. 
 

http://www.folkhalsodatadataorebrolan.se/
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Synpunkter från rådets ledamöter: 
 Viktigt med kommunikation utåt av ÖK och vad den innebär. 
 Det kommer bli bra men det krävs ett jobb. 
 Primärvårdens roll är oerhört central. 

 
11. Fråga från kommunerna på förra mötet: ÖK för psykisk hälsa – hur 

används pengarna i regionen? 
Kommunerna utvecklar och tar fram handlingsplaner i samarbete med 
Region Örebro län. Stor satsning på ungdomsmottagningar. Pengarna 
används på det sätt som man är skyldig att göra enligt SKL. 

 
12. Nya frågor från kommunerna 

Vad händer angående elektronisk signering? (Anette Schön) 
Rådets ledamöter anser att det vore bra att samordna arbetet, att ta ett 
gemensamt ansvar för att lösa detta.  
 
Marie får i uppdrag att förmedla frågan till socialcheferna igen. 
 

13. Övriga frågor 
Karin Sundin, Regionråd i Region Örebro län 
Karin är ordförande i fokusberedningen för somatisk och psykiatrisk 
specialistsjukvård samt högspecialiserad vård. Karin önskar delta som 
adjungerad vid Specifika samverkansrådets möten. Rådets ledamöter 
godkänner detta. 
 
Utvärdering av Regionala samverkansrådet och de Specifika samver-
kanråden 
Ledamöternas upplevelser av de specifika samverkansråden är till 
ganska stor del positiva, även om det finns oklarheter och förbättrings-
potential. Det specifika samverkansrådet för folkhälsa, social omsorg 
och vård förefaller både vara ”överlastat” med frågor och ha en sam-
mansättning som inte är helt ändamålsenlig. Frågan om ett eventuellt 
gemensamt politiskt råd särskilt för folkhälsofrågorna bör vara central i 
de diskussioner som förs kring folkhälsoarbetet i Örebro län. 
 

14. Mötet avslutades 
Jihad Menhem tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.  
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Överenskommelse mellan Region Örebro län, 
kommunerna i Örebro län och NSPH avseende 
samarbete kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 

Inledning 

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i Socialtjänstlagen (2001:453) finns 
bestämmelser om att kommunerna och landstingen (i vårt län Region Örebro län) ska ingå 
överenskommelser om samarbete i fråga om personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. Om det är möjligt ska organisationer som företräder gruppen få 
lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.   
 
Denna överenskommelse utgör det övergripande dokumentet för att uppfylla lagens krav. 
Innehållet i dokumentet konkretiseras där så är nödvändigt i särskilda överenskommelser 
kring olika målgrupper och handlingsplaner på regional, länsdels och lokal nivå.  
 
Under senare år har den nationella politiken på området kommit att i allt högre 
utsträckning ha ett förebyggande perspektiv. Denna överenskommelse avgränsas till att 
beröra personer med behov av insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst på grund 
av psykisk ohälsa. I arbetet med överenskommelsen har socialstyrelsens Meddelandeblad 
Nr1/2010 varit vägledande. 
 
I andra dokument besvaras frågor kring hur samverkan ska utformas i det praktiska 
arbetet vilket berör medarbetare, enskilda och anhöriga på ett mer direkt sätt. Det handlar 
om överenskommelser kring samverkan avseende särskilda arbetssätt eller särskilda 
målgrupper samt handlingsplaner som upprättas regionalt, länsdelsvis eller lokalt. Dessa 
dokument förtecknas i bilaga till överenskommelsen. 
 
Denna överenskommelse ersätter tidigare sådana på området och omfattar hälso- och 
sjukvården i regionen och den kommunala socialtjänsten. Privata utförare som enligt 
avtal har uppdrag inom området omfattas av överenskommelsen. 
 
I utformningen av överenskommelsen har brukarorganisationerna varit representerade 
genom NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). 

Syfte 

Den här överenskommelsen syftar till att ge vägledning till chefer, medarbetare, 
förtroendevalda, enskilda och anhöriga i utformningen av samverkan baserad på tillit. I 
överenskommelsen fastställs de utgångspunkter och principer som ska gälla för att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för fungerande samverkan.  
 
Samverkan och samarbete får sin betydelse om det leder till att personer i målgruppen får 
sina behov tillgodosedda. Värdet av överenskommelsen är beroende av i vilken 
utsträckning den bidrar till en fungerande samverkan.  

http://www.regionorebrolan.se/
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Målgrupp 

Avgränsningen av målgruppen ansluter till den definition som formulerats i den 
nationella psykiatrisamordnarens slutrapport ”Ambition och ansvar” (SOU 2006:100): 
”En person har ett psykiskt funktionshinder om hon eller han har väsentliga svårigheter 
med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och om dessa begränsningar har 
funnits, eller kan antas komma att bestå, under en längre tid. Svårigheterna ska vara en 
konsekvens av psykisk störning.” (sidan 33)  
 
Överenskommelsen gäller personer som i sin vardag påverkas påtagligt av en psykisk 
funktionsnedsättning och som är i behov av en fungerande samverkan. Detta oavsett ålder 
på personen. 
 
Av särskild vikt blir samverkan för personer som har omfattande och sammansatta behov 
där flera myndigheter och vårdgivare är involverade. 

Värdegrund 

De gemensamma grundläggande värderingar som ska vara styrande i samverkan är: 
 Rättigheterna i enlighet med barnkonventionens bestämmelser 
 Rättigheterna i enlighet med konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning 
 Individens bästa ska väga tyngre än organisationens förutsättningar och behov, 

individens behov ska tillgodoses även om kostnadsansvar inte klarlagts  
 Brist på resurser får aldrig vara en orsak till att avstå från samverkan 
 Individer ska vara delaktiga och få information om sin situation och kunna 

påverka de insatser som lämnas. Vid tvångsvård så långt det är möjligt med de 
begränsningar beslutet om tvång innebär 

 Anhöriga ses som en resurs och bör vara delaktiga 
 Insatser ska så långt det är möjligt genomföras i individens närmiljö 

Beslut och implementering 

Överenskommelsen ska antas i de instanser som har mandat inom respektive organisation 
att fatta bindande beslut om överenskommelser. För kommunerna bör detta i de flesta fall 
vara socialnämnden eller motsvarande, för Region Örebro län regionstyrelsen och för 
brukarorganisationerna NSPH-nätverket. 
 
Överenskommelsen ska göras känd för medarbetare på alla nivåer. Störst betydelse 
kommer den att ha för medarbetare och beslutsfattare på en övergripande strategisk nivå. 
Varje part i överenskommelsen ansvarar för att göra den känd och förankrad i den egna 
organisationen.  

Uppföljning och utvärdering av samverkan 

Efter att överenskommelsen beslutats så fastställs en plan för uppföljning av denna. I 
planen anges ett antal indikatorer som ska utvisa hur samverkan utvecklas. Planen följs 
upp inom den struktur för samverkan som finns mellan Region Örebro län, kommunerna 
samt brukarorganisationerna och som beskrivs i bilaga 1. Utvecklingen av samverkan ska 
utvärderas två år efter det att denna överenskommelse trätt i kraft. Årligen hålls en 
samverkansdag inom regionen där bland annat överenskommelsens innehåll diskuteras. 
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Handlingsplaner 

Handlingsplaner upprättas för att förbättra samverkan inom områden som identifieras 
som strategiska och väsentliga. För att identifiera dessa områden finns följande underlag: 

 nationella riktlinjer som kan utvisa behov av utveckling av arbetssätt i samverkan  
 andra tvingande och vägledande dokument från riksdag, regering och 

myndigheter t.ex. ny lagstiftning 
 gemensamma analyser av vilka områden som samverkan behöver utvecklas inom 
 sammanställning av avvikelser i samverkan 

Handlingsplanerna upprättas inom ramen för den struktur för samverkan som finns 
mellan Region Örebro län, kommunerna samt brukarorganisationerna (bilaga 1). 
Handlingsplaner ska vara tidsbestämda samt revideras och följas upp regelbundet.  

Samverkan, samarbete och samordning 

Samverkan kan ses som ett samlingsbegrepp för samarbete och samordning. Samverkan 
är ett samspel mellan samarbete och samordning där ”samarbete används för att beteckna 
(horisontella) mellanmänskliga relationer med och kring enskilda brukare till exempel i 
informella nätverk. Samordning betecknar stödstrukturer för sådant samarbete, som till 
exempel övergripande (samordnings-) rutiner, ledningsgrupper för principiella frågor etc. 
 

 
(Samverkan i re/habilitering – en vägledning, Socialstyrelsen, s. 31) 

Samverkan måste också för att vara framgångsrik bygga på gemensam diskussion om 
värdegrund och etik. 

Vägledande principer vid samverkan  

Den enskildes egna önskemål om insatser är den viktigaste utgångspunkten vid 
utformningen av samverkan. Den enskilde är expert på sitt eget liv och vet som regel vad 
den är i behov av. Därför ska all samverkan utgå från detta perspektiv och säkra att den 
enskilde inte faller mellan stolarna. Ett arbetssätt som stärker individens rätt till 
självbestämmande och delaktighet finns i bestämmelserna kring samordnad individuell 
planering (SIP). Det arbetssättet ska tillämpas som huvudsaklig grund vid samverkan 
mellan huvudmännen. En särskild överenskommelse finns kring användandet av SIP. 
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Arbetssättet med SIP bör också tillämpas i samverkan mellan verksamheter inom samma 
huvudman. 

När utgångspunkten för samverkan är individens behov och önskemål innebär detta att 
strikta gränser för de olika huvudmännens ansvarsområden inte kan vara avgörande för 
vem som ansvarar för att utföra en insats. De olika samverkande parterna måste kunna 
vara beredda att göra avkall på gränsdragningen för att den enskilde ska få sina behov 
tillgodosedda. Detta innebär inte att huvudsakliga ansvarsområden ska förändras däremot 
att de i ett enskilt fall kan behöva anpassas utifrån den unika situationen.  

Tillit mellan de olika huvudmännen är en princip som skapar goda förutsättningar för en 
fungerande samverkan. Tillit innebär i detta sammanhang att ömsesidigt lita på att 
respektive verksamhet försöker leva upp till sina åtaganden och agerar utifrån 
målsättningen att skapa bästa möjliga resultat för de enskilda som ska ta del av de tjänster 
som utförs. Tilliten visar sig även i ett ömsesidigt erkännande av att respektive 
verksamhet har förmåga att själva ta ansvar för de insatser som faller inom det egna 
ansvarsområdet. Verksamheterna har en skyldighet att i god tid informera varandra om 
större förändringar inom den egna verksamheten som påverkar samverkan, 
samverkanspartnerns verksamhet och/eller den enskilde.  

De insatser som ges ska bygga på befintlig evidens. Denna kan återfinnas i forskning, 
beprövad erfarenhet hos professionen och i erfarenheten hos de enskilda personer som 
berörs. En källa till evidensbaserat arbete är de vägledande dokument som nationella 
myndigheter lämnar exempelvis nationella riktlinjer. Verksamheterna har ett gemensamt 
ansvar för att stödja ett kunskapsbaserat arbetssätt och ska samverka i dessa frågor genom 
den struktur för samverkan som finns mellan Region Örebro län, kommunerna och 
brukarorganisationerna. Huvudmännen ska ömsesidigt medverka i kompetensutbyte av 
aktuell kunskap för att förbättra behandling och insatser för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar.  

Stödjande strukturer för samverkan 

Inom ramen för Region Örebro län har strukturer skapats för att stödja samverkan mellan 
kommunernas socialtjänst och regionens hälso- och sjukvård. I dessa strukturer ingår 
också deltagande från brukarorganisationer. Se bilaga 1. 

Verksamheternas huvudsakliga ansvarsområden  

Psykiatrin ska utifrån Häls-o och sjukvårdslagens (HSL) bestämmelser utreda, 
diagnostisera, behandla, vårda och rehabilitera patienter med psykiska 
funktionsnedsättningar som kräver psykiatrins specialistkompetens och resurser i öppna 
och slutna vårdformer. För ansvarsfördelningen mellan psykiatrin och närsjukvården 
liksom mellan psykiatrin och habiliteringen finns särskilda överenskommelser upprättade. 

Kommunernas socialtjänst har enligt socialtjänstlagen (SoL) ett särskilt ansvar för 
målgruppen vad gäller boende och att ge möjlighet till en meningsfull sysselsättning. I 
särskild överenskommelse har också kommunen åtagit sig ett ansvar för medicinska 
insatser inom den kommunala hemsjukvården – även kallad psykiatrisk hemsjukvård. 

Ansvaret för att tillhandhålla hjälpmedel är delat mellan kommunerna och hälso- och 
sjukvården. Kommunerna ansvarar för omvårdnadshjälpmedel som behövs för att vårda 
människor med olika funktionsnedsättningar. Hälso- och sjukvården svarar för 
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individuellt utprovade hjälpmedel (personliga hjälpmedel) oavsett boendeform. Denna 
ansvarsfördelning finns angiven i en särskild överenskommelse. 

Ansvaret för stöd och information till anhöriga finns såväl inom socialtjänsten som i 
psykiatrin. Ansvaret uttrycks såväl i Patientlagen (PL) och i Socialtjänstlagen (SoL). I 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) finns särskilda bestämmelser kring ansvaret för stöd 
och information till barn som anhöriga. 

Förutom de verksamheter som ingår denna överenskommelse finns behov av en nära 
samverkan med skolans elevhälsa, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kriminalvården 
m fl.  

Brukarorganisationernas roll 

Brukarorganisationernas erfarenheter och kunskaper bidrar till bättre och effektivare vård 
och stöd, vilket innebär att deras kunnande och erfarenheter ska tas till vara i arbetet med 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är viktigt att denna kunskap också tas till 
vara i implementeringen av överenskommelse och i den samverkansstruktur som finns. 
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Stödjande strukturer för samverkan 

Inom ramen för Region Örebro län har strukturer skapats för att stödja samverkan mellan 
kommunernas socialtjänst och regionens hälso- och sjukvård. I dessa strukturer ingår 
också deltagande från brukarorganisationer. De stödjande strukturerna består på politisk 
nivå av specifika samverkansrådet för folkhälsa, välfärd och vård där samtliga kommuner 
och Region Örebro län är representerade. Rådet stöds av en chefsgrupp för samverkan 
bestående av förvaltningschefer från kommunerna och områdeschefer inom hälso- och 
sjukvården. Utöver detta finns tre utsedda utvecklingsgrupper för ”Äldre och somatik”, 
”Barn och unga” samt ”Psykisk hälsa och missbruk” bestående av utsedda representanter 
från kommuner, hälso och sjukvården och brukarorganisationerna. Fyra länsdelsgrupper 
har utsetts med uppdrag att utveckla samverkan inom det egna området. Den aktuella 
målgruppens frågor ingår i länsdelsgruppernas uppdrag.  
 
Samverkansstrukturen beskrivs närmare i bilden nedan: 
 
 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 
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Andra överenskommelser som är relaterade till denna 

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för 
samordnad individuell planering (SIP), 2014-09-16 
 
Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län avseende 
ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk störning, 2011-03-31 
 
Ansvarsfördelning för medicintekniska produkter mm mellan Örebro läns 
landsting och kommunerna i Örebro län, 1997/2013-11-15 
 
Underlag till överenskommelse för att förebygga och behandla riskbruk, missbruk och 
beroende i Örebroregionen, 2016 
 

Bilaga 2 
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Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård, dnr KS 17/00264 

 
Beslutsunderlag 
Missiv- Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård, D nr 17RS5384 
Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård, Region Örebro län och Kommunerna i Örebro län, 2017-09-01. 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 17:46, daterad 2017-09-21 
 
Ärendet 
Region Örebro län har tillsammans med kommunerna i Örebro län tagit fram 
en överenskommelse som har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från hälso- och sjukvård och gäller från 2018-01-01. 
Överenskommelsen är en övergripande, vägledande ramöverenskommelse 
och hänvisas till andra länsövergripande överenskommelser och riktlinjer. 
 
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller 
där kommunen har beslutat om vistelse i annan kommun, kan lämna sjukhuset 
när de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara. Kommunerna 
ansvarar också att en utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser 
under den första tiden hemma utifrån patientens behov.  
  

Ekonomi 
Överenskommelsen innebär bland annat att betalningsansvar för 
utskrivningsklara patienter inträder först när genomsnittet är mer än tre 
dagar per månad och kommun. Särskild regel gäller utskrivningsklar från 
psykiatrin. En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens 
vårdteam är en förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla 
den fastställda budgeten för betalningsansvar.  
 
 
Kommunen har en budget för eventuella kostnader för betalningsansvar på 
75 tkr för verksamhetsåret 2017 samt 2018. I SKL:s cirkulär 2017/46 
framgår att regeringen föreslår att kommunerna behöver praktiskt stöd med 
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att införa metoder och arbetssätt som främjar trygghet i hemmet och ökad 
samverkan och därmed förslår att 12 miljoner kronor avsätts per år för 
insatsen under åren 2018-2020. Det innebär dock att kommunen inte 
erhåller några medel för de kostnader som eventuellt uppstår för 
kommunens betalningsansvar. Förvaltningen kan idag inte se vilka 
ekonomiska konsekvenser som det kommer att leda till för kommunen utan 
eventuella avvikelser i förhållande till budget 2018 bör hanteras inom 
kommunen planeringsreserv.  
 
Folkhälsa 
Genom tillitsfull samverkan åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå med en 
säker utskrivning främjas folkhälsan.  

 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Genom att säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när 
vård, omsorg och stöd planeras tillgodoses medborgarperspektivet. 

 
Samverkan 
Information och samverkan har skett i central samverkan innan beslut i KS. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård. 
 
--- 
 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga kring vårdkontakter vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Annahelena Jernberg (S) ställer en fråga kring ekonomi vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens  
förslag vilket bifalls. 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  

 
- Anta överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård. 
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Regionalt samverkansråd för Tjänsteställe Sekreterare 
Region Örebro län och länets kommuner Regionkansliet Tommy Larserö 

 

 
 
 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO 
Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Eklundavägen 2 
Örebro 

019-602 70 00 019-602 70 08 232100-0164 122500-2 

E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.regionorebrolan.se 
 

 
 
Protokoll Regionalt samverkansråd 
Tid: Fredag den 1 september 2017, kl 13:15-15:15 
Plats: Loka Brunn 
 
Vid protokollet: 
 
Andreas Svahn 
Ordförande 
 
Justerare: Bo Rudolfsson 
Justerat den: 6 september 2017 
 
Tommy Larserö 
Sekreterare 
 
Närvarande ledamöter: 
Ledamöter i Regionala samverkansrådet: 
Caroline Dieker  (M)  Askersunds kommun 
Per Eriksson (S)   Askersunds kommun 
Annika Engelbrektsson (S)  Degerfors kommun 
Peter Pedersen (V)  Degerfors kommun 
Magnus Andersson (S)  Hallsbergs kommun 
Torbjörn Appelqvist (M)   Hallsbergs kommun 
Annahelena Jernberg (S)  Hällefors kommun 
Lars-Göran Zetterlund (C)  Hällefors kommun 
Sven-Olov Axelsson (S)  Karlskoga kommun 
Tony Ring (M)   Karlskoga kommun 
Katarina Hansson (S)  Kumla kommun 
Vakant   Kumla kommun 
Bo Rudolfsson (KD)  Laxå kommun 
Kenth Gustafsson (S)  Laxå kommun 
Wendla Thorstensson (C)   Lekebergs kommun 
Berth Falk (S)   Lekebergs kommun 
Irja Gustavsson  (S)  Lindesbergs kommun 
Pär-Ove Lindqvist (M)  Lindesbergs kommun 
Ewa-Leena Johansson (S)  Ljusnarsbergs kommun 
Ulla Kalander-Karlsson (S)  Ljusnarsbergs kommun 
Solweig Oscarsson (S)  Nora kommun 
Helena Vilhelmsson (C)   Nora kommun  
Anders Åhrlin (M)   Örebro kommun 
Kenneth Nilsson (S)  Örebro kommun 
Lennart Bondeson (KD)   Örebro kommun 
Andreas Svahn (S)  Region Örebro län 
Behcet Barsom (KD)  Region Örebro län 
Irén Lejegren (S)  Region Örebro län 
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Jihad Menhem (V)  Region Örebro län 
Karin Sundin (S)   Region Örebro län 
Katarina Tolgfors (M)  Region Örebro län 
Mats Gunnarsson (MP)  Region Örebro län 
Torbjörn Ahlin (C)   Region Örebro län 
 
Politiska insynsplatser 
Anna Ågerfalk (FP) Region Örebro län 
Per Söderlund (SD) Region Örebro län 
 
Övriga deltagare 
Madeleine Andersson Askersunds kommun 
Maria Eriksson Degerfors kommun 
Torbjörn Dybeck Hallsberg kommun 
Tommy Henningsson tf KC Hällesfors kommun 
Karin Björkman Karlskoga kommun 
Ulla Lundholm Kumla kommun 
Harry Lundin Laxå kommun 
Martin Willén Lekebergs kommun 
Christer Lenke Lindesbergs kommun  
Bo Wallströmer Ljusnarsbergs kommun 
Isabell Landström Nora kommun 
Anne Andersson Örebro kommun 
Mats Brantsberg Örebro kommun 
Tommy Larserö Region Örebro län 
Petter Arneback Region Örebro län 
Rickard Simonsson Region Örebro län 
 
 
 

1. Mötet öppnas 
Ordförande hälsade alla ledamöter välkomna. 
 

2. Upprop   
Se närvarolista ovan. 
 

3. Val av justerare utöver ordförande 
Bo Rudolfsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordning godkändes av ledamöterna. 

 
5. RUS; process och tidplan för slutdiskussion av skarpt RUS-utkast 

 
Ordförande går igenom förslag till tidsplan inför att ärendet ska till politiskt 
beslut. Ett utsänt förslag fanns om extra möte med Regionala samverkans-
rådet 6 oktober.  Tanken var att RUS arbetsgruppen skulle utarbeta en 
omarbetad version av RUS och skicka ut till Regionala samverkansrådet 22 
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september. Synpunkter på detta förslag skulle samlas ihop och diskuteras 
på det extra Regionala samverkansrådet 6 oktober. Ordförande påpekade 
att det inte var tänkt som en ny remiss runda eftersom kommunerna re-
dan levererat sina synpunkter. Mer en snabb återkoppling på det förslag 
som tagits fram efter genomgång av alla remiss yttranden. Utifrån diskuss-
ion den 6 oktober skulle förslaget kunna utmynna i en slutversion.   
I den efterföljande diskussionen framfördes förslag på att återkopplingen 
på det ”nya förslaget” blir bättre om det medges mer tid från det att man 
får förslaget 22 september till dess man senast ska ge återkoppling, 
 
Regionala samverkansrådet beslutade 
a tt  diskussionen kring det förslag som skickas ut 22 september ska ske på 
nästa ordinarie möte med Regionala samverkansrådet 27 oktober. 
 
a tt  ny tidsplan ska skickas ut. 
 

 
6. Utvärdering Regionala samverkansrådet 
 
Erik Jakobsson från Apel summerar kort den rapport som är den skriftliga 
redovisningen från Apel AB av resultaten och slutsatserna från en utvärde-
ring av Regionala samverkansrådet i Örebro län. Utvärderingen har pågått 
under perioden december 2016 - augusti 2017.  
Apel har i punktform kommit fram till ett antal rekommendationer för 
fortsatt utvecklingsarbete kring samverkansorganisationen. 
*Tydliggör roll, status och funktion för Regionala samverkansrådet. Idag 
upplevs detta av många som oklart.  ”Det är viktigt med ett aktivt kommu-
nalt och regionalt engagemang och ansvarstagande i samverkansförhål-
landet”. 
*Skapa ett mindre Regionalt samverkansråd med tre ledamöter från Reg-
ion Örebro län, tre från Örebro kommun och en från vardera de övriga elva 
kommunerna 
*Låt det som idag är Regionala samverkansrådet (med 33 ledamöter) bli 
ett rådslag som har minst fyra träffar per år, och som utöver det kan sam-
mankallas vid behov.  
*Ange ett antal frågor eller områden som är obligatoriska för beredning i 
rådslaget och Regionala samverkansrådet.  
*Tillse att en ordning enligt det ovanstående, med en uppdelning mellan 
rådslag och råd, åtföljs av att frågor och ärenden är väl förankrade hos 
varje huvudman och att det hos var och en (i fullmäktige, styrelse, fack-
nämnder, beredningar etc.) sker en diskussion som involverar såväl majori-
tet som opposition.  
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*Behåll organiseringen med specifika samverkansråd, med den represen-
tation som de har idag.  
 
Därefter diskuteras rapportens innehåll och slutsatser. 
 
Regionala samverkansrådet beslutar 
 
a tt  rapporten ska diskuteras löpande under hösten. 

 
 

7. Överenskommelse om processer kring trygg och effektiv sjukskrivning  
 
Mats Björeman, Region Örebro län och Jan Sundelius, Örebro kommun in-
formerar om förslag på ”Överenskommelse om samverkan vid utskriv-
ningsklara från sluten hälso- och sjukvård”. Överenskommelsen har sin 
grund i ny lag ”Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård” och gäller fr.o.m. 2018-01-01. 
En arbetsgrupp med representanter från kommunerna och regionen har 
arbetat fram ett förslag om överenskommelse som ska beredas i Regionala 
samverkansrådet. Därefter är förslaget tänkt att gå ut till respektive orga-
nisation för politiskt beslut. 
Målsättningen är att minska antalet utskrivningsklara på sjukhuset och 
minska snabba återinläggningar.  Överenskommelsen innebär bland annat 
att betalningsansvar för utskrivningsklara patienter inträder först när ge-
nomsnittet är mer än tre dagar per månad och kommun. Särskild regel gäl-
ler utskrivningsklar från psykiatrin. 
Utifrån utskickat förslag har justering av texten gjorts under punkten 10 
enligt följande ” Part får säga upp avtalet. Innan sådan uppsägelse sker, 
ska part som vill säga upp avtalet anmäla frågan om uppsägning för sam-
råd i det regionala samverkansrådet, eller dess framtida motsvarighet.” 
 
 
Regionala samverkansrådet beslutar  
 
a t t  Regionala samverkansrådet rekommenderar kommunerna i  
Örebro län och Region Örebro län att anta överenskommelse om samver-
kan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård. 

 
8. Regionala chefsamverkansgruppens (KC/RDs) verksamhetsplan 2017-

2018  
Rickard Simonsson informera om den verksamhetsplan som Kommun-
chefs/Regiondirektörsgrupp (KC/RD) arbetat fram för 2017-2018. 



 

5 (6) 
 
 
 
 

Regionalt samverkansråd för Tjänsteställe Sekreterare 
Region Örebro län och länets kommuner Regionkansliet Tommy Larserö 

 

 

Gruppens uppdrag är att - leda samverkan kring och vårda gemensamma 
uppdrag -   bidra till att realisera den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i 
sina lokala styrdokument - utgöra en del av RUS styrgrupp och leda den 
regionala samverkansorganisationens tjänstemän.  
 
Följande fokusområden är prioriterad av gruppen.  
*RUSens målområden en i taget med start där KC/RD vill se snabba resul-
tat.  
*Strukturella förändringar inom skola.  
*Vägar till arbete för unga.  
*Kompetensförsörjning för näringsliv och offentlig sektor.  
*Jämställdhetsintegrering – service på lika villkor.  
*Forskning och utveckling: om vad som händer i offentlig sektor; samar-
bete med ÖU och/eller andra universitet.  
*Egen försörjning; integration, social inkludering/etablering.  
 
Övriga tema områden som ska finnas med på gruppens agenda under 
2017-2018 är 
-Regional digital agenda (RDA) inklusive bredband.  
-Tillitsdelegationens arbete.  
-Civilt försvar och säkerhetsfrågor.  
-BRO.  
-Energi- och klimat.  
-Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen.  
-Nationell strategi för mäns våld mot kvinnor 2018-2028.  
-Ny kommunallag.  
-Utflyttning av statliga myndigheter – samhandling med Länsstyrelsen.  
 
Ärendet föranleder inget beslut. 

 
9. Regionala samverkansrådets  mötestider under hösten 2017  
 
27 okt: kl 13:15-15:15 
1 dec: kl 13:15-15:15   

 
10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor lades till dagordningen. 

 
11. Mötet avslutas 
Ordförande tackade alla ledamöter och externa föredragande för dagens 
möte. 
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1. Överenskommelsens parter 

• Region Örebro län 
• Askersunds kommun  
• Degerfors kommun  
• Hallsbergs kommun  
• Hällefors kommun  
• Karlskoga kommun  
• Kumla kommun  
• Laxå kommun  
• Lekebergs kommun  
• Lindesbergs kommun  
• Ljusnarsbergs kommun  
• Nora kommun  
• Örebro kommun 

 
Kommunerna kallas gemensamt ”kommunerna” och var för sig ”kommun”. Region 
Örebro län kallas ”regionen”. Kommunerna och Regionen gemensamt kallas 
”parterna”. 

2. Inledning 

Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01. För utskrivning från 
psykiatrisk hälso- och sjukvård gäller speciell ekonomisk reglering under 2018. 
   
Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att individen i ökad 
omfattning kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i hemmet.  
En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. Risker och 
behov måste identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes behov. 
Att vara i behov av vård på sjukhus innebär en stor förändring för den enskilde och 
närstående. Om behov finns av stöd efter utskrivning skall kontakter knytas med 
kommun och regionens öppenvård för att planera för den fortsatta vården och 
omsorgen.  Överenskommelsen syftar till att skapa trygg och effektiv övergång till 
öppenvård efter en slutenvårdsvistelse genom att vara en god grund för ett tillitsfullt 
samarbete mellan parterna så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas 
utifrån individens delaktighet, behov och förutsättningar.  
 
Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården 
behöver insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Personer som endast har 
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behov av fortsatta insatser inom den landstingsfinansierade öppna vården omfattas 
inte.  
 
Överenskommelsen är en övergripande, vägledande ramöverenskommelse. Möjlighet 
finns att med denna överenskommelse som grund skapa specifika rutiner/arbetssätt 
per kommun alternativt länsdel/närsjukvårdsområde så länge en jämlik vård av länets 
medborgare kan garanteras.  
 
I överenskommelsen hänvisas till andra länsgemensamma överenskommelser och 
riktlinjer. Länk till dokumenten finns i ViSam-modellen1 som reglerar parternas 
gemensamma arbetssätt och rutiner för patienter som skrivs in i sluten vård. 

3. Definitioner 

Hälso- och sjukvård 

Med hälso- och sjukvård avses i denna lag dels åtgärder för att medicinskt förebygga, 
utreda och behandla sjukdomar och skador, dels sjuktransporter2.  

Socialtjänst 

Definieras som insatser för en enskild enligt författningarna om socialtjänst (SoL) och 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt insatser enligt de särskilda 
författningarna om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare (LVU, LVM).  

Kommunal hälso- och sjukvård 

Definieras som personer med en aktuell hälso- och sjukvårdsinsats från kommunal 
personal. Aktuella insatser kan utföras av sjuksköterska. arbetsterapeut eller av 
omvårdnadspersonal efter att en arbetsuppgift fördelats eller delegerats av 
arbetsterapeut, sjuksköterska eller fysioterapeut. 

Landstingsfinansierad öppen vård 

Innefattar både öppenvårdsmottagningar inom specialistvården och primärvården. I 
de flesta fall innebär det närsjukvård/vårdcentral eller psykiatrisk 
öppenvårdsmottagning.3 

Sluten vård 

Sluten vård är hälso- och sjukvård som ges till en patient som är intagen vid en 
vårdinrättning4. 
                                                
1 ViSam-modellens syfte är att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg.. 
Modellen antogs i samverkan hösten 2013 och ska användas av alla länets vård och omsorgsverksamheter. 
2 patientlagen (2014:821) 
3 I kommunallagen används bara begreppet landsting. Örebro län har ett utökat ansvar för regional utveckling och 
därmed har rätt att kalla sig region. 
4  Prop. 2016/17:106 punkt 5   
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Fast vårdkontakt  

En namngiven person som utses av verksamhetschefen inom den öppna vården5. En 
fast vårdkontakt kan vara någon ur hälso- och sjukvårdspersonalen eller någon ur den 
administrativa personalen. Patientens önskemål om vem som ska vara den fasta 
vårdkontakten ska tillgodoses så långt det är möjligt. Den fasta vårdkontakten kan 
behöva vara en läkare för vissa sjukdomstillstånd, se Örebro läns regelverk för 
medicinskt ansvar och fast vårdkontakt.  

Behandlande läkare 

Den läkare som är huvudansvarig för en patients behandling under 
slutenvårdstillfället6. 

Utskrivningsklar 

Med utskrivningsklar avses att en patients hälsotillstånd är sådant att den behandlande 
läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet inom den 
slutna vården7. Bedömningen att en patient är utskrivningsklar är en professionell 
bedömning som den behandlande läkaren ska göra utifrån sitt yrkesansvar, vetenskap 
och beprövad erfarenhet.  

Enhet  

I denna överenskommelse definieras enhet inom den slutna vården som vårdavdelning 
med vård överstigande ett dygn. Berörda parter i landstingsfinansierad öppen vård 
och kommuner måste definiera vilka enheter som är berörda och som ska vara 
informationsmottagare vid in- och utskrivning. 

Hemmet 

Med hemmet avses både ordinärt och särskilt boende. 

Hemgångsklar 

En patient är hemgångsklar när samtliga kriterier nedan är uppfyllda.  
 behandlande läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar  
 fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården för 

patienter med behov av fortsatt hälso- och sjukvård  
 patienten har fått en skriftlig sammanfattning av den vård och behandling 

som getts under vårdtiden samt, om information finns tillgänglig, även fått 
uppgifter om vem som är patientens fasta vårdkontakt, tidpunkt för när 
samordnad individuell planering avses genomföras och uppgifter om 
befintliga planer för vård och omsorg efter utskrivningen  

 information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst finns, 
efter patientens medgivande, tillgänglig via länets gemensamma IT-system8 
eller har överförts på annat sätt till de enheter som har fått ett 
inskrivningsmeddelande. Vad denna information ska innehålla finns angivet i 
ViSam-modellen   

                                                
5 Patientlag (2014:821) kap 6 
6 Def enl Rikstermbanken 
7 Socialstyrelsens termbank 
8 Nationell Patientöversikt, Lifecare 
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 de hjälpmedel och medicinteknisk utrustning som Regionen ansvarar för och 
som patienten har behov av finns tillgängliga för patienten, se 
”Överenskommelse Medicintekniska produkter”. Läkemedelsbehandling i 
den fortsatta vården ska säkras enligt fastställda rutiner i 
”Läkemedelshantering inom Region Örebro län”. 

4. Syfte och Mål 

Syfte 

 att säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när vård, 
omsorg och stöd planeras och genomförs  

 att genom tillitsfull samverkan åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där 
ledtiderna är så korta som möjligt samt en säker utskrivning från sluten vård 
till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst  
 

Mål 

Överenskommelsen ska bidra till följande gemensamma målsättningar för parterna 
 genomsnittligt antal dagar i sluten vård efter utskrivningsklar ska inte 

överskrida tre kalenderdagar 
 antalet dagar för kommunalt betalningsansvar ska vara noll 
 undvikbar sluten vård ska minska eller motsvara satt målvärde för 

målgruppen9 
 oplanerade återinläggningar ska minska eller motsvara satt målvärde för 

målgruppen 
 
Representanter från varje kommun och regionen ska månatligen kontrollera 
måluppfyllelse i samband med ekonomisk uppföljning (se vidare avsnitt 7).  
Länsgemensamma målvärden för undvikbar sluten vård och återinläggningar ska 
fastställas årligen av Chefsgruppen för social välfärd och vård. 

5. Parternas ansvar  

Alla parter har ansvar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska 
tillhandahålla resurser, säkra kontaktvägar och informationsöverföring så att 
individen kan komma hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Det är 
parternas gemensamma ansvar att avsätta tillräckliga resurser så att patienten får de 
insatser och hjälpmedel som behövs för att utskrivning från sluten vård kan ske på ett 
tryggt och effektivt sätt.  
 
Det är alla parters ansvar att, efter kallelse, delta i samordnad individuell planering. 
Den samordnade individuella planen (SIP)10 får upprättas om patienten samtycker till 

                                                
9 Målgrupp är personer 65 år och äldre. Mäts via Nationell Kvalitetsportal 
10 Samordnad individuell plan se HSL (16 kap 4 §) och SoL (2 kap. 7 §) 
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det11. Arbetet ska organiseras så att SIP i huvudsak kan utföras i hemmet och inte på 
sjukhus. I särskilda fall kan samtliga parter initiera att en SIP genomförs under 
sjukhusvistelsen.  Alla berörda parter har ansvar för att medverka i att en SIP 
upprättas och följs upp om det finns behov av fortsatta hälso- och sjukvårdsinsatser 
efter utskrivning. Planering via video ska användas när så är lämpligt.  
 
Om insatser behövs från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården, ska även 
den landstingsfinansierade öppna vården delta i den samordnade individuella 
planeringen. Vid endast insatser enligt SoL genomför de kommunala enheter som blir 
aktuella för insatser planering tillsammans med patienten och dennes närstående. 

5.1 Kommunernas ansvar 

Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller där 
kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna sjukhuset när de 
bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att utskrivningsplanering 
har skett för nödvändiga insatser under den första tiden hemma utifrån patientens 
behov. 

5.2 Regionens ansvar 

5.2.1 Sluten vård  

Om den behandlande läkaren, när en patient skrivs in i den slutna vården, bedömer att 
patienten kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården 
efter det att patienten har skrivits ut ska den slutna vården: 
 

 Underrätta de berörda enheterna om denna bedömning genom ett 
inskrivningsmeddelande inom 24 timmar från inskrivning eller från det att 
behovet upptäckts. Inskrivningsmeddelandet ska innehålla personuppgifter 
och uppgift om beräknad tidpunkt för utskrivning.  

 Även skicka inskrivningsmeddelandet till den landstingsfinansierade öppna 
vården om insatser bedöms behövas från den kommunalt finansierade hälso- 
och sjukvården. 

 Bedöma att patienten är utskrivningsklar och säkerställa att kriterierna för 
hemgångsklar är uppfyllda. 

5.2.2 Öppen vård 

Verksamhetschef inom landstingsfinansierad öppen vård ska utse fast vårdkontakt 
senast tre dagar efter att inskrivningsmeddelandet mottagits. I normalfallet utses fast 
vårdkontakt för patienter inom somatisk vård i primärvården och i de fall fortsatt 
psykiatrisk specialistvård krävs i den psykiatriska öppenvården. Fast vårdkontakt ska 

                                                
11 Om samtycke inte kan inhämtas, se 25 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen 
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ha utsetts innan personen skrivs ut från den slutna vården. Om patienten redan har en 
fast vårdkontakt får denne fortsätta. Den utsedda fasta vårdkontakten ska kalla till 
samordnad individuell planering senast tre dagar efter att en underrättelse mottagits 
om att patienten är utskrivningsklar.  
 
Regionens läkare ska fortsatt utgöra ett adekvat stöd för den fortsatta hälso- och 
sjukvården i kommunal regi.  

6. Processen kring trygg och effektiv 
utskrivning 

Parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet minskar undvikbara 
återinskrivningar i sluten vård. Genom god och säker läkemedelsbehandling och 
bedömning av hälsotillståndet hos individer i hemmet enligt systematisk 
bedömningsstruktur kan inskrivning i sluten vård undvikas. Parterna ska arbeta 
strukturerat med det vårdpreventiva arbetet. Samarbetet i processen kring trygg och 
effektiv utskrivning regleras i ViSam-modellen samt länsgemensamma riktlinjer för 
att säkra och ge utrymme för en i högre grad individualiserad planeringsprocess för 
särskilt utsatta individer. 

7. Överenskommelser avseende vissa 
patientgrupper 

För vissa patientgrupper finns överenskommelser i vilka samverkan regleras. I 
grunden omfattas även dessa patientgrupper av lagen.  

7.1 Palliativ vård 
Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av en 
helhetssyn på människan samt en strävan att stödja individen att leva med värdighet 
och största möjliga välbefinnande till livets slut. 
 
För länet finns följande överenskommelser.  
• Länsövergripande 
• Samverkan länsdelarna 

7.2 Barn och unga 
I Patientlagen och i Socialtjänstlagen anges att när hälso- och sjukvård ges till barn 
ska barnets bästa särskilt beaktas och vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- 
eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. 
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Detta gäller även när den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård tillämpas. 
 
För länet finns följande överenskommelser.  

 Överenskommelse om ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser till barn och 
ungdomar 

7.3 Psykiatri 
Behov hos patienter inom psykiatrisk verksamhet ska särskilt beaktas. Ett fortsatt 
arbete med att anpassa ViSam-modellen för psykiatrin måste genomföras innan 
psykiatrin jämställs ekonomiskt i överenskommelsen 2019.  
 
För länet finns följande överenskommelser.  

 Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro 
län avseende ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk störning 

 Vårdkedjan rättspsykiatri 

8. Ekonomisk reglering 

Den ekonomiska regleringen ska stödja lagens intention att minska antalet dagar som 
patienter vårdas som utskrivningsklara på sjukhus och bygga på ömsesidig tillit 
mellan parterna. 
 
Kommunens betalningsansvar inträder när:  

1. Den slutna vården ha skickat ett inskrivningsmeddelande  
2. Den slutna vården ha underrättat berörda enheter i kommunen om att 

patienten är utskrivningsklar  
3. Den slutna vården säkerställa att patienten är hemgångsklar 
4. Den fasta vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppna vården ha kallat 

till samordnad individuell planering under förutsättning att en sådan ska 
genomföras12. 

 
Om patienten endast bedöms ha behov av insatser från socialtjänsten behöver punkt 4 
ovan inte vara uppfylld eftersom den landstingsfinansierade öppna vården inte är 
någon part. 
 
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter det att den 
slutna vården har meddelat kommunen att patienten är utskrivningsklar. 
Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter 
utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar13 under en månad.  

                                                
12 Se ViSam för rutiner gällande de olika spåren 
13 Beräknas enligt följande: Totala antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar divideras med totalt antal 
utskrivningsklara personer.  
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Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på individnivå för alla 
patienter inom somatisk slutenvård som vårdats mer än tre kalenderdagar som 
utskrivningsklar.  Under 2018 gäller speciell reglering vid utskrivning från psykiatrisk 
slutenvård som innebär att betalningsansvar på individnivå inträder om det 
genomsnittliga antal dagar efter utskrivningsklar överskrider 15 kalenderdagar under 
en månad. Beloppet ska räknas upp årligen med hänsyn till prisutvecklingen på 
vårddygn i riket14. Den ekonomiska regleringen hanteras kommunvis. 
 
Meddelar slutenvården att patienten är utskrivningsklar efter kl 12.00 räknas denna 
dag bort. För patienter som får ett s.k. rött spår enligt ViSam-modellen ska hemgång 
inplaneras under vardagar. Samtliga patienter inom målgruppen oavsett spår ingår i 
underlaget för ekonomisk reglering. Utskrivningsprocessen för de olika spåren 
förtydligas i ViSam.  
 
En partsgemensam uppföljningsgrupp för ekonomisk reglering ska utses. Denna 
grupp ska månatligen kontrollera följsamhet. I de fall som det genomsnittliga antalet 
dagar överskrider målvärdet ska en gemensam analys och lämpliga åtgärder 
genomföras.  
 
I de fall man är oense löses det i första hand av närmast ansvariga chefer. Om 
problemet inte kan lösas där lyfts frågan till högre chefsled inom berörda 
organisationer.  

9. Uppföljning, utvärdering och 
revideringar i överenskommelsen  

Uppföljning av överenskommelsen ska följa särskild plan. Ändring av och tillägg till 
denna överenskommelse ska, för att vara bindande, vara skriftliga samt undertecknade 
av parterna och i förekommande fall godkända av parternas beslutande organ.  
 
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens 
huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, anpassning till förändringar i 
lagtext eller nationella riktlinjer, kan initieras och godkännas av Chefsgruppen för 
social välfärd och vård. Dessa ändringar ska dokumenteras och biläggas 
överenskommelsen. 

                                                
14 Förordning (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård och räknar upp årligen. 
För 2017 i SFS 2016:1063 
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10. Överenskommelsens ikraftträdande och 
upphörande 

Denna överenskommelse gäller från 2018-01-01 och tills vidare. Under 2018 gäller 
speciell ekonomisk reglering för psykiatrin. Överenskommelsen uppdateras 2019-01-
01 då samma ekonomiska regler ska gälla för all berörd hälso- och sjukvård. Part får 
säga upp avtalet. Innan sådan uppsägelse sker, ska part som vill säga upp avtalet 
anmäla frågan om uppsägning för samråd i det regionala samverkansrådet, eller dess 
framtida motsvarighet.  
 
Denna överenskommelse har upprättats i 13 likalydande exemplar och utväxlats 
mellan parterna. 
 
 
För Region Örebro län 

 
____________________________ 
Andreas Svahn 
Regionstyrelsens ordförande 
 
För Askersunds kommun   För Degerfors kommun 

        
___________________________  ___________________________ 
Per Eriksson     Peter Pedersen 
Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 
 
För Hallsbergs kommun   För Hällefors kommun 

 
___________________________  ___________________________ 
Magnus Andersson    Annahelena Jernberg 
Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 
 
___________________________  ___________________________ 
För Karlskoga kommun   För Kumla kommun 

Sven-Olov Axelsson    Katarina Hansson 
Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 
 
För Laxå kommun    För Lekebergs kommun 

 
___________________________  ___________________________ 
Bo Rudolfsson     Wendla Thorstensson 
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Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 
 

För Lindesbergs kommun   För Ljusnarsbergs kommun 

 
___________________________  ___________________________ 
Irja Gustafsson     Ewa-Leena Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 
 
För Nora kommun    För Örebro kommun 

 

___________________________  ___________________________ 
Solweig Oscarsson    Kenneth Nilsson 
Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 
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Region Örebro län och länets kommuner i samverkan 
 
 

 

 

 
 
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro  
712 83 Hällefors Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950  
      
      
 

 

  
Sida 
1(2) 

Datum  
2017-11-16  

 
   
   
   
 
  

 
 
 
Läsårstider 2018/19, dnr KS 17/00266 

 
Beslutsunderlag 
3 kap.  Skolförordningen (SFS 2011:185). 
Delegeringsordning kommunstyrelsen Hällefors kommun, 
Kommunstyrelsen.  
 
Ärendet 
Fastställande av läsårstider för bildningsverksamheten är delegerat till 
bildningschef. Läsårstiderna används bland annat för personalplanering och 
schemaläggning.  
 
Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Läsåret ska börja i 
augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut 
ska beslutas av huvudmannen. 
 
I arbetet med läsårstiderna för 2018/19 har start och slutdatum, samt längre 
lediga perioder fastställts.  
 
Höstterminen 2018 startar för eleverna onsdagen den 15 augusti. Lärarna 
startar sitt arbete onsdagen den 8:e. Terminen avslutas fredagen den 21 
december. 
 
Vårterminen 2019 börjar onsdagen den 9:e januari för elever och tisdagen den 
8:e för lärarna. Terminsavslutning för elever är torsdagen den 13:e juni. 
Lärarna arbetar till och med onsdagen den 19:e juni. 
   
Höstlovet är vecka 44, sportlovet är vecka 8 och påsklovet är inplanerat vecka 
16 (före påskhelgen). 
 
Vissa justeringar kan komma att bli nödvändiga. 

 
Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

   
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
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Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
För vårdnadshavare och elever är det bra att läsårtiderna fastställs i god tid.   
 
Samverkan 
Samverkan kring ärendet kommer att ske innan sammanträde i 
Kommunstyrelsen. 
 

Förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om att fastställa ovanstående datum 

för terminsstart och terminsslut. 
 

--- 

 

Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef  
Tina Lanefjord. 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande  
Ewa Stålberg (M)) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 

 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
- fatta beslut om att fastställa ovanstående datum för terminsstart och 

terminsslut. 
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Ansökan om regionala tillväxtmedel för 
förstudie/pilotstudie turistisk utvecklingspotential 
Hällefors kommun, dnr KS 17/00247 
 
Beslutsunderlag 
KS 2017-06-20 § 154 (utredning och strategier för besöksnäring och turism) 
Ansökan om regionala tillväxtmedel, bilaga 1 
 
Ärendet 
Förstudien/pilotstudien ska analysera den turistiska utvecklings- 
potentialen i Hällefors kommun, specifikt i Grythyttan och dess  
nära omgivningar ur ett lokalt och regionalt förädlingsperspektiv 
utifrån nationella och internationella marknadsmöjligheter  
Hällefors kommun, Region Örebro län och BRO ska genom kunskap våga 
vara kravställare för hållbar utveckling vid nyetablering och utveckling av 
befintlig turistisk verksamhet.  
 
Två nyckelfrågor i förstudien är: 
 

• Vilka unika lokala turistiska förutsättningar ska utvecklas och på viket 
sätt?  

 
• Hur kvalitetssäkras nya turistiska projekt och en tydlig hållbar 

utveckling inom besöksnäringen framåt?   
 

Ekonomi 
Hällefors kommun ansöker om regionala tillväxtmedel för finansiering av 
förstudien. Region Örebro län erbjuder en 1:1 finansiering. Investeringen i 
en turistisk förstudie är 300 000 kronor där 150 000 kronor finansieras 
genom regionala tillväxtmedel och 150 000 kronor genom kommunens 
egna medel. Förstudien direktupphandlas och genomförs under en 
tidsperiod av 6-8 veckor. 
 
Folkhälsa 
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Förvaltningen ser att förstudien kommer att stärka inriktningen på 
naturturism och utbudet av utomhus aktiviteter som kan ha en positiv 
inverkan på folkhälsan för kommunens invånare. 
 
Miljö 
Förvaltningen ser att hållbarhet är en kvalitetsäkring inför framtidens 
satsningar inom turism. 
 
Medborgarperspektiv 
En tydlig turistisk inriktning kommer att vara en ledstjärna för 
besöksnäringen och kunna skapa förutsättningar för satsningar inom 
näringen som leder till nya arbetstillfällen. Turistisk utveckling genom 
hållbarhet och kvalitetssäkring skapar möjligheter även för 
kommuninvånare.   
 
Samverkan 
Information och samverkan kommer att ske i ordinarie forum innan 
kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om regionala tillväxtmedel om 

150 000 kronor. 
 

- Besluta om att tillskjuta medel om 150 000 kronor för delfinansiering av 
förstudien. 
 

- Delfinanseringen sker via kommunstyrelsens strategimedel 2018. 
 

- Direktupphandla konsulttjänst för uppdraget att göra förstudien. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om regionala tillväxtmedel om 150 000 
kronor. 
 
Besluta om att tillskjuta medel om 150 000 kronor för delfinansiering av 
förstudien. 
 
Delfinanseringen sker via kommunstyrelsens strategimedel 2018. 
 
Direktupphandla konsulttjänst för uppdraget att göra förstudien. 
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Ansökan om Regionala tillväxtmedel 
 
Uppgifter om sökande 
Organisationens namn 
Hällefors kommun          

Organisationsnummer 
212000-1942 

Juridisk form 
      

Bransch/SNI-kod 
      

CFAR-nummer 
      

Adress 
Sikforsvägen 15 

Telefonnummer 
0591-641 00 

Postnummer 
712 83 

Ort 
Hällefors 

e-postadress 
kommun@hellefors.se 

Behörig att företräda sökande/firmatecknare 
Anna-Helena Jernberg Kommunstyrelsens ordförande i Hällefors och/eller Tommy Henningsson tf 
kommunchef  
 
Kontaktpersoner 
Kontaktperson hos sökanden 
Gabriela Kloth 

Kontaktperson ekonomi 
? 

Telefonnummer 
 

Mobil nr. 
072 202 80 81 

Telefonnummer 
      

Mobil nr. 
      

e-postadress 
gabriela.kloth@hellefors.se 

e-postadress 
      

Projektledare 
 
Telefonnummer 
      

Mobil nr. 
      

e-postadress 
      
 
Allmänna uppgifter 
Projektets namn 
Förstudie Grythyttan – utvecklingspotential som framtida regional besöksnäringshub. 
Datum för projektstart 
Sep 2017  

Datum för projektslut 
Nov 2017 

Sökt belopp 
280 000 SEK 
 

Län som omfattas av projektets verksamhet 
Örebro län 
Kommuner som omfattas av projektets verksamhet 
Hällefors kommun, Destination Bergslagen, BRO:s samverkans kommuner i Örebro län 
Stöd söks från målområde inom Utvecklingsstrategi för Örebroregionen 
      
 
Betalningssätt 
Regionala tillväxtmedel utbetalas till sökandes (ange endast ett alternativ): 
 

 Plusgiro nr:                                      Bankgiro nr:                  
Moms 
Är sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? 
 

 Ja                                                          Nej    Om Nej, bifoga intyg från Skatteverket. 
Upphandling 
Omfattas sökanden av Lagen om Offentlig upphandling? En förutsättning för att stöd ska betalas ut är 
att LOU följts. 
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XJa                                               Nej                                      Ej aktuellt 
 
Projektbeskrivning 
 
Sammanfattande projektbeskrivning 
 
En förstudie i form av pilotstudie analyserar turistisk utvecklingspotential   i Hällefors kommun 
Grythyttan och dess närmiljö kopplat till staden Örebro och regionens framtida turism och 
besöksnäringsutveckling. Som pilot ska den kunna komplettera nuvarande regionalt 
handlingsprogram turism. 
Framtidsforskning, omvärldsspan och trendanalys ska vara ett extra filter i förstudien. 
Vilka unika säljpunkter och kombinationer av lokala och regionala tillgångar sticker ut och kan 
förädlas för att erbjuda nationella och internationella besökare det ingen annan erbjuder? 
 
 
Bakgrund/problemställning (skäl för projektet) 
 
Grythyttan är ett av Örebroregionens attraktivare varumärken inom besöksnäringen. Idag har 
besöksnäringen inte råd att vara en lokal angelägenhet. Vi konkurrerar med andra regioner i Sverige 
och internationellt. Hur kan vi dra nytta av Grythyttans varumärke i ett regionalt och lokalt perspektiv. 
Vissa delar har genomlysts i Projektet Attraktiva innovativa Grythyttan (20121220-20140131) 
Digitaliseringen medför att utvecklingen inom turism och marknadsföring går allt snabbare och 
köpprocessen förändras både nationellt och internationellt. Detta ställer nya krav på leverans och 
förpackning av våra unika erbjudanden i Örebro län. 
 
Med utgångspunkt i Hällefors kommuns och Grythyttans  befintliga styrkor och bedömda 
utvecklingspotential i  ur ett besöksnäringsperspektiv har vi:  
 

• behov av fler turistbäddar i mellanprisläge sommartid 
• behov av att utveckla fler säsonger och utveckla året runt turismen 
• Hällefors kommun och dess unika kombination av vildmark och gastronomi. 
• Grythyttan och staden Örebro  
• Geografiskt läge, Örebro Airport en dryg timmas körsträcka  och 2.5 timmar från Stockholm  
• en etableringsförfrågan om att anlägga en internationell Resort i Grythyttan.  

 
 

• LOKALT PERSPEKTIV: Klarlägga och värdera Hällefors kommun och specifikt Grythyttan 
med omgivningar, resurser och unika utvecklingskvaliteter med avseende på framtida 
attraktion och potentiella leveransförmåga av turismupplevelser och boende samt bedömning 
av dessa utbuds marknadspotential för internationell och nationell marknad. Möjligheter att 
bidra till utvecklingen av regionens besöksnäring. De framtida utbudens harmonisering med, 
samt differentiering och positiva förstärkning av Örebro regionen. Grythyttans och andra 
berörda varumärken ska klarläggas, likväl som Grythyttans potential som funktionell port till 
Bergslagen med dess vildmark, geografiskt närbelägen nära Örebro och drygt 2 timmar från 
Arlanda / Stockholm . 
 

• REGIONALT PERSPEKTIV: Klarlägga hur Grythyttan, som möjlig framtida turistisk hub, på 
bästa sätt kan bli en stärkande funktionell del av Region Örebros samlade värdeerbjudande 
och attraktionskraft, identifiera vilka kombinationer av lokala och regionala utbud som kan 
skapa differentierande, unika erbjudanden - inkl bedömningar rörande sådant som samverkan 
med regionens kapacitet inom mötesindustrin och andra existerande styrkeområden inom den 
regionala besöksnäringen. Göra bedömningar av värdet av varumärket Grythyttan för 
attraktionskraft och utvecklingen av regionens besöksnäring. 

 
Särskilda frågeställningar: 
 
Vad har Hällefors kommun  som inte finns någon annanstans?  
Vad skulle varumärket Grythyttan kunna betyda för regionens besöksnäring?  
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Projektets syfte 
 
Förstudien/pilotstudien ska analysera den turistiska utvecklingspotentialen  i  Hällefors kommun och 
specifikt i  Grythyttan och dess nära omgivningar ur ett lokalt och regionalt  förädlingsperspektiv 
utifrån nationella och internationella marknadsmöjligheter . Region Örebro län, BRO och respektive 
kommun ska genom kunskap våga vara kravställare för hållbar utveckling vid nyetablering och 
utveckling av befintlig turistisk verksamhet.  Även att förstudien i detta kan vara ett funktionellt 
komplement till det regionala handlingsprogrammet för turism.  
 
 
Projektets resultatmål (mätbara utifrån SMART-kriterierna och i möjligaste mån 
könsuppdelade) 

 
 
 
 
 
Projektets effektmål (kopplat till aktuellt målområde i Utvecklingsstrategi för 
Örebroregionen) 

 
Att utveckla turism och besöksnäringen stärker regionens konkurrenskraft. 
 
Förstudien underlättar kvalitetssäkring av hållbar utveckling vid projekt som nyetablering och 
utveckling av befintlig turistisk verksamhet.  
 
 Förstudien kan vara ett funktionellt komplement till det regionala handlingsprogrammet för 
turism 
 
    

 
  

• Förstudien ska vara ett tydligt beslutsunderlag för Hällefors kommuns arbete med turism och  
projektsatsningar inom turism.  
  

• Förstudien ska kvalitetssäkra turistsatsningar lokalt så att nya projekt matchar bilden av 
Hällefors. 
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Projektets målgrupp 
 
Förstudiens målgrupp är  de intressentkategorier som främst är berörda av  Hällefors kommuns och 
specifikt Grythyttans  utveckling såsom; lokalt närings- och föreningsliv, medborgare lokalt, kommun 
(politik / tjänstemän), mark- och skogsägare m fl. – dels de aktörer och intressenter med roller för den 
regionala besöksnäringsutvecklingen Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län, Business Region 
Örebro, Destination Bergslagen och andra berörda destinationsorganisationer.. 

 
Projektets innehåll (aktiviteter) 
 
Förstudiens huvudsakliga innehåll i korthet: 
 
Vi ser förstudien som en pilot för att analysera turistisk utvecklingspotential  i Hällefors kommun, 
Grythyttan och dess närmiljö kopplat till staden Örebro och regionens framtida turism och 
besöksnäringsutveckling. Som pilot ska den kunna komplettera regionalt handlingsprogram turism.   
För att lättare få en bra användning i den regionala utvecklingen av besöksnäringen behöver 
kopplingen mellan lokal värdering av Grythyttan som pusselbit i det regionala besöksnäringspusslet 
vara tydlig. 
 

• Research och genomgång av relevanta källmaterial för de lokala och regionala perspektiven 
• Genomföra en bred, målinriktad intressentdialog och förankringsprocess med 

intressentgrupper. 
• Analyser och bedömningar ur ett intressent- omvärlds- och trendperspektiv.  Hällefors 

kommuns och Grythyttans utveckling framåt inte bara på hur det ser ut idag 
• Marknadsanalys, idéarbete samt kommersiell konceptualisering och formulering av tänkbara 

utvecklingsvägar. 
I analyserna ingår hållbarhet som en parameter i makro och i mikro perspektiv. 
 

 
Tids- och aktivitetsplan 

 
Regional samverkan (idémässig, finansiell och geografisk förankring i regionen) 
 
Förstudien, pilotstudien är förankrad idémässigt och geografiskt med Tommy Henningsson  
kommunchef i Hällefors, AnnaHelena Jernberg, Kommunstyrelsens ordförande i Hällefors, 
Katarina Rönnbacka Nybäck utvecklingsledare turism  Region Örebro Län, Mats Helgesson, 
tidigare ansvarig för  
 
 
 investering och etablering Business Region Örebro, styrelsen  i Tursam/ Destination 
Bergslagen. 
 

Aktivitet Startdatum Slutdatum 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
Uppföljning             
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Genomsyrande perspektiv - Beskriv projektets aktiviteter inom följande områden: 
Ekologiskt hållbart 
 
En hög målbild gällande hållbarhet i alla led; socialt, ekonomiskt och miljömässigt ska prägla 
förstudiens arbete, de koncept som inbegrips i förstudien och förslag till utvecklingsvägar 
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Mångfald och integration 
       
Målbilden är hög och ska genomgående prägla arbetet. 
 
 
 

Barn och unga 
      
En hög målbild där barn och ungas perspektiv som påverkare och konsumenter ska genomsyra 
förstudien/pilotstudien. 

En jämställd region 
      
En hög målbild där jämställdhet präglar arbetet. 

En god folkhälsa 
      
En hög målbild för god folkhälsa ska prägla förstudiens arbete, de koncept som inbegrips i förstudien 
och förslag till utvecklingsvägar. 

 
Långsiktighet  
 
Långsiktigheten är en del av syftet genom att vi lyfter förstudien till att se  den turistiska 
utvecklingspotentialen i ett större och regionalt perspektiv. Förstudien/ pilotstudien ska ha ett 
framtidsperspektiv där framtidsforskning, trendanalys och omvärldsspan utgör ett filter i arbetet  
 

 
Uppföljning  
      
Förstudien ska ses som  en pilot i ett gränslöst regionalt utvecklingsarbete för turism och besöksnäring 
och kommer att följas upp i det strategiska arbetet lokalt och regionalt. 
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Resultatspridning (hur sprids resultatet till projektets målgrupp/er?) 
      
I ett  gemensamt turism/besöksnäringsting med deltagare från alla målgrupper. 
Den framtida turistiska utvecklingen bygger på att vi samverkar regionalt och gränslöst.  

 
Projektorganisation (befattningar, styrgrupper och eventuella referensgrupper) 
      
Detta kommer att vara en förstudie/ pilotstudie för länet men det är Hällefors kommun som söker 
tillväxtmedel. Projektgruppen kommer att bestå av representanter från Region Örebro län, Hällefors 
kommun, näringslivsrepresentant och den konsult som kommer att utföra uppdraget efter upphandling 
och eventuellt ytterligare representantskap. 

 
Avgränsning från ordinarie verksamhet (ange hur projektet skiljer sig från er 
ordinarie verksamhet) 
      
Förstudien/pilotstudien är en proaktiva satsning för att tillsammans över kommungränser inom länet 
kunna utveckla turism och besöksnäring. I den ordinarie verksamheten i den lilla kommunen  finns inte 
utrymme för detta viktiga analys och utvecklingsarbete. 

 
 
Budget och finansieringsplan 
 
Fylls i på särskild budgetblankett! 
 
Underskrift 
Genom underskriften intygas att: 
- de uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och att de kopior av handlingarna 

som bifogats ansökan stämmer överens med originalen. 
- Sökanden har tagit del av ”Anvisningar för Ansökan om regionala tillväxtmedel”, ”Allmänna villkor 

för medfinansiering” och åtar sig att följa de villkor som gäller för det stöd som eventuellt beviljas. 
 
Datum 
      

Behörig att företräda den sökande 
organisationen 
 
 

Namnförtydligande 
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Ansökan om föreningsbidrag, BRIS 2018, dnr KS 
17/00246 
 
Beslutsunderlag 
Bidragsansökan från Bris Region Mitt 
Bris verksamhetsplan 20 l 7 med budget 20 l 7 och prognos 2018 
Bris årsberättelse 2016 
Bris långsiktiga plan för 2017-2021 
 
Ärendet 
Bris ansöker om föreningsbidrag om l O kr per barn från Hällefors kommun 
för år 2018. Totalt avser ansökan 13 460 kr för kommunens l 346 antal barn. 
 
Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Verksamheten 
kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och ungdomar. Bris möjlighet att 
hjälpa står i direkt relation till det ekonomiska stödet man får av företag, 
privatpersoner, fonder samt bidrag från kommuner och landsting. 
 
Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter och 
förbättra deras levnadsvillkor. Bris skall särskilt bistå barn och unga i utsatta 
situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med 
vuxna. 
 
Barn och unga kan kontakta Bris genom att ringa, mejla eller chatta. Bris har 
öppet alla dagar. Alla barn som hör av sig till Bris får prata med en utbildad 
och erfaren kurator, man får vara anonym och kuratorn har tystnadsplikt. Att 
ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen. Det vanligaste samtalsämnet 
är psykisk ohälsa. Vid mer eller snabbare hjälp än vad Bris kan erbjuda, lotsar 
man vidare till den hjälp som behövs här och nu. 
 
Bris erbjuder stör på olika sätt: 
- Stödjande samtal. Samtalen sker på barnens villkor och kuratorns uppgift 

är att ge känslomässigt och praktiskt stöd samt informera om barnets 
rättigheter och om samhällets stödinsatser. 

- Stödjande insatser. Kuratorn erbjuder barnet konkret hjälp till en 
fungerande kontakt med samhällets övriga stödinsatser. 
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- Digitalt stöd. I Bris forum kan barn och unga prata med varandra 
anonymt och säkert. 2016 lanserades Brisbot, en automatisk chattbot där 
barn och unga kan ställa frågor och få svar av Bris kuratorer. 

- Gruppstöd. Arrangerar regelbundna stödhelger för familjer där en 
förälder begått självmord och för familjehemsplacerade barn. 

- Stöd för vuxna om barn. Den vuxna får stöd, vägledning och 
information hur de kan bidra till att förändra ett barns situation till det 
bättre. 

 
Ekonomi 
Enligt bidragsansökan 13 460 kr. 
 
Folkhälsa 
Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till en närvarande vuxen som 
stöttar och hjälper när livet är svårt, dock har inte alla barn dessa 
förutsättningar. Genom att stötta Bris ekonomiskt ger Hällefors kommun en 
möjlighet till att alla barn och unga får en vuxen som tar sig tid att lyssna, 
stötta och hjälpa under årets alla dagar vilket bidrar till en ökad folkhälsa. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Varje år har Bris 25 000 stödjande kontakter med barn, 4 av 10 samtal 
handlar om psykisk hälsa. 90 % av alla i åldrarna 12-18 år känner till Bris. 
Bris är ett viktigt komplement till den offentliga sektorn när barn och unga 
är behov av stöd och hjälp. 
 
Samverkan 
Information och samverkan kommer ske innan KS. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge bifall till ansökan från BRIS 2018. 

 
- Ansökan finanseras via kommunstyrelsens bidragskonto. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet förderar kommunchef 
Tommy Henningsson kortfattat och ordförande Christina Johansson (M) 
tillför. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge bifall till ansökan från BRIS 2018. 
 
Ansökan finanseras via kommunstyrelsens bidragskonto. 
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Ansökan om aktivitetsbidrag, bidrag till offentligt 
arrangemang, dnr KS 17/00254 
 
Sammanfattning 
Grythyttans julmarknadskommite har inkommit med en ansökan om bidrag 
till offentligt arrangemang för att anordna traditionellt julmarknadsfirande i 
Grythyttan . 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Grythyttans julmarknadskommite , inkommit 25/10 2017. 
Se bilaga 

 
Ärendet 
Grythyttans Julmarknadskommite har ansökt om bidrag till genomförande av 
det traditionella julmarknadsfirandet i Grythyttan. Planeras genomföras 2/12 
2017. 
Bidrag söks i form av att få beviljat ett bidrag på 10 000 tkr. 
 
Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

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

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

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

 
 

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bevilja Grythyttans Julmarknadskommite att kostnadsfritt hyra gamla 
Tingshuset på torget inkluderande kostnaden för elförbrukning som uppstår 
under hyrestiden, samt bidra med ev personal. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson kortfattat och förtydligar att ansökan inkom 25/9 och 
inte 25/10 som står i beslutsunderlaget. 
 
Allan Myrtenkvist (S) och Christina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johannsson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Bevilja Grythyttans Julmarknadskommitté att kostnadsfritt hyra gamla 
Tingshuset på torget inkluderande kostnaden för elförbrukning som uppstår 
under hyrestiden, samt bidra med ev personal. 
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Utredningsuppdrag – möjligheten till förstärkt 
näringslivsenhet, dnr KS 17/00259 
 
Ordförande Christina Johansson (M) informerar kring utskottets möjlighet att 
väcka ärenden och föreslår att allmänna utskottet väcker frågan om 
kommunen lägger tillräckliga resurser på näringslivsenheten. 
 
Christina Johansson (M) yrkar därefter att allmänna utskottet rekommenderar 
kommunstyrelsen att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten till att 
förstärka näringslivsenheten 
 
Ritha Sörling (V) ställer fråga kring vilken typ av resurs som bör tillföras, 
vilket besvaras av Christina Johansson (M), Annahelena Jernberg (S) och 
kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C), Annahelena Jernberg (S) och Christina Johansson 
(M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Annahelena Jernberg (S), Per Karlsson (M) och Allan Myrtenkvist (S) yrkar 
bifall till ordförandets yrkande. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) önskar till protokollet att han stödjer förslaget. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet rekommenderar kommunstyrelsen 
 
Att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten till att förstärka 
näringslivsenheten. 
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Utskottsinitiativ från boksamling till mötesplats,  
dnr KS 17/00267 
 
Ett utskottsinitiativ lämnades av ordförande Ewa Stålberg (M) i 
bildningsutskottet. 

Från boksamling till mötesplats! 
 
Hur får vi en attraktiv Biblioteksverksamhet i kommunen för att möta 
framtidens behov? 
 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
- utse en politisk grupp som jobbar vidare med utskottsinitiativet. 
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Delårsrapport för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen per 2017-06-30, dnr KS 17/00233 
 
Informationsunderlag 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2017-09-22 § 91 
Delårsbokslut för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2017-06-30 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har sammanställt förbundets 
ekonomi i en delårsrapport per 2017-06-30.  
 

Ekonomi 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen redovisar totalt för rapportperioden 
ett överskott på 4,8 miljoner kronor för de skattefinansierade verksamheterna 
och för de gemensamma verksamheterna redovisas ett underskott på  
-0,4 miljoner kronor. För helår 2017 prognostiserar förbundet ett underskott 
för de skattefinansierade verksamheterna på -1,9 miljoner kronor och för de 
gemensamma verksamheterna prognostiseras ett noll resultat. 
 
Totalt för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar Samhälls-
byggnadsförbundet Bergslagen ett överskott på 5,3 miljoner kronor för 
rapportperioden. Detta överskott har i delårsbokslutet tagits upp som en skuld 
till medlemskommunerna och ingår inte i förbundets totala resultat för 
rapportperioden. För helår 2017 prognostiserar förbundet ett underskott för de 
avgiftsfinansierade verksamheterna på -0,5 miljoner kronor. 
 
Det finansiella målet på ett nollresultat uppnås inte för de skattefinansierade 
verksamheterna. Det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade 
verksamheterna är satt över tid, där tidsperspektivet är odefinierat. Någon 
bedömning av huruvida målet uppnås över tid eller inte görs inte i 
delårsrapporten. Förvaltningen har fått tagit del av ett utkast från KPMGs 
revisionsrapport som tar upp att det finansiella målet på ett nollresultat inte är 
ett särskilt lyckat mål för finansiell styrning av verksamheten. KPMG 
uppmanar förbundet att ta fram mål som tydligare styr verksamheten till att 
vara ekonomiskt effektiv samtidigt som omfattningen och kvaliteten på 
verksamheten upprätthålls eller förbättras. 
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I KPMG:s utkast till revisionsrapport har iakttagelser gjorts att 
delårsrapporten inte är upprättad med samma noggrannhet som 
årsredovisningen. Det innebär att avstämning inte skett av samtliga 
balansposter. Exempelvis är posterna semesterlöneskuld, pensionsskuld, 
sociala avgifter, interimsfordringar och interimsskulder samt reserv för osäkra 
kundfordringar inte avstämda i periodbokslutet, utan redovisas till samma 
belopp som i årsbokslutet 2016 alternativt enligt en schablonberäkning. 
KPMG kan utifrån detta inte uttala sig om huruvida resultatet i 
delårsrapporten är rättvisande eller ej. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har i budget 2017 fastsällt sex 
övergripande verksamhetsmål med koppling till god ekonomisk hushållning. 
Enligt förbundets bedömning har ett mål uppnåtts vid rapportperioden och två 
mål bedöms uppnås under året och två mål genomförs mätning under hösten 
och redovisas endast i årsboklutet. 
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i sju grupper där respektive 
medlemskommun särredovisas: 
Gemensamma verksamheter gemensamt 
Process Gata/Trafik skattefinansierad 
Process Park/Skog skattefinansierad 
Process Idrott skattefinansierad 
Process Lokalvård skattefinansierad 
Process Återvinning avgiftsfinansierad 
Process VA-anläggn & VA-ledningsnät  avgiftsfinansierad 
 
Respektive verksamhetsgren har egna mål som förbudet bedömer i 
delårsbokslutet. 
 
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje 
verksamhetsprocess utarbetar förslag till investeringsbudget med tre års 
framförhållning till respektive kommun. Den investeringsram som beslutas i 
respektive kommunfullmäktige utgör sedan förbundets investeringsplan. För 
Hällefors kommuns del har förbundet en helårsprognos för skattefinansierade 
investeringar på 4,6 miljoner kronor och avgiftsfinansierade investeringar på 
5,5 miljoner kronor. 

 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
förbundets delårsrapport för verksamhetsåret 2017.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets 
delårsrapport för verksamhetsåret 2017. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yrkar Christina Johansson 
(M) att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att inhämta svar på den 
kritik som KPMG framfört. 
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Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Inhämta svar på den kritik som KPMG framfört. 
 





 

 

 

 

 

 

 

  

Delårsbokslut 2017 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 
 

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får härmed 
avge delårsbokslut för perioden 2017-01-01 – 2017-06-30 

 

 

 

 

 

 

Antagen av Direktionen 2017-09-22  
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Allmänt om verksamheten 
Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskom-
munerna 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. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens verksamheter 
Skattefinansierade verksamheter 

 Gata/Trafik 

 Park och Skogsförvaltning 

 Idrotts- och fritidsanläggningar 

 Lokalvård 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

 Återvinning 

 Vatten och avlopp 

Organisation 
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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 med-
borgarnytta 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 och  Engagemang (FÖRE). Värde-
ringarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla medarbetare i 
deras dagliga arbete. 

Medlemskommuner 
För de fyra medlemskommunerna - Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora - gäller en 
förbundsordning som bland annat visar vilka verksamheter som kommunerna överlåtit till för-
bundet samt reglerar hur verksamheten finansieras. 

De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlemskommun-
erna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter. Gemen-
samma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i proportion till befolkningsantalet i 
respektive kommun. 

Direktionen 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen styrs av en politisk ledning – Direktionen – vars repre-
sentanter utses av medlemskommunernas  fullmäktige. Direktionen fattar alla avgörande verk-
samhetsbeslut efter dialog med kommunerna. En förbundsordning reglerar förhållandena 
mellan förbundet och medlemskommunerna avseende bland annat budgetprocess, verksam-
hetsplan och revision. 

Direktionen har under första halvåret haft fem sammanträden.                                          
Direktionens sammansättning 2017-06-30 

 

Ordinarie ledamöter Ersättare

Ordf Hans-Olof Hake (S) Lindesberg Lennart Olsson (S) Lindesberg

V ordf Allan Myrtenkvist (S) Hällefors Christina Johansson (M) Hällefors

Johan Stolpen (V) Hällefors Amanda Kroon (V) Hällefors

Jonas Kleber (C) Lindesberg Anne Nyström (C) Lindesberg

Sven-Erik Larsson (M) Lindesberg Ingrid Åberg (KD) Lindesberg

John Sundell (KD) Nora Eva Turesson (M) Nora

Hans Knutsson (S) Nora Solweig Oscarsson (S) Nora

Ewa-Lena Johansson (S) Ljusnarsberg Mattias Svedberg (S) Ljusnarsberg

Niklas Hermansson (C) Ljusnarsberg Patrik Höök (SD) Ljusnarsberg
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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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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 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens finan-
siella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamåls-
enligt, 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 kommuner i enlighet med förbundsordningen. 
Balanskravet är därmed uppfyllt. 

Resultatkrav                                                                                                                                               
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras med driftbidrag från medlems-
kommunerna. Resultatmål för 2017 är ett nollresultat. Redovisade prognoser för de skatte-
finansierade verksamheterna visar ett negativt resultat. 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

För verksamheterna som finansieras via avgifter – Återvinning samt Vatten och avlopp  – redo-
visas de slutliga resultaten i respektive kommuns redovisning. Prognosen visar en negativ 
avvikelse på 500 tkr mot budget. Målet är att över tid redovisa ett nollresultat.  

Verksamhetsmässigt perspektiv 
I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk 
hushållning uppnås genom att eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig god 
ekonomi. 

Verksamhetsmålen som beskrivs 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 2017 anges fler aktiviteter som ska utföras för att målen 
ska uppnås. 
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Delårsresultat 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 4 847 tkr och de avgifts-
finansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 5 276 tkr. En stor del av verksamheten 
styrs av faktorer som är mycket svåra att planera och förutse. 

  

Över-/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning. 

 

Investeringsverksamhet 

Samhällsbygnadsförbundet Bergslagen har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar. 
Investeringar sker i fordon, maskiner och inventarier.  

Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje process ut-
arbetar förslag till investeringsbudget med tre års framförhållning som redovisas i respektive 
kommun. Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan förbundets 
investeringsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan-juni jan-juni jan-juni

(Belopp i tkr) 2017 2016 2015

Nettoomsättning 129 763 122 846 118 604

Delårsresultat

Gemensamt -419 689 281

Skattefinansierat 4 845 -6 895 -611

Resultat 4 426 -6 206 -330



Delårsbokslut 2017 

8 

 

Väsentliga händelser och framtida utveckling 
Gemensamt / Övergripande 

o Servicecenters uppdrag är from årsskiftet en ingång till förbundets och förvaltningens 
samtliga verksamheter i syfte att öka servicen till medborgarna. 

o Förbundet och förvaltningen har from årsskiftet bytt namn till Samhällsbyggnad 
Bergslagen i syfte att förenkla för medborgarna. 

o Utökning tjänst avseende infrastruktur och kommunikation har tillförts förbundet. 
o Praktikenhetens verksamhet är numera också etablerad i Hällefors. 

 Process Gata/Trafik 

o Utökning med verksamhet Trafik och en trafikingenjör genom verksamhetsövergång 
från Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Process Park/Skog 

o Utökning med verksamhet Naturvård och en kommunekolog genom verksamhets-
övergång från Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Process Idrott 

o Ägandet av Lindehov Ishall i Lindesberg har övertagits av FALAB, Fastigheter i Linde AB, 
dock kvarstår driftansvaret inom förbundet. 

o Energibesparande åtgärder på idrottsanläggningar. 

 Process Lokalvård 

o Hällefors kommun avviserar återtagande av lokalvården. 
o Nytt system för kvalitetskontroller har införts. 

Process Återvinning 

o Upphandlingen ”Insamling av hushållsavfall” är överklagad. 
o Avsättningen för returträ är mättad. 

Processerna VA-anläggning och VA-ledningsnät 

o Arbetet med vattenförsörjningsplan fortsätter och går in i en slutfas. 
o För de av förbundet överklagade föreläggandena gällande kväverening har beslut 

inkommit från Mark- och miljödomstolen som innebär att krav på kväverening inte kan 
ställas för anläggningen i Bredsjö och detta kan ses som ett prejudikat. 

o Under september månad ska Lindesbergs och Nora kommuner ta beslut om deltagande 
eller inte, i bolagsbildningen av Vätternvatten AB. 
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Driftredovisning 
Delårsresultat  

 

Verksamheten inom Samhällsbyggnadsförbundet har under första halvåret i stort genomförts 
enligt fastställd verksamhetsplan. Det ekonomiska resultatet visar ett positivt utfall på 9,7 mnkr. 
De skattefinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 4,8 mnkr och de avgifts-
finansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 5,3 mnkr. Gemensamma verksam-
heter redovisar ett minusresultat på 0,4 mnkr. 

Prognosen för helåret pekar mot ett minusresultat med 2,35 mkr (-0,65 %) mot ett budgeterat 
nollresultat, varav skattefinasierade verksamheterna prognosticerar minus 1,85 mkr och och 
avgiftsfinansierade minus 0,5 mkr. Gemensamma verksamheterna prognosticerar ett noll-
resultat. 

Sammanfattning 
Övergripande/ Stab 

Förbundet organiseras i en planeringsavdelning som svarar för planering och en produktions-
avdelning som svarar för utförandet samt en stab för gemensamma verksamheter innehållande 
ekonomienhet, servicecenter, personalhandläggare, kvalitetssamordnare/verksamhets-
controller och förbundssekreterare. 

Förbundet utgör fr.o.m gångna årsskiftet kommunernas väghållningsmyndighet och Direktionen 
är därmed numera kommunernas trafiknämnd. Förutom verksamheten Trafik har verksam-
heten Naturvård överförts till förbundet. Förbundet företräder också kommunerna avseende det 
strategiska arbetet gällande verksamheten Infrastruktur och kommunikation (kollektivtrafik). 

Förbundet har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen organiserat och 
bemannat ett gemensamt servicecenter. Servicecenters uppdrag är att vara en ingång till 
förbundets och förvaltningens samtliga verksamheter. Arbetet med att utveckla e-tjänster och 
SMS-tjänster pågår.  

Planerings- och budgetprocessen för 2018-2020 har påbörjats. Budgetram antogs av Direk-
tionen i mars och beslutet skickades till kommunerna under april månad. Dialoger enligt fast-

Verksamhet/Process

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamma verksamheter 26 500 26 920 -419 58 547 58 547 0 58 197 58 197 0

Skattefinansierat

Gata/Trafik 28 624 25 001 3 623 47 637 47 637 0 47 637 48 637 -1 000

Park/Skog 8 641 7 272 1 369 19 451 19 451 0 19 451 19 701 -250

Idrott 7 780 6 824 956 14 849 14 849 0 14 849 14 849 0

Lokalvård 21 542 22 645 -1 103 43 125 43 125 0 42 975 43 575 -600

Summa 66 587 61 742 4 845 125 062 125 062 0 124 912 126 762 -1 850

Avgiftsfinansierat

Återvinning 28 152 27 561 591 57 361 57 361 0 57 011 58 861 -1 850

Vatten och avlopp 59 903 55 218 4 685 115 232 115 232 0 117 282 115 932 1 350

Summa 88 055 82 779 5 276 172 593 172 593 0 174 293 174 793 -500

Totalt 181 143 171 441 9 702 356 202 356 202 0 357 402 359 752 -2 350

Utfall 2017-06-30 Budget 2017 Prognos 2017
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ställd dialogplan är genomförd i alla kommuner. Volymförändringar under löpande år behandlas 
i samband med budgetprocessen i respektive kommun.  

Lönerevisionen 2017 genomfördes med fokus på lönekriterier ”prestation och resultat” med 
betoning på insatser för kundnytta samt ”flexibilitet och skicklighet” med betoning på insatser 
för samordningsvinster. Vissa justeringar utifrån marknaden har gjorts vid löneöversynen, 
förbundet har fortsatta problem med att rekrytera arbetsledare och kvalificerade projekt-
ledare/projektörer. 

Av 27 verksamhetsmål satta utifrån de politiska målen kan ingen bedömning göras vid halvårs-
skiftet av hur många av målen som kommer att uppnås, eftersom flertalet av målen mäts på 
helårsbasis bl.a. via planerade enkäter. 

Uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet (ledningens genomgång) har gjorts under 
våren avseende verksamhetsåret 2016. En handlingsplan har upprättats. Långsiktig verksam-
hetsplanering 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. 

Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamheter och har till syfte att bl a säkerställa 
rekryteringsbehovet inom den kommunaltekniska sektorn. Inom praktikenheten har under 
första halvåret 68 personer varit sysselsatta, varav fem var praktikanter från yrkeshögskole-
utbildningar, tre från Naturbruksgymnasium och 60 via Arbetsförmedlingen. 

Förbundet har under våren deltagit på arbetsmarknadsmässor och andra strategiska event 
såsom företagsmöten. 

Antal investeringar har ökat och samtidigt har planering och uppföljning systematiserats. Upp-
draget sköts av projektenhet inom Planeringsavdelningen. 

Åtgärder utifrån namnbytet till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har succesivt genom-
förts.  

I uppdraget ingår också att aktivt delta i kommunernas näringslivsarbete och att utveckla sam-
verkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Hällefors lämnade under juni månad besked om ett eventuellt återtagande av lokalvården. 

Ärendet om ett eventuellt deltagande i bolaget för Vätternvatten behandlades i Direktionen i 
juni. 

Nya behörighetsreformen gällande elsäkerhet medför att egenkontrollprogram ska upprättas. 

Planeringsavdelningen och Produktionsavdelningen  

Avdelningarna har varit verksamma i två år, med uppdrag att leda, utveckla och samordna verk-
samheternas processer utifrån ett helhetsperspektiv och uppsatta mål. Produktionsavdelningen 
har dessutom ett övergripande driftansvar. Arbetet med samordning, kompetensutveckling, 
omvärldsbevakning och kvalitetsutveckling har utvecklats. 

Former för samnyttjande av resp avdelnings funktioner kommer att utvecklas ytterligare. För-
bättringsidéer och genomförda förbättringar ska 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. Arbetet 
genomsyras av värdegrunden: förtroende, öppenhet, ansvar och engagemang (FÖRE). 
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Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och 
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Kompetensförsörj-
ningsplanen kommer att uppdateras.   

Avdelningarnas funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning. 

Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheterna kommer avdel-
ningarna att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de rutiner 
som finns. 

Process Gata/Trafik 

Förbundet har från årsskiftet tillförts väghållaransvaret, bl.a. har detta inneburit att 
arbetet har påbörjats med att uppdatera befintliga lokala trafikföreskrifter. Verksamheten inne-
bär också godkännande av trafikanordningsplaner, parkeringstillstånd för funktionshindrade 
samt parkeringsövervakning. 

Insatserna för halkbekämpning under våren var stora och medförde att sandupptagningen tog 
lång tid. 

Processen har upprättat drift- och underhållsplaner för vägar, gator, belysning, skyltar och 
broar. 

Arbetet med ombyggnation, inventering och dokumentation av belysning fortsatte under våren.  

Processen har aktivt medverkat i fysisk planering tillsammans med medlemskommunerna och 
förvaltningen. 

Processen har ett stort antal investeringsobjekt att genomföra under innevarande år. 

Process Park/Skog  

Vid årsskiftet tillkom verksamhetsområdet naturvård. 

Underlag till skogsbruksplaner har färdigställts. 

Bekämpning av jätteloka fortsätter enligt handlingsplanen. 

Praktikenheten har genomfört insatser som höjt skötselstandarden, bl a röjningar, skötsel av 
lekplatser, målning av räcken och stolpar. 

Lekplatsbesiktningar har genomförts, och upprättandet av skötselplaner för gräsklippning fort-
sätter. 

Processen medverkar aktivt i fysisk planering som detaljplaner, översiktsplaner och grönplaner 
tillsammans med medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Processen har investeringsobjekt att genomföra under året bl.a byggnationer av lekplatser. 

Verksamheten har även bl a arbetat med problem med kajor samt införande av stationer med 

påsar för hundavföring. 

Process Idrott  

Arbetet med att hitta nya energibesparande åtgärder fortsätter, såsom bassängtäckning. 

Robotgräsklippare testas i verksamheten. 
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Föreningsträffar genomförs för att öka dialog och stämma av kundnöjdhet. 

I Nora har Nora/Pershyttan BK tagit över skötseln av alla fotbollsplaner i Nora. Norabygdens SK 
har tagit över skötseln av Pershyttans motionsspår. 

Processen har genomfört ett flertal investeringar specifikt kan utegym och iskylanläggning 
nämnas. 

Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Process Lokalvård 

Nya städobjekt har tillkommit under året och lagts in i det elektroniska städprogrammet där 
kostnader och städtider går att se. 

Personalen certifieras enligt SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd). 

Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen samt kvalitetskontroller som är en förut-
sättning för att maximera kundnyttan inom givna budgetramar.  

Hällefors kommun har aviserat ett eventuellt återtagande av lokalvården. 

Fortsatt städning med avjoniserat vatten, kemikaliefri städning, inom flera verksamheter. 

Strävan fortsätter mot att använda fler maskiner i det dagliga arbetet vilket ger positiva effekter 
både på arbetsmiljön och på städkvaliten. 

Aktiv omvärldsbevakning fortsätter för att hitta nya hjälpmedel, maskiner och metoder för att 
underlätta och effektivisera arbetet.  

Process Återvinning  

Upphandling avseende insamling av hushållsavfall har genomförts under våren och tilldelnings-
beslutet är överklagat. 

Förbundet har, liksom andra kommuner, problem med avsättning av returträ. 

Arbetet på Södra Måle i Lindesberg och Skäret i Ljusnarsberg fortsätter enligt sluttäcknings-
planerna.  

Insamling av PET-flaskor och pantburkar på ÅVC fortsätter, intäkten skänks till barncancer-

fonden. 

Avtalet för omhändertagande av hushållsavfall löper under hela 2017, arbete med framtagande 
av förfrågningsunderlag pågår. 

Ambitionen är att öka tillgängligheten till återvinningscentralerna för kunderna, exempelvis 
genom obemannade återvinningscentraler och information via sociala medier. 

Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos 
kommunerna. Förslaget öppnar för förbundet att bl.a. utöka servicegraden när det gäller fastig-
hetsnära insamling. Utredningen var klar våren 2016, men inga beslut har ännu tagits. 

Process VA-anläggning och Process VA-ledningsnät  

Arbetet med framtida vattenförsörjning fortsätter. Vätternvatten är tänkt att bli framtida huvud-
vattenförsörjning till Lindesberg och Nora. Kommunerna ska under september fatta beslut om 
att gå in i bolagsbildningen för Vätternvatten AB eller inte. 



Delårsbokslut 2017 

13 

 

 

Reservvatten till Finnhyttan är påbörjat med att kommunen har inlett en expropriation (tvångs-
inlösen) av mark. 

Flertalet av de mindre vattenverken har problem med råvattenkvaliteten och kräver omfattande 
beredningssteg. 

Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Även förberedelserna för reserv-
kraftsanslutning till de mindre vattenverken fortsätter. 

En förstudie av Lindesbergs reningsverk pågår.  

Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. Försöksperioden fortsätter med 
den nya processen.  

För Nora reningsverk fortsätter utvärderingen av den framtagna förstudien.  

Både Frövi och Stribergs reningsverk har beviljats nya tillstånd. 

Arbetet med att åtgärda de mindre avloppsanläggningar som fått förelägganden från miljö-
kontoret fortskrider.  

Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient, belastning 
på reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter. 

Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvatten-
nätet dokumenteras.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför inventering av enskilda avlopp vilket medför att verk-
samhetsområdena kontinuerligt kommer att utökas.  

En sambyggnadsplan finns framtagen som inkluderar både dricksvatten och spillvatten. 

För att säkra dricksvattenförsörjningen på ett hållbart sätt fortsätter arbetet med en vattenför-
sörjningsplan. 

Stora investeringsbehov föreligger eftersom merparten av vatten- och reningsverken är 25-30 
år och ledningsnäten ännu äldre. Anläggningarna är i stort behov av modernisering och ökade 
krav på verksamheten. 

Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande.  

Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vatten-
skyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter.  

En modell för långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten som grund till taxeutveckling 
är i drift och byggs på kontinuerligt.  

Energieffektivisering utreds. 

Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka 
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden fortsätter. 

Arbetet med att minimera förekomsten av inläckage i spillvattenledningarna fortsätter.  

En vattenförsörjningsplan är planerad att bli klar under året och har till syfte att säkerställa 
vattenförsörjningen på lång sikt. 
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I enlighet med EU-direktiv om översvämningsrisker är Lindesberg identifierat som ett område 
med betydande översvämningsrisker. Förbundet äskar medel för att kunna genomföra en 
klimatanpassningsplan. 

Verksamheterna har ett stort antal investeringsobjekt att genomföra under 2017. Utbyggnaden 
av Östra Stranden i Nora kommun har försenats pga överklagande. 

Framtid  

Förbundet är fortfarande intressant och unikt avseende antalet kommunaltekniska verksam-
heter i den offentligrättsliga formen kommunalförbund. Av detta skäl är förbundet representerat 
i bl.a. SKL:s FoU-grupp avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad och i Svenskt Vatten. En orsak 
till intresset är att många andra små kommuner både inom och utanför Sverige har problem att 
rekrytera teknisk personal inom det kommunaltekniska området.  

Avseende kvalitets- och miljöledning så arbetar Samhällsbyggnadsförbundet vidare med den 
stomme som redan finns upprättad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Syftet är att klara 
myndighetskrav och att arbeta med ständiga förbättringar. 

Alla verksamheter bör ha en eller flera delar i sin verksamhet som ligger i framkant av utveck-
lingen och aktivt utveckla verksamheten i dialog med kommunerna.  

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. 

Ambitionen är att praktiksamordningen inom förbundet i samarbete med kommunernas AME-
enheter ska ha flera syften. Det är ett sätt att bidra till sysselsättningen inom KNÖL-området 
samt att skapa mervärden inom kommunerna avseende skötsel av gemensamma ytor. Bedöm-
ningen är att praktikenheten har kommit för att stanna och utvecklas mot att erbjuda fler antal 
praktikplatser för yrkeshögskoleutbildningar inom våra verksamhetsområden. Detta med syfte 
att säkerställa framtida rekryteringsbehov. 

Verksamhetsmål - Gemensamma   

 Av kommuninvånarna ska 80 % uppleva att de fått ett bemötande i kontakten med 
Samhällsbyggarförbundet som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, 
öppenhet, respekt och engagemang.  
Mätning genomförs under hösten och redovisas i Årsbokslutet. 

 Minska kostnaden för övertidstimmar och fyllnadstid jämfört med 2016.  
Tendens första halvåret visar minskade övertids- och fyllnadstidstimmar. 
Målet kommer troligvis att uppnås.  

 Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheter jämfört med 2016.  
Under första halvåret ökade den totala sjukfrånvaron. 
Målet kommer troligtvis inte att uppnås. 

 Öka resursutnyttjandet över kommungränserna och mellan de olika processerna.  
Aktiviteter pågår för att resursoptimera verksamheterna, t ex ökad nyttjandegrad av 
maskiner och gemensamma arbetslag inom Gata/Trafik och VA. 
Målet kommer troligtvis att uppnås.  
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 Säkerställa kompetensförsörjning genom att skapa en rekryteringsbas för 
Samhällsbyggnadsförbundet.  
Praktikenheten har bildats som en intern rekryteringsbas som tar emot alla olika 
praktikanter. 
Målet är uppnått. 

 Öka förtroendet för förbundets tjänster via dialog med kommunledningarna i 
KNÖL. 
Redovisas i Årsbokslutet. 
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Personal 
Personalförsörjning 

Under första halvåret 2017 slutade totalt åtta personer inom förbundet sina tillsvidareanställ-
ningar, fyra personer gick i pension och fyra till annan arbetsgivare. 

Under samma period har 11 tjänster tillsatts. Av dessa är en tillsatt inom staben och fyra inom 
planeringsavdelningen. Inom Produktionsavdelningen är sex tjänster tillsatta varav en vikarie-
pool inom process Lokalvård har inrättats med två tjänster.  

 

Övertid 

Totalt har antalet övertidstimmar under perioden januari-juni minskat med 507 timmar i jäm-
förelse med samma period förra året. I nedanstående tabell redovisas mer- och övertid. 

Avdelning 2017-06 2016-06 2015-06 

Kansli/Stab 17 29 34 

Planeringsavdelning 48 425 40 

Produktionsavdelning 2 466 2 584 2 454 

Totalt 2 531 3 038 2 528 
 

   
Lönebildning och löneutveckling 

Lönerevisionsarbetet har slutförts. För de tillsvidareanställda blev utfallet för tjänstemän            
2,8 procent och för Kommunals medlemmar 2,3 procent. 

Övriga åtgärder 

Med anledning av Servicecenters ändrade och utökade uppdrag from årsskiftet har arbets-
gruppen gemensamt arbetat med grupputveckling i workshops med inriktning ”Teamkänsla och 
positivt arbetsklimat”.  Arbetet leddes av extern konsult, även Företagshälsovården har stöttat 
förändringsarbetet.  

På en chefs- och arbetsledarträff under våren genomfördes en muntlig uppdatering av gällande 
arbetsmiljöföreskrifter av arbetsmiljöingenjör via företagshälsovården. En utbildning avseende 
Ledningens Genomgång (metod för kvalitetssäkring) har erbjudits samma grupp. 

Avslutade 

tillsvidareanställningar

Annan 

arbets-

givare

Pension
Tillsatta 

tillsvidareanställningar

Inom 

avd/ 

process

Stab 1 1 Stab 1

Planeringsavdelning 4 Planeringsavdelning 4

 -Process VA 3 2 1  -Process Gata/Trafik 1

 -Process Återvinning 1 1  -Process Park/Skog 1

Produktionsavdelning 3  -Process VA 2

 - Process Park/Skog 1 1 Produktionsavdelning 6

 - Process Lokalvård 1 1  - Process Park/Skog 1

 -Process Återvinning 1 1  - Process Lokalvård 3

 - Process Återvinning 2
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Avdelningschefer och kvalitetsledare har genomgått utbildning Arkivredogörare. En utbildnings-
insats i ärendehanteringssystemet har genomförts för nyanställda inom förbundet.  

Via företagshälsovården har, vid behov, ett fortsatt stöd via handledning erhållits. 

Hälsosamtal via företagshälsovården finns kvar som ett förebyggande alternativ även under år 
2017.  

Sjukfrånvaro  

Den totala sjukfrånvaron har för halvåret 2017 ökat med 0,8 procentenheter jämfört med helår 
2016. Trenden tidigare år har varit att sjuktalen sjunkit under andra halvåret. 

Vid analys av gruppindelad sjukfrånvaro visas den högsta sjukfrånvaron, 9,3 %, i gruppen 
kvinnor under 29 år. Detta är en förändring mot tidigare år då gruppen kvinnor 30-49 år visat 
den högsta sjukfrånvaron. Andelen långtidssjuka - sjukskrivna minst 60 dagar - har minskat med 
2,7 procentenheter jämfört med förra året, kvinnornas långtidssjukfrånvaro minskade med 1,9 
procentenheter och männens med 5,5 procentenheter. 

 

 

När det gäller sjukfrånvaron uppdelat på kön kan det konstateras att sjukfrånvaron har ökat för 
både kvinnor och män sedan årsskiftet. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 1,3 procent-
enheter medan männens sjukfrånvaro endast ökat marginellt med 0,1 procentenheter. Diffe-
rensen mellan könen är nu 4,1 procentenheter och har därmed ökat det senaste halvåret. 
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Vid analys av åldersindelad sjukfrånvaro för första halvåret konstateras att åldersgruppen under 
29 år ökat med 2 procentenheter och med 1 procentenhet i gruppen över 50 år. Den minsta ök-
ningen, 0,1 procentenheter, var i åldersgruppen 30-49 år vilket innebär att denna åldersgrupp 
inte längre visar högst sjukfrånvaro. 
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Gemensamma verksamheter   

 

Direktion, Revision och Stab 
Staben ska svara för 

 Funktioner av gemensam karaktär såsom: ekonomi, servicecenter, information, 
personaladministration etc. 

Verksamhetsredovisning  

Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner där 
kundfokus och framförhållning är vägledande. Staben består av funktionerna ekonomi, service-
center, information, personaladministration, verksamhetscontroller/kvalitetssamordnare och 
nämndsekreterare.  

Ekonomi 

Under första halvåret har arbetet med att förbättra och effektivisera de administrativa rutinerna 
samt att utveckla uppföljningar och analyser fortsatt. 

Arbetet med komponentavskrivningar avseende investeringar har påbörjats. Även arbetet med 
att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor har fortsatt. 

Nämndadministration  

Arbetet med att digitalisera Nämndadministrationen har fortsatt under första halvåret. 

Dokumenthanteringsplanen är förbundets sätt att hålla en god ordning och överblick över all-
männa handlingar och avser att underlätta för förbundets personal och  allmänheten att söka 
och återfinna information. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ingår i arkivsamarbete med Lindesbergs kommun. 
Inom varje process finns en arkivredogörare. 

Kvalitetssamordning 

Planerings- och budgetdialogen för 2018-2020 har påbörjats. Dialogerna genomförs enligt 
fastställd dialogplan. 

Dialogmaterialet har fortsatt att utvecklats med tydligare konsekvensbeskrivningar för alla 
volym- och verksamhetsförändringar. Detta för att tydliggöra konsekvenser för kommande drift 
vid utökning/avveckling av drift och investeringar. 

Uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet - ledningens genomgång - har genomförts 
under våren. Ledningens genomgång är ett verktyg för att följa upp kvalitetsarbetet.  

Verksamhet Avvikelse

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Budg-Progn

Direktion 324 -324 0 562 -562 0 562 -562 0

Revision 108 -108 0 333 -333 0 333 -333 0

Stab 8 027 6 969 1 058 16 195 15 300 895 16 195 15 300 895 0

Planering 2 746 2 454 292 5 827 5 827 0 5 477 5 477 0 0

Produktion 15 727 17 065 -1 338 36 525 36 525 0 36 525 36 525 0 0

Summa 26 500 26 920 -419 58 547 58 547 0 58 197 58 197 0 0

Utfall 2017-06-30 Budget 2017 Prognos 2017
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”Ständiga förbättringar” handlar om ett förhållningssätt att allt kan göras bättre än vad som görs 
idag. Organisationen ska upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra kvalitetslednings-
systemet 

En handlingsplan har upprättats efter ledningens genomgång och åtgärder på framkomna avvik-
elser pågår. Under våren har målarbetet påbörjats efter att Direktionen antagit de politiska 
målen.  

Servicecenter  

Samhällsbyggnad Bergslagens servicecenter är från 1 jan 2017 gemensamt för förvaltningen (fd 
BMB) och förbundet (fd BKT). Servicecentret är ”en-väg-in” till båda organisationerna. Syftet 
med ett servicecenter är att öka tillgängligheten för medborgare och kunder, att få en bättre 
ärende-hantering samt att avlasta handläggarna, genom att servicecenter kan svara på ett stort 
antal frågor. 

Nytt från årsskiftet är att information, vägledning, frågor och felanmälan som rör förvaltningens 
områden Livsmedelskontroll, Miljökontor, Mätningskontor och Stadsarkitektkontor med bl a 
Bygglov, hanteras av servicecentret. 

Servicecenter har hand om fakturering för vatten, avlopp, slam och avfall samt svarar på frågor 
kring abonnemang och fakturor avseende dessa områden. Även frågor och felanmälan kring 
gator, trafik, park och skog hanteras av servicecenter. 

Samtalsmätning görs varje månad och under maj gjordes en manuell mätning för förvaltningens 
ärenden som visar att bygglovsfrågor dominerar. 

Arbetet med och utvecklingen av felanmälanssystemet fortsätter. Synpunkter och felanmälan 
kan göras via e-mail, hemsidan, app eller telefonsamtal. 

Under första halvåret har handläggare och arbetsledare i både förbundet och förvaltningen fort-
satt avlastats från samtal och ärenden.  

Uppbyggnaden av kunskapsbanken har gjort att medarbetarna inom servicecenter mer sällan 
behöver fråga ute i processerna för att direkt ge medborgaren svar. Informationsflöde och kun-
skapsutbyte är en viktig och ständigt pågående process.   

I Servicecenter ingår en funktion med inriktning information och webb.  Ett stort arbete med att 
uppdatera hemsidan samt mallar mm med nya namnet har gjorts och pågår till viss del fort-
farande. 

Arbetsledaren i Servicecenter ingår i Länsstyrelsens krissamordningsgrupp för Örebro län, ett 
viktigt arbete för att rusta Samhällsbyggnad Bergslagen före, under och efter en krishändelse. 

Systematiskt arbete  

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

Personal 

Under första halvåret har en medarbetare inom ekonomisidan avslutat sin anställning och över-
gått till annan arbetsgivare. Inom Servicecenter har en ny tjänst tillsatts. 
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Framtid och verksamhetsutveckling 

Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner, kund-
fokus och framförhållning är och kommer alltid att vara vägledande. 

Arbetet med att utveckla analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland 
annat en översyn av verktyg och arbetsmetoder.  

Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor fortsätter. 

Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig kommu-
nikation 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  

 Effektivisera leverantörsfakturaflödet. Minska räntekostnaderna med 20 % 
jämfört med ett genomsnitt för de senaste tre åren.  
Trenden för första halvåret pekar mot en minskning av räntekostnaderna med ca 30 % 
mot ett genomsnitt av de tre senaste årens räntekostnader. 
Målet kommer troligtvis att uppnås. 
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Avdelning Planering   
Avdelningen ska svara för 

 Att leda, utveckla och samordna verksamheternas process utifrån ett helhetsperspektiv. 

Verksamhetsredovisning    

Planeringsavdelningen ska verka för att de olika funktionerna inom avdelningen kan nyttjas 
inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbete mellan processerna. 

Målet för verksamheten är att göra rätt saker på rätt sätt. 

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, drift, underhåll, utveckling samt investeringsåtgärder 
inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive 
process 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 Samhälls-
byggnadsförbundet 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, busshållsplatser mm. 

Miljögruppen bestående av miljöhandläggarna arbetar vidare med att effektivisera och sam-
ordna uppdragen ur ett helhetsperspektiv. 

Inom avdelningen finns också övriga planeringsfunktioner såsom upphandlare, planerare, 
belysningsansvarig, vatten/miljötekniker, övrig teknisk handläggning och GIS (geografiska 
informationssystem).  

Vid årsskiftet skedde en verksamhetsövergång som innebar att verksamheterna Trafik och 
Naturvård flyttades över från Samhällsbyggnadsförvaltningen till Samhällsbyggnadsförbundet. 
För planeringsavdelningen innebar det att processen Gata/Trafik utökades med funktionen 
trafikingenjör och processen Park/Skog med funktionen kommunekolog.  

Vid årsskiftet trädde ny upphandlingslagstiftning i kraft, nya LOU (Lagen om offentlig upphand-
ling) och nya LUF (Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna) samt en helt ny lag om 
tjänste- och byggkoncessioner infördes, LUK (Lagen om upphandling av koncessioner). 

Den första juni trädde bestämmelser i kraft att offentliga myndigheter vid upphandlingar, som 
överskrider tröskelvärdet, ska ställa krav på arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och 
arbetstid. Syftet är att motverka oskäliga arbetsvillkor och minska risken för snedvriden kon-
kurrens genom social dumpning. 

Större upphandlingar som gjorts under första halvåret är bland andra Fönsterputstjänster, Om-
händertagande av skrot, Elmaterial och ljuskällor, Besiktning av tryck- och lyftanordningar samt 
Multiarenor. 

Personal  

Antalet anställda på avdelningen var vid halvårsskiftet 32 personer. Avdelningen har genom 
verksamhetsövergång från Samhällsbyggnadsförvaltningen, utökats med två personer.  
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Under det första halvåret har avdelningen haft två pensionsavgångar varav en av tjänsterna är 
ersatt. Avdelningen har även tillsatt en tjänst som VA-ingenjör/projektledare. Två medarbetare 
har gått till annan arbetsgivare där en av tjänsterna, GIS-ingenjör, tillsattes under första halvåret 
den andra, VA-tekniker, kommer att tillsättas andra halvåret.  

Kompetensförsörjning   

Under våren har en utbildning i fastighetsrätt genomförts i syfte att få fördjupad kunskap inom 
allmän fastighetsrätt, markanvändning och upprättande av servitutsavtal. 

En utbildningsdag för arkivredogörare har genomförts tillsammans med Lindesbergs kommun i 
syfte att ge kunskap om de regler som gäller för en modern och effektiv arkivhantering. 

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

Systematiskt arbete  

Systematiska arbetsmiljöarbetet har utförts enligt upprättad handlingsplan. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Former för samnyttjande av avdelningens funktioner är under ständig utveckling. Förbättrings-
idéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöra förbättringar och utveckla 
en lärande organisation. 

Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och ut-
veckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Att attrahera, rekry-
tera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver utvecklas. 
Kompetensförsörjningsplanen kommer att revideras under 2017 eftersom organisationen har 
förändrats.   

Avdelningens funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om 
den utveckling som sker i samhället 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 de olika funktionerna inom avdelningen kan användas 
inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbetet mellan processerna utifrån 
ett helhetsperspektiv. 

Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-
ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar kvalitetsledaren för långsiktig plan-
ering, drift, underhåll och utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verksamhets-
område. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive process samt ansvarar för upp-
följning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig. 

Verksamheten sköts enligt funktionsbeskrivningar och mot uppsatta mål.  

Avdelningen har under första halvåret haft fokus på arbetet med att utveckla samarbetet mellan 
de olika processerna och ett flertal verksamhetsområden har utökat och förbättrat samarbetet. 
Detta sker genom fortlöpande samordning, uppföljning och utvärdering av verksamheten i för-
hållande till uppsatta mål.  

Mellan processerna VA-ledningsnät och Gata/Trafik har nya rutiner för samverkan inom belägg-
ningsarbetet tagits fram.  Samarbetet avseende personal och maskinresurser mellan process-
erna Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott och Återvinning har utvecklats. 

Även samarbetet med planeringsavdelningen utvecklas kontinuerligt. 

Inom Praktikenheten har under första halvåret 68 personer varit sysselsatta, fem personer från 
Yrkeshögskola och tre från Naturbruksgymnasiet samt 60 personer via Arbetsförmedlingen.  
Några områden som praktikenheten arbetat med är tillverkning av rastbord till Frövi sjöpark, 
åtgärder vid idrottsplatsen i Fellingsbro samt röjning s:a infarten Lindesjön. I Nora röjnings-
arbete på Alntorps ö och i Hagaområdet. I Hällefors har röjning av sly i Grythyttan och målning 
och upprustning av informationtavlor runt Hällefors. 

Personal  

Antalet anställda inom produktionsavdelningen var vid halvårsskiftet 163 personer. Tre person-

er har avslutat sina anställningar, inom Lokalvård,  Återvinning och Park/Skog, två med pension 

och en till annan arbetsgivare. Samtidigt har sex personer anställts, tre inom Lokalvård, två inom 

Återvinning och en inom Park/Skog. Utöver tillsvidareanställda arbetade 11 säsongsanställda 

inom processerna Park/Skog och Idrott. 

Arbetsbelastningen för arbetsledarna har även under första halvåret fortsatt att upplevas som 

hög. Åtgärder enligt arbetsmiljöföreskrifter har fortsatt  att vidtagas i syfte att förebygga ohälsa 

till följd av för hög arbetsbelastning. 

Förändringar har skett inom lokalvård, återvinning och produktionsledning.  
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Kompetensförsörjning                               

Genomförda utbildningar under första halvåret: 
 Asbets för rörläggare 
 Bas-P/Bas-U ⨵ 
 Våga vara chef 
 Golvvård 
 Hygien VA ledningsnät 
 Heta arbeten 
 Motorsåg 
 Arbete på väg    
 Travers 
 Introduktion Svensk avfallshantering 

 
⨵ Byggarbetsmiljö planering och utförande. 

 
Syftet med utbildningarna har varit att säkerställa att personalen har rätt kompetens utifrån 
både arbetsmiljö och nya lagkrav. 

Rekrytering 

Att rekrytera och behålla personal är en utmaning i tider av högkonjunktur och stor efterfrågan 
av personal inom förbundets verksamhetsområden. Hittills har rekrytering av arbetsledare till 
de vakanta tjänsterna lyckats, vilket innebär att förutsättningarna för att utföra uppdraget för-
bättrats avsevärt. 

Systematiskt arbete  

Arbetet med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår, en kartläggning av behov-

en av kompetensutveckling har genomförts. Detta för att rikta insatser och åtgärder där behoven 

är störst.  

Skyddsronder, brandskyddskontroller och större händelser av övergripande karaktär följs upp 

på APT med arbetsledarna. Tillbud och avvikelser följs upp på respektive APT. 

Framtid och verksamhetsutveckling   

Inom processerna VA och Gata/Trafik planeras för samverkan angående personal genom 

gemensamma arbetslag för anläggningsarbete. Finns även planer för fler timmar på egna 

maskinresurser för att öka kostnadseffektiviteten. Ett samarbete mellan processerna Park/Skog 

och Lokalvård angående personal håller på att arbetas fram, som avser att nyttja varandras 

kompetenser och tid. 

En kundenkät inom processen Återvinning kommer att utföras under hösten. Personal kommer 

att finnas på centrala platser i de fyra medlemskommunerna för att möta kunderna på annan 

plats än på återvinningscentralerna, vilket kan innebära att fler vill fylla i enkäten. Under hösten 

kommer också möjligheten att införa ÅVC-kort för företagarna att utredas. 

Avdelningen arbetar med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om den utveckling som 
sker i samhället som påverkar organisationens processer. För att främja kunskapsutbyte, ut-
veckling och samarbete både inom Samhällsbyggnadsförbundet, lokalt, regionalt och nationellt 
är samverkande nätverk en viktig del. Detta är dock ett utvecklingsområde och till stor del ett 
arbete som kommer att bedrivas framåt. 
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En prioriteringslista med förslag på maskin- och fordonsinvesteringar för de kommande åren 

har tagits fram och även antagits i budget och verksamhetsplan. Ett flertal nya maskiner resp 

fordon har köps in resp leasats, vilket underlättar arbetet och förbättrar arbetsmiljön. Dock är 

fortfarande behovet stort att byta ut gamla maskiner och fordon.  

Avdelningen arbetar med att öka maskintiden i den egna maskin- och fordonsparken.  

Arbete med att skapa en gemensam fordonsförvaltning  inom förbundet pågår. I detta projektet 

ingår även att ta fram system för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan från våra 

maskiner och fordon. 
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Process Gata/Trafik 
Processen  ska svara för 

 Skötsel av allmän platsmark på gator och 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. 

Verksamhetsredovisning  

 

Lindesberg: Avvikelsen beror på kostnader för uppvärmning av nya resecentrum. Kostnaden avser de 
sista två månaderna 2016 samt hela 2017. 
Nora: Höga kostnader för sandning och sandupptagning under årets första månader. På grund av högre 
elkostnader än beräknat överskrider gatubelysningen budget med 200 tkr. Underhåll av broar understiger 
beräknad budget med 200 tkr. 

 
Gata/Trafik  

Process Gata/Trafik ansvarar för bl.a. 40 mil körbanor och 52 broar samt 16 000 belysnings-
punkter. 

Ramavtal upphandlades under våren för brounderhåll och mindre brorenoveringar. Även för 
parkeringsövervakning genomfördes en upphandling som blir klar i augusti. 

Innan sommaren gick processen ut med upphandlingsunderlag för att bygga ett nytt industri-
spår, bilväg och gång- och cykelbana till det nya industriområdet i Frövi.  

Under årets första månader var det få insatser med snöröjning. Däremot var insatserna under 
våren för halkbekämpning stora och medförde att sandupptagningen tog lång tid.  

Under första halvåret arbetade verksamheten med att gå igenom befintliga lokala trafikföre-
skrifter jämfört med den fysiska skyltningen som idag är på gator, vägar och torg. Arbetet med 
detta kommer att fortsätta hela året. 

Användandet av traditionell saltning för dammbindning på grusvägar medför lägre kostnader 
för underhåll av grusvägar. 

I Lindesberg har bl.a. Kristinavägen, Köpingsvägen och Stafettgatan asfalterats om. 

I Nora kommun har bl.a. gång- och cykelvägen utefter Vikern i Gyttorp asfalterats om. 

Projektering av Basvägen i Hällefors och Bergslagsbacken i Lindesberg har utförts under våren 
och kommer under hösten att byggas om och förses med säkrare gång- och cykelbanor.  

Ombyggnation av gatljusanläggningar har under första halvåret utförts i bland annat Ställberg. 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 3 540 3 823 -283 7 358 7 358 0 7 358 7 358 0

Hällefors 4 508 2 925 1 583 8 354 8 354 0 8 354 8 354 0

Lindesberg 14 211 11 663 2 548 19 178 19 178 0 19 178 19 878 -700

Ljusnarsberg 2 724 2 493 231 5 426 5 426 0 5 426 5 426 0

Nora 3 642 4 097 -456 7 321 7 321 0 7 321 7 621 -300

Summa 28 624 25 001 3 623 47 637 47 637 0 47 637 48 637 -1 000

Utfall 2017-06-30 Budget 2017 Prognos 2017
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På Kyrkvägen i Kopparberg pågår urgrävning i samband med att VA-ledningsnät bygger om 
vattenledningsnätet.  

Under våren färdigställdes nya parkeringsplatser vid Grönbodahemmet i Storå. På grund av att 
den uppbrutna asfalten innehöll stenkolstjära fick den transporteras till deponi.  

Systematiskt arbete 

Processen har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna och överlämnat 
dem till produktionsavdelningen. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Process Gata/Trafik ska framöver mäta trafikmängder och använda sig av underlagen vid bl.a. 
planering av beläggningsåtgärder. 

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter. Programmodul till VA-
banken är inköpt för detta. 

Processen ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med övriga processer inom för-
bundet, medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Upprättade investerings-
åtgärder för processens verksamheter ska ligga till grund för en gemensam långsiktig planering.  

Verksamhetsmål  

 Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet genom att motverka felparkeringar. 
Parkeringsövervakning är upphandlad.  
Målet kommer troligen att uppnås. 
 

 Trafiksäkerhet. Definiera och långsiktigt eliminera otrygga gatumiljöer.  
Deltar i möten med polismyndighet, kommunalråd etc och tar del av allmänhetens 
synpunkter för att ta fram åtgärdsplan.  
Redovisas i Årsbokslutet. 

 Felanmälningar gällande gatubelysning ska för hel- och halvår minskas   med 5 % 
jämfört med motsvarande 2016.  
Mätning för halvåret visar en minskning med 15 % jämfört med halvåret 2016.  
Målet är uppnått. 

 Felanmälningar gällande asfaltsbeläggningar ska för helår 2017 minskas med 5 % 
jämfört med 2016.  
Jämfört halvåret 2017 med samma period 2016 har antal felanmälningar minskat med 
26 %. I Lindesberg har antalet felanmälningar näst intill halverats medan det i övriga 
kommuner är oförändrat. 
Målet kommer troligen att uppnås. 

 

 

 

 

 

 



Delårsbokslut 2017 

29 

 

 

Investeringar       

                                                                                                                        

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2017

Utfall  

2017-06-30

Prognos 

2017
Kommentar

Hällefors kommun 5 180 29 4 250
Upprustning gatljusnätet 1 880 26 1 800 Åtgärder i Bredsjö. Utflytt av abonnemang från

nätstationer. Digital anläggningskarta.
Broar reinvestering 300 0 150 Projektering baserat på behov som framkom i 

besiktning. Ev mindre åtgärder.
Tillgänglighetsanpassning 500 0 500 Trafikåtgärder på Finnbergsvägen. Start i september.
Ombyggnad av gator i samb. VA 2 500 3 1 800 Byggnation av GC-väg utefter Basvägen för ökad

trafiksäkerhet.

Lindesbergs kommun 10 665 430 10 830
Reinvestering gatubelysning 1 000 285 1 000 Strandpromenaden Frövi. Samförläggning Stråssa.
Prästbron 3 500 53 3 500 Byggstart i augusti.
Tillgänglighetsanpassning 645 0 645 Trottoarer, kantstenar o övergångar i Fellingsbro,

Frövi och Storå.
Dagvatten centrala LBG 500 12 500 Projektering av Kristinavägen efter beslut i 

kommunen.
Ombyggnad gator i samb. VA 2 000 12 1 800 Ombyggnad GC-väg och dagvattenhantering vid 

Tivoliplan. Idrottsvägen Fellingsbro.
Barriärelement Stafettgatan 1 000 15 1 185 Leverans påbörjad. Avvikelse på grund av  högre

pris än väntat.
Ny parkering Grönbodahemmet 500 680 Klart. Avvikelse på grund av förorenat makadam

som omhändertogs av Fortum Waste Solutions, 
(fd Sakab).

Ny gatuljusautomatik 600 53 600 Utflytt av abonnemang från nätstationer. Digital
anläggningskarta.

Sandupplag med tak Stråssa 100 0 100 Blir färdigställt under hösten.
Sandupplag med tak Fellingsbro 100 0 100 Blir färdigställt under hösten.
Sandupplag med tak Ramsberg 110 0 110 Blir färdigställt under hösten.
Sandupplag med tak Vedevåg 110 0 110 Blir färdigställt under hösten.
Asfaltstrandpromenad Frövi 400 0 400 Asfalteras under hösten.
Skyltar 100 0 100 Inköp av byggskyltar.
Näringsliv och Utveckling 29 600 338 19 700
Ny väg, Frövi N:a Bangatan 14 000 200 14 000 Avtal färdigt under hösten.
Infrastruktur och VA Lindesby 3 000 138 3 000 Byggnation påbörjad.
Julbelysning 400 0 400 Grenlindade slingor längs med Kristinavägen.
GC-väg Bergslagsbacken 1 400 0 2 300 Medfinansiering 700 tkr, underskott täcks av

överskott på andra projekt. Byggnation påbörjad.
Vändplan Guldsmedshyttan 8 000 0 0 Skjutet till 2018.
Bussangöring Björkhagaskolan 2 800 0 0 Skjutet till 2018.

Ljusnarsbergs kommun 3 425 374 3 800
Tillgänglighetsanpassning 50 0 50 Sänkning av gångbanekanter i Kopparberg.
Upprustning av gatljusnätet 300 1 300 Kvarnbacksvägen, Hörken samt Logebacken.
Ombyggnad med gator i samb. VA 2 625 364 3 000 Del av: Högfors till Mossgruvan, Kata Dahlström, 

Ställdalsvägen och Skommarvägen. Bidrag med
192 tkr x 2 från Trafikverket och vägfond.

Broåtgärder efter besiktning 2016 150 0 150 Dokumentation och besiktning av fem  broar.
Ny gatubelysningsautomatik 300 9 300 Utflytt av abonnemang från nätstationer. Digital 

anläggningskarta.

Nora kommum 7 354 1 189 7 123
Ny gatubelysningsautomatik 1 000 75 1 000 Bergmästarvägen. Stadra. Utflytt av abonnemang 
Bryggeriet infart/utfart 740 740 509 En asfaltering återstår.
Upprustning broar 500 8 500 Framtagande av bygghandlingar.
Ny GC-väg Trängkårsvägen 700 306 700 Färdigbyggd.
Ställplats för husbilar Skojarbacken 870 41 870 Bygglov klart. Byggstart i höst.
Ombyggnad gator o beläggning 2 000 0 2 000 Arbete pågår bland annat i Storgatans förlängning, 

Esstorpsvägen samt GC-väg Nora Gyttorp.
Tillgänglighetsanpassning 100 19 100 Översyn av gångbanor. Säker gångöverfart

Tingshusgatan-Bryggeribacken.
Dagvattenhantering efter VA 150 0 150 Dagvatten vid Bryggeriet och Rosenhäll.
Lokalgatan Fibbetorp 294 0 294 Färdig. Skyltar återstår.
Klimatklivet 1 000 0 1 000 Väntar på beslut från Nora kommun.
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Process Park/Skog 
Processen ska svara för   

 Skötsel av allmän platsmark, tätortsnära skog och övriga grönytor samt kommunala 
skogar. 

 Drift och besiktning av lekplatser. 

Verksamhetsredovisning  

 

Lindesberg: Höga kostnader för renhållning och åtgärder i tätortsnära skog under årets första månader. 

Park/Skog   

Vid årsskiftet tillkom verksamhetsområde naturvård med en kommunekologtjänst till Samhälls-
byggnadsförbundet. Därmed finns nu den kommunala kompetensen för grönytor och naturvård 
samlat i processen Park/Skog. Verksamheten är därmed en viktig kommunal aktör för att beva-
ka och utveckla allmänna intressen gällande allmän plats och naturvård för medlemskommun-
erna, har även en viktig roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL) 
och Miljöbalken. 

Under 2016 och 2017 har verksamheten varit delaktig och handlagt grönplaner för Nora, Hälle-
fors och Ljusnarsbergs kommuner. Grönplanen för Kopparberg och Bångbro beslutades i decem-
ber 2016 och grönplaner för Nora och Hällefors står inför beslut. 

Skogsbruksplaner för samtliga fyra medlemskommuner levererades vid årsskiftet och är under 
utvärdering. Dessa kommer att blir ett viktigt underlag för planering och avstämning av framtida 
skogsvårdsåtgärder på kommunal mark. 

Bekämpningen av jättelokan följer handlingsplanen, dock har det i år visat sig att insatserna i 
Stråssa behöver intensifieras. 

Problemen med kajorna i Lindesberg och Nora har lett till ett gemensamt agerande från kom-
munerna, förbundet, fastighetsägare och uteserveringar med flera olika åtgärder. Det har dock 
visat sig svårt att få bukt med problemen.  

I samarbete med företaget TiksPac AB ska förbundet under hösten placera ut stationer med 
påsar, vilka är 100 % biologiskt nedbrytbara, för att plocka upp hundavföring. Stationerna finan-
sieras med hjälp av lokala företagare. En sidoeffekt kommer att vara en bättre arbetsmiljö för 
parkpersonalen. 

I Kopparberg har pollare placerats vid Malmtorget för att hindra bilar från att parkera på torget. 
Pollarna används flitigt som sittplatser. 

I Hällefors har gestaltningen av infarten, RV 63 vid Barrvägen, fortsatt under första halvåret. En 
ny gångväg har anlagts och planteringsytor för en allé och häck förbereds, plantering kommer 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 1 542 1 542 0 2 757 2 757 0 2 757 2 757 0

Hällefors 1 103 832 271 2 027 2 027 0 2 027 2 027 0

Lindesberg 3 343 3 185 158 9 667 9 667 0 9 667 9 917 -250

Ljusnarsberg 917 491 425 1 766 1 766 0 1 766 1 766 0

Nora 1 737 1 222 515 3 234 3 234 0 3 234 3 234 0

Summa 8 641 7 272 1 369 19 451 19 451 0 19 451 19 701 -250

Budget 2017Utfall 2017-06-30 Prognos 2017
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att ske under hösten. Verksamheten har även varit delaktig i Centrumgruppen, där den framtida 
utvecklingen av Hällefors centrum planeras. 

Under våren byggdes i Frövi en uppskattad rastplats vid Strandpromenaden söder om kyrko-
gården. 

Lekplatsbyggnationer kommer att vara igång efter sommaren. Lekplatsen vid strandparken i 
Frövi kommer att vara först ut efter semestern följd av en lekplats i Fellingsbro. 

Längs Södra infarten till Lindesberg utfördes röjningsarbete under försommaren. 

Praktikenheten har röjt och förbättrad standarden på flera håll där standardhöjningar inte 
rymts inom ordinarie verksamhet. Bland annat har vyn till Storgruvans gruvlave från trafik-
platsen Nora och utsikten från Måltidens hus i Grythyttan röjts fram. 

Systematiskt arbete  

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Upprättandet av skötselplaner för gräsvård fortsätter och revideringar av kartmaterial sker 
löpande. 

Processen medverkar aktivt i fysisk planering såsom detaljplaner, översiktsplaner och grön-
planer tillsammans med medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Verksamhetsmål  

 Korta ner svarstiden för samtliga trädärenden i felanmälanssystemet med svar 
inom 14 dagar.  
Redovisas i Årsbokslutet. 
 

 Dialog med kommunerna om prioriteringar i driften utifrån funktionsbeskrivning, 
kartunderlag och driftbudget ska förbättras. 
Servicesamtal/dialogmöten med kommunerna genomförs under året.                   
Redovisas i Årsbokslutet. 

 Minska förbrukningen av fossila bränslen i av verksamheten använda maskiner 
och redskap.  
Inköp av eldrivna redskap och maskiner när så är möjligt.                                          
Redovisas i Årsbokslutet. 

 Förbättra upplevelserna av parkmiljöer avseende renhållning.  
Under hösten kommer behållare med påsar för hundavföring att placeras ut. 
Enkät kommer att genomföras under hösten.                                                                                                                   
Redovisas i Årsbokslutet. 

 Utöka naturvårdande skötsel i värdefulla biotoper.  
Redovisas i Årsbokslutet. 

 Utföra två utökade skötselinsatser/lekplats och år för att höja funktionsduglighet 
och upplevelse av lekplatsen.  
Redovisas i Årsbokslutet. 
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Investeringar  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2017

Utfall  

2017-06-30

Prognos 

2017
Kommentar

Hällefors kommun 300 126 300
Parkinvesteringar enligt plan 250 126 250 Alléplantering längs RV63. Trädplantering kvarstår, 

utförs under hösten.
Lekplatser enligt plan 50 0 50 Projektering av ny lekplats. Dialog förs med

kommunen om vilken lekplats.

Lindesbergs kommun 1 418 0 1 418
Lekplats Frövi 315 0 315 Montering av ny lekplats, byggnation pågår.
Reinvestering lekplatser 1 103 0 1 103 Färdigställande av lekplats Fellingsbro. Planering

pågår för att bygga 2 av 3 beslutade nya lekplatser.

Ljusnarsbergs kommun 357 84 357
Parkutrustning 200 84 200 Avgräsningspollare på Malmtorget färdiga. Planering

för sittplatser pågår.
Allmänna lekplatser 157 0 157 Stenläggning runt lekplats på Malmtorget. Planering

pågår.

Nora kommun 620 0 620
Strandskoning m Trängbo-Häggen 400 0 400 Byggnation planeras till hösten. Tillstånd hos

Länsstyrelsen söks i september.
Parkutrustning, nyplantering 170 0 170 Träd på nya torget, Godtemplargränd. Planteras 

under hösten.
Lekplats proj/reinvest 50 0 50 Projektering inför ny lekplats 2018. Utredning av

plats pågår.
Övrigt 500 0 500
Hagbydammen 500 0 500 Arbete med samrådsunderlag pågår.
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Process Idrott  
Processen ska svara för  

 Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar. 

Verksamhetsredovisning  

 

I samtliga kommuner prognosticeras ett nollresultat. 

Idrottsanläggningar 

I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som processen sköter, 
bl. a gräs- och grusbollplaner, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- och fritidsanläggningar 
övrigt. 

Issäsongen är över utan några större störningar i driften. Eftersom ingen ishockeyförening hade 
något lag som gick till kvalspel blev det ingen förlängd säsong i någon av ishallarna. 

Fotbollssäsongen har börjat med en kall vår som missgynnat växligheten en del. 

På Fröjevi i Frövi har projektering av ny konstgräsplan påbörjats.  

Under våren har en större renovering av omklädningsrum på Råssvallen i Guldsmedshyttan 
färdigställts. 

De två robotklipparna som inköptes för att klippa fotbollsplanen på Råssvallen räcker inte till för 
att klippa hela fotbollsytan under dagtid. För att lösa detta har verksamheten två alternativ, an-
tingen inköp av ytterligare en robotklippare eller inköp av två större robotklippare. 

I Guldsmedshyttan, i Herrgårdsparken, har en ny spontanidrottsplats för ungdomar färdigställts 
med konstgräs för att spela fotboll, basket, innebandy etc samt Parkourställningar* med fall-
skydd och konstgräs även på denna yta. 

*) Parkour går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt, kontrollerat och säkert sätt forcera olika hinder, att ta sig  
från punkt A till B på smidigast och mest kreativa sätt. 

I februari togs en ny iskylanläggning i drift i Fellingsbro ishall. Under våren har även ett nytt ute-
gym byggts i Fellingsbro. 

På det tempererade badet i Fellingsbro har en bassängtäckningsduk monterats, duken dras över 
på natten för att spara energi. Energibesparingen som blir redovisas efter badsäsongen. 

I Nora har Nora/Pershyttan BK tagit över skötseln av alla fotbollsplaner i Nora. Norabygdens SK 
har tagit över skötseln av Pershyttans motionsspår. 

I Kopparberg, på Olovsvallen, har ett expansionskärl till värmeanläggningen bytts och på 
Djäkens badplats har taket på badpaviljongen lagts om. 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 1 065 1 065 0 2 032 2 032 0 2 032 2 032 0

Hällefors 120 59 61 240 240 0 240 240 0

Lindesberg 5 584 4 654 931 10 562 10 562 0 10 562 10 562 0

Ljusnarsberg 285 352 -68 563 563 0 563 563 0

Nora 726 694 33 1 452 1 452 0 1 452 1 452 0

Summa 7 780 6 824 956 14 849 14 849 0 14 849 14 849 0

Utfall 2017-06-30 Budget 2017 Prognos 2017
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På idrottsplatsen i Ställdalen har ventilationsanläggningen byggts om för att klara myndighets-
krav. 

Systematiskt arbete 

Sker fort löpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbetet med riskanalyser pågår ständigt. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt att undersöka framtida 
driftformer i den takt som kommunerna kan investera. 

Utredning pågår angående bassängtäckning även av de mindre poolerna för att minska energi-
behovet vid badet i Fellingsbro.  

Verksamhetsmål 

 Föreningsnöjdheten ska vara högre än 2016.   
Träffar med föreningar pågår kontinuerligt under året. Mätning och utvärdering kommer 
att ske under hösten. 
Målet kommer troligen att uppnås. 

 Elförbrukningen ska minska med 2 % per genomfört objekt genom alternativa 
lösningar jämfört med 2016.  
Mätningar kommer att genomföras under hösten.                                                          
Redovisas i Årsbokslutet. 
 

 
Investeringar 
 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2017

Utfall  

2017-06-30

Prognos 

2017
Kommentar

Hällefors kommun 50 0 0
Badplatser enligt plan 50 0 0 Finns inte behov av några åtgärder.

Lindesbergs kommun 8 400 3 563 7 250
Spontanidrott Fellingsbro 900 36 900 Byggnation under hösten.
Konstgräsplan Frövi 2 000 159 2 000 Geoundersökning klar. Markberedning/projektering

färdig. Upphandling pågår.
Nytt kylmaskineri Bernehov 2 700 2 309 2 400 Färdigbyggt. Återställning av asfalt återstår.
Spontanidrott Guldsmedshyttan 900 1 048 1 050 Färdigt.
Fritidsbyn nya bollplaner 700 11 700 Byggnation av ny 9-mannaplan pågår. 
Spontanidrott Lindesberg 1 000 0 0 Byggs tillsammans med projekt på Björkhagaskolan

under 2018.
Luftavfuktare Råsshallen 200 0 200 Montering klar. Intrimmning kvarstår. 

Ljusnarsbergs kommun 310 29 120
Badplatser 60 25 60 Omläggning av tak på omklädningsrum Djäkens 

badplats Färdigt.
Bergslagsvallen, ny ventilation 250 4 60 Ventilationsarbete för att få godkända OVK-värden. 

Färdigt.

Nora kommun 435 126 196
Dränering och grus löparbana Norvalla 70 0 0 Nytt material och dränering. Byggnation under 

hösten.
Projektering Fotbollsplaner 174 0 0 Inga åtgärder planerade.
Småbåtshamn, nya bryggor 166 96 166 Färdigt.
Nya 11-mannamål Gyttorps IP 25 30 30 Färdigt.
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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  

 
 
Lindesberg: Budgetavvikelsen beror på utökade städobjekt/ytor som vi inte fakturerar 2017. De objekten 
finns med i budgetäskandena för budget 2018. 

Ljusnarsberg: Budgetavvikelsen beror på för högt budgeterade intäkter, då några verksamheter gjort 
uppehåll och avslutat städning, samt en lite för hög beräkning på en verksamhet som dragit ner på 
städtimmar. 

Lokalvård  

Process Lokalvård ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verk-
samhet. Det är drygt 200 objekt - 120 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldre-
boenden, 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 kost-
nadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet.  

Arbetet med att introducera kemikaliefri städning genom att använda avjoniserat vatten, samt 
microfiberdukar och -moppar fortsätter.  Dessa kan också användas utan kemikalier och är 
miljömärkta. Tillverkning, från utveckling till färdig produkt, sker med minimal miljöpåverkan, 
vilket är verksamhetens strävan. Kontroller har gjorts efter rengöring med gott resultat. En 
utvärdering avseende kemikaliekostnader kommer att genomföras efter årets slut, för att se hur 
mycket dessa har sjunkit.                                                                                                                                                                           

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 kostnads-
effektivitet, kommer arbetet med nyckeltal, avverkningsgrad och kostnader att påbörjas. 

I den nybyggda och allergianpassade delen i Ramshyttans skola har städmätningar gjorts som 
visade ett gott resultat.  

Workshopgruppen med lärare, rektorer, arkitekter, kostpersonal och personal från lokalvården 
har regelbundet träffats för att planera och komma med idéer, synpunkter och önskemål vid ett 
nytt skolbygge samt en skolutbyggnad i Lindesberg. Det är värdefullt att städverksamheten del-

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 1 650 1 650 0 2 686 2 686 0 2 686 2 686 0

Hällefors 3 082 3 235 -153 6 371 6 371 0 6 371 6 371 0

Lindesberg 11 054 11 824 -770 22 278 22 278 0 22 278 22 678 -400

Ljusnarsberg 1 619 1 815 -196 3 424 3 424 0 3 274 3 474 -200

Nora 4 138 4 122 16 8 366 8 366 0 8 366 8 366 0

Summa 21 542 22 645 -1 103 43 125 43 125 0 42 975 43 575 -600

Prognos 2017Utfall 2017-06-30 Budget 2017
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tar i arbetsgruppen. Ritningar och planering är färdig, och uträkning av städtider och kostnader 
kommer att göras. 

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 
vidare. Gruppen har bl a diskuterat olika sätt att mäta kvalite samt jämförelser gällande avverk-
ningsgrad, kostnad och kundnöjdhet. 

Två golvutbildningar har genomförts under våren. Utbildningar som stärker lokalvårdarna i 
deras arbete och ökar arbetets status. 

Hällefors kommun avviserar om eventuellt återtagande av lokalvården. Förbundet kommer att 
arbeta fram en konsekvensanalys. 

Systematiskt arbete 

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

Material för att systematiskt introducera nya vikarier och praktikanter har tagits fram som 
underlättar för både den som introducerar och den nyanställde. 

Kvalitetskontroller utförs kontinuerligt och protokollförs, samt åtgärdas vid brister. 

Framtid och framtidsutveckling  

Fortsatt städning med avjoniserat vatten, kemikaliefri städning, inom flera verksamheter. För att 
skura med maskiner utan användning av kemikalier används speciella skurrondeller. 

Strävan fortsätter mot att använda fler maskiner i det dagliga arbetet vilket ger positiva effekter 
både på arbetsmiljön och på städkvaliten. 

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.  

Verksamhetsmål 

 Nöjd kundindex (NKI) ska vara i samma nivå eller bättre än 2016. 
Servicesamtal med kunder sker kontinuerligt under året och fortskrider enligt plan. 
Resultatet redovisas i Årsbokslutet. 

 Minska kemikalieanvändningen genom att utöka objekt där kemikaliefri 
lokalvård utförs.  
Antalet städobjekt med kemikaliefri lokalvård har utökats, från fyra till åtta objekt. 
Målet är uppnått. 
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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 

 

Hällefors: Budgetavvikelsen beror på uppförandet av personalbyggnad på Gyltbo ÅVC, kostnad 1 400 tkr, 
Samt minskade intäkter pga omval av kärl. 

Ljusnarsberg: Budgetavvikelsen beror på minskade intäkter, 150 tkr, pga omval av kärl samt ökade 
personalkostnader, 100 tkr, pga att ersättare efter en pensionsavgång tillträdde tidigare än budgeterat. 

Insamling 

Process Återvinning ansvarar årligen för tömning av 27 000 avfallskärl, 8 600 ton kärlavfall 
varav 7 000 ton brännbart avfall och 1 600 ton matavfall, detta görs med ca 600 000 registrer-
ade tömningar. Verksamheten slamtömmer även 7 800 enskilda avlopp. 

Avtalet för insamling av hushållsavfall med NLF Nora-Lindefrakt AB är förlängt till mars 2018 
och kan inte förlängas ytterligare. 

Upphandling avseende insamling av hushållsavfall har arbetats fram och under våren gick för-
frågningsunderlaget ut. Fyra svar inkom där lägsta anbudet tilldelades uppdraget. Tilldelnings-
beslutet är överklagat.  

Returträ 

Verksamheten gick ut med en upphandling för omhändertagande av returträ i början av året, 
men inga anbud inkom. Nytt förfrågningsunderlag gick ut under våren, det enda inkomna svaret 
förkastades. Efter ett tredje försök i juni accepterades ett anbud från Degerfors skogstjänst, 
avtalet sträcker sig till år 2021. 

Marknaden för returträ som bränsle har de senaste åren blivit mättad, dels har import av avfall 
till förbränningsanläggningarna varit fortsatt hög och dels har eldningssäsongerna för kraft-
värmeverken varit kortare som en följd av de relativt varma vintrarna. 

 

 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 4 642 4 642 0 9 031 9 031 0 9 031 9 031 0

Hällefors 4 093 4 846 -753 8 875 8 875 0 8 675 10 275 -1 600

Lindesberg 10 971 10 179 793 21 935 21 935 0 21 935 21 935 0

Ljusnarsberg 3 472 3 325 146 7 720 7 720 0 7 570 7 820 -250

Nora 4 974 4 568 406 9 800 9 800 0 9 800 9 800 0

Summa 28 152 27 561 591 57 361 57 361 0 57 011 58 861 -1 850

Utfall 2017-06-30 Budget 2017 Prognos 2017
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Deponier  

Arbetet på Södra Måle i Lindesberg och Skäret i Ljusnarsberg fortsätter enligt sluttäcknings-
planerna. Askor och slam fortsätter att levereras till båda anläggningarna.  

Vid Södra Måle har avtal tecknats med en leverantör som säkrar tillgången på restprodukter 
som nyttjas till sluttäckningen, dessa restprodukter har godkänts av Samhällsbyggnads-
förvaltningen. Även massor från saneringen av Bergsparken i Lindesberg har levererats till 
Södra Måle, ca 13 000 ton. 

Återvinningscentraler  

Verksamheten sköter åtta Återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksam-
hetsområdet finns även 57 Återvinningsstationer, varav förbundet sköter 23 st och FTI 
(Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 34 st. 

I samarbete med Returpack (pantamera) har behållare för PET-flaskor och dryckesburkar ställts 
ut på ÅVC:erna Gyltbo, Södra Måle, Skäret och Ängarna. Från Returpack utgår ersättning per in-
samlad säck och förbundet har valt att skänka ersättningen till Barncancerfonden. Under första 
halvåret har kommuninvånarna skänkt totalt 20 500 kr (varav från Hällefors 3 500 kr, från 
Lindesberg 3 000 kr, från Ljusnarsberg 8 000 kr och 6 000 kr från Nora). Insamlingen fortsätter 
under hösten. 

Behandling  

Nytt avtal gällande hämtning, transport och behandling av skrot har under våren tecknats med 
Stena Recycling AB och gäller till år 2021. 

Avtalet för omhändertagande av hushållsavfall löper under hela 2017, arbete med framtagande 
av förfrågningsunderlag pågår. 

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. 

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 kunderna till återvinnings-
centralerna. Runt om i landet har det med framgång provats med obemannade återvinnings-
centraler, abonnenten får ett passerkort och därmed tillgång till ÅVC:n även när det normalt är 
stängt. 

Information på olika sociala medier är en utmaning att möta, 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 insamlings-
ansvaret ska utformas i praktiken. Intentionen är att det ska bli enklare för hushållen att lämna 
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förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Förslaget öppnar för förbundet att bl.a. 
utöka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling. Utredningen var klar våren 2016, 
men inga beslut har ännu tagits. 

Verksamhetsmål 

 År 2017 ska 70 % av kunderna som besöker en ÅVC vara nöjda med besöket.  
Enkät kommer att genomföras och utvärderas under hösten. Resultatet kommer att 
redovisas i Årsbokslutet. 

 Total mängd (vikt) blandat/restavfall ska minska med 5 procentenheter per 
hushåll 2017 jämfört med 2016.  
Resultat redovisas i Årsbokslutet. 
Bedömning är att målet ej kommer att uppnås. 

 Återanvändning av hushållens avfall ska öka.  
Redovisas i Årsbokslutet. 

 
Investeringar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2017

Utfall  

2017-06-30

Prognos 

2017
Kommentar

Hällefors kommun 150 0 0
Fastighetsnära hämtning 150 0 Fastighetsnära hämtning, inköp kärl. Skjuts på

framtiden.

Lindesbergs kommun 0 0 0

Ljusnarsbergs kommun 0 0 0

Nora kommun 150 0 150
ÅVC Ängarna 150 0 150 Asfaltering.
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Process VA-anläggn Process VA-ledningsnät 
Processerna ska svara för 

 Ny- och ombyggnation av VA-ledningar. 
 Drift och underhåll av VA-nätet. 
 Att abonnenter får ett bra dricksvatten. 
 Att avleda avloppsvattnet. 
 Att rening av avloppsvattenet 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 

 

Lindesberg: Den positiva prognosen beror dels på ökade intäkter, främst anslutningsavgifter, och dels 
minskade kostnader kopplat till ändrade avskrivningstider för ledningsnät. 

Nora: Budgetunderskottet beror, trots ökade anslutningsavgifter av tillkommande abonnenter på 
Lejonbacken, på ökade kostnader beroende på ökade underhållsåtgärder som belastar driften. 

Dricksvatten  

Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 26 
vattenverken produceras 13 000 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största 
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. Tillgängligheten på dricksvatten 
har varit nära nog 100 %. 

Dricksvattnet håller en hög och jämn kvalitet. Provtagningar och analyser sker enligt Livs-
medelsverkets anvisningar och av Samhällsbyggnadsförvaltningen fastlagt kontrollprogram. 

Under våren har Samhällsbyggnadsförvaltning genomfört besiktningar på några vattenverk. I de 
fall där förbundet har fått anmärkningar har åtgärdsplaner tagits fram. Arbetet med att upprätta 
verksunika HACCP – egenkontroller - har fortsatt under första halvåret. 

Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka 
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för vattentäktsområden fortsätter. 

För att minska risken för vattenburen smitta ökas antalet säkerhetsbarriärer. Installation av UV-
ljus som skydd mot parasiter fortsätter på de större vattenverken och på lämpliga punkter i 
ledningsnätet.  

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 9 905 9 905 0 19 692 19 692 0 19 692 19 692 0

Hällefors 9 902 8 770 1 132 20 030 20 030 0 20 030 20 030 0

Lindesberg 20 921 21 169 -248 38 610 38 610 0 40 310 37 310 3 000

Ljusnarsberg 9 495 7 771 1 724 18 480 18 480 0 18 480 18 480 0

Nora 9 680 7 604 2 076 18 420 18 420 0 18 770 20 420 -1 650

Summa 59 903 55 218 4 685 115 232 115 232 0 117 282 115 932 1 350

Utfall 2017-06-30 Budget 2017 Prognos 2017
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Permanent grundklorering ersätter portabel klorering. Rutiner är kompletterade för att minska 
antalet anmärkningar och omprover.  Förra årets något ökade grundklorering ut från vatten-
verken har visat bra resultat och antal prov med anmärkningar har minskat. 

Arbetet med framtida vattenförsörjning fortsätter. Vätternvatten är tänkt att bli framtida huvud-
vattenförsörjning till Lindesberg och Nora. Kommunerna ska under september fatta beslut om 
att gå in i bolagsbildningen för Vätternvatten AB eller inte. 

Reservvatten till Finnhyttan är påbörjat med att kommunen har inlett en expropriation av mark 
för Ljusnarsbergs reservvattentäktområde. 

Flertalet av de mindre vattenverken Rockhammar, Spannarboda, Pilkrog och Grönbo har prob-
lem med råvattenkvaliteten och kräver omfattande beredningssteg. Parallella utredningar fort-
sätter för antingen en sambyggnad med överföringsledningar från Rya vattenverk i Lindesberg 
eller en förstärkning av befintligt vatten i Rockhammar. 

Löa vattenverk utreds för att i framtiden bli en tryckstegringstation med försörjning av dricks-
vatten från Vasselhyttans vattenverk. 

Sävsjöns vattenverk är upprustat och installation av säkerhetsbarriär, UV-ljus, är klart. 

Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Även förberedelserna för reserv-
kraftsanslutning till de mindre vattenverken fortsätter. 

Spillvatten 

Inom verksamhetsområdet finns 28 reningsanläggningar som renar 21 000 m3 spillvatten per 
dygn samt 260 pumpstationer. Reningsverkens målsättning är att rena spillvattnet till godkända 
gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande avloppsanläggningar. Anlägg-
ningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så 
att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.  

En förstudie av Lindesbergs reningsverk pågår.  

Fasad- och takrenoveringen vid Storå reningsverk är påbörjad. 

Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. Försöksperioden fortsätter med 
den nya processen för att följa upp hur temperaturväxlingar påverkar reningsfunktionen. En för-
studie av reningsverket har startat för att öka slamkapaciteten.  

För Nora reningsverk fortsätter utvärderingen av den framtagna förstudien.  

Både Frövi och Stribergs reningsverk har beviljats nya tillstånd. 

Vid Fjällbo reningsverk fortsätter uppströmsarbetet och den spårade kadmiumkällan följs upp.  

Arbetet med att åtgärda de mindre avloppsanläggningar som fått förelägganden från miljö-
kontoret fortskrider. Ett antal förelägganden har överklagats på grund av orimliga krav gällande 
kväverening och tidsplan. Resultatet blev att tidsplanen förlängdes för ett antal anläggningar och 
gällande kväverening väntas under sommaren ett domslut i Mark- och miljödomstolen. 

Ledningsnät 

Verksamheten sköter och underhåller ca 170 mil ledningsnät; vattenledningar, spillvatten-
ledningar samt dagvattenledningar.  
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Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient, belastning 
på reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter. 

Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvatten-
nätet dokumenteras. En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i 
pumpstationer utgör sedan grunden för bedömning av ledningsnätets status och prioritering 
görs var insatserna bör genomföras först. Handlingsplanen uppdateras efterhand som ekono-
miska medel fastställs. 

Under våren har ledningsnäten i Järnboås, Sikfors och Sävsjön utretts. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför inventering av enskilda avlopp vilket medför att verk-
samhetsområdena kontinuerligt kommer att utökas. Ett antal omvandlingsområden av olika 
storlek har dokumenterats för inkoppling på kommunala ledningsnätet, bland andra Hörken, 
Gusselby, Fornaboda, Vibyn och Norasjöns Östra strand. En sambyggnadsplan finns framtagen 
som inkluderar både dricksvatten och spillvatten. 

För att minimera läcksökningsområdena undersöks kontinuerligt var på nätet flödesmätare ska 
installeras. 

I Lindesberg innebar ett samarbete mellan Trafikverket och förbundet att Trafikverket bytte VA-
ledningar utmed sträckan Södra kyrkogården till Södra infarten i samband med att de byggde 
gång- och cykelbana på denna sträcka. 

I Resta har en mindre anläggning byggs bort via överföringsledning till Ramsbergs RV. I sam-
band med detta las även en vattenledning på sträckan som förberedelse för anslutning till 
kommunalt vatten. 

I Nora Östra stranden är årets etapp, mellan Vagnskjulberget och Övre/nedre Alntorp, i full gång. 

Projekt Lämåsvägen/Skyttevägen har under första halvåret fortsatt med utbyte av gamla led-
ningar i Lämåsvägen. 

I projekt Svinamotabacken i Ås byggs en gammal mindre reningsanläggning bort och kopplar 
den via överföringsledningar mot ledningsnätet i Ås. Även en vattenledning på samma sträcka 
byts ut samt styrningen mot högreservoaren i Pershyttan. 

I Ljusnarsberg fortsätter arbetet med att byta ut huvudspillvattenledningen från Vårdcentralen 
till reningsverket i Bångbro. Under våren har etapp Kata Dahlströms väg  Riksstigen färdig-
ställts.  

Miljömålsarbete 

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

 Uppströmsarbete pågår på ledningsnäten i alla förbundets kommuner. 
 Flödesregistrering byggs in på dricksvattennätet. 
 Säkerhetsarbete fortsätter inom dricksvattenförsörjningen med objektsinmätning. 
 Uppföljning och revidering av skyddsområdesföreskrifter. 
 Förstudie med projekteringsförslag för reningsverken i Nora, Lindesberg och Bångbro. 
 Utvidgning av kommunala VA-verksamhetsområden. 
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Lagar och krav 

Nya behörighetsreformen gällande elsäkerhet medför att egenkontrollprogram behöver upp-
rättas. 

Systematiskt arbete 

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand fort-
sätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder. 

VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning. Förbundets hemsida 
kompletteras kontinuerligt med information om dricksvattenkvalitet och pågående lednings-
arbeten. 

För att klara kvalitetssäkringen och egenkontrollen måste driftövervakningssystemet upp-
dateras kontinuerligt. 

Framtid och verksamhetsutveckling  

Att producera hälsosamt och rent dricksvatten är grunden i verksamheten. Spillvattenrening ska 
också fungera som den ska så att recipienten inte påverkas.  VA-verksamheten är hårt lagstyrd 
och verksamheten bedrivs för att följa lagar och krav och bidra till en god miljö. Begynnande 
klimatförändringar medför att investerings- och underhållsbehovet kommer att behöva ökas 
väsentligt i framtiden. Klimatförändringarna ställer stora krav på dricksvattenproduktion och 
ledningsnät. För att säkra dricksvattenförsörjningen på ett hållbart sätt fortsätter arbetet med 
en vattenförsörjningsplan. Prioriterat fortsätter även arbetet med reservvattenfrågor, energi-
effektivisering och teknikutveckling.    

Merparten av vatten- och reningsverken är 25-30 år och ledningsnäten ännu äldre. Anläggning-
arna 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. 

Befintliga markbäddar och infiltrationsanläggningar klarar inte lagkraven avseende renings-
effekt. Under hösten kommer upphandling av minireningsverk att ske och med start 2018 kan 
nya anläggningar byggas där behov finns. Projektering av överföringsledningar för att bygga 
bort några anläggningar pågår och ett antal projekt kommer att genomföras under 2018. 

Inventering av ledningsnätens status och handlingsplan för utbytestakt av ledningsnäten fort-
sätter.  

Vätternvattenprojektets mål är att nå en långsiktig vattenförsörjningslösning för Örebro läns 
kommuner, och Samhällsbyggnadsförbundet deltar via Nora och Lindesbergs kommuner. För-
studien Vätternvatten upphandlas gemensamt av Länsstyrelsen på uppdrag av kommuner inom 
länet. 

Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. Säkerhetsanalys av 
alla dricksvattenanläggningar enligt Livsmedelsverkets föreskrift är utförd, och 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. 
Tillträdesregler ses över och ett säkert nyckelsystem utreds. Skalskydd förbättras löpande. 
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Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vatten-
skyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter. Uppströmsarbetet syftar till att 
skydda dricksvattentäkter, fasa ut farliga kemikalier och minska belastning på recipient och hav.  

En modell för långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten är i drift och byggs på konti-
nuerligt. Syftet med modellen är att planera utvecklingen av taxan och det egna kapitalet (VA-
fonden) utifrån investeringar t ex reservvatten, reningsverk och förnyelse av ledningsnäten. 

Energieffektivisering utreds bl a inom slamhantering med rötgasanläggning och eventuellt egen-
el, uppföljning av inläckage i ledningsnäten samt processoptimeringar.  

Kemikalieinspektionen arbetar förebyggande för att begränsa farliga ämnen och ge möjlighet att 
riskbedöma kemikaliegrupper. Branschorganisationen Svenskt Vatten genomför studier bl a för 
att skapa en styrning mot god hållbarhet för svenskt dricksvatten och efterbehandling av slam 
med syfte att förbättra avvattningsegenskaper samt eventuellt få en reduktion av läkemedels-
rester. 

VA-verksamheten har ett integrerat ledningssystem för driftövervakning, kvalitet, miljö, arbets-
miljö och säkerhet med syfte att systematiskt förbättra och tillse att lagar och krav följs. Dess-
utom finns system för fastighetsregister, ledningsnät och diariesystem. Dessa system bör integ-
reras eller samordnas på ett strukturerat sätt, vartefter kraven skärps och aktiviteterna blir fler i 
verksamheten. 

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 kva-
lificerad personal med specialistkompetens. Branschen står inför ett generationsskifte, och det 
blir viktigt att ha en organisation som kan rekrytera och behålla medarbetare. 

Verksamhetsmål 

 VA-anläggning 

 Verksamhetens utsläppsvilkor som årsgränsvärden och begränsnings-
värden ska inte överskridas, baserat på respektive tillståndsbeslut.  
Provtagning på utgående vatten sker enligt schema. Analys och uppföljning 
görs kontinuerligt.                                                                                                               
Utsläppsvillkoren uppfylls för alla verk, utom Fellingsbro RV och Striberg RV. 
För Fellingsbro RV har ett kvartalsgränsvärde för BOD (biologiskt 
syreförbrukande organiskt material) överskridits, medan det för Stribergs RV 
är gränsvärdet för aluminium som inte uppfylls för båda kvartalen.                                                             
Det finns inga indikationer nu att fler villkor inte kommer att innehållas för 
helåret.                                                                                                                                             
De små anläggningarna riskerar att inte uppfylla de reduktionskrav som krävs 
för resp anläggning.  
Målet kommer troligtvis inte att uppnås. 

 

 VA-ledningsnät 

 Antal vattenläckor, avloppsstoppar och källaröversvämningar ska 
minska jämfört med år 2016.   
Driftstörningar inrapporteras och dokumenteras kontinuerligt i VA-banken.         
Jämfört med halvåret 2016 har antal vattenläckor halverats och antal 
avloppsstopp ökat något. Inga källaröversvämningar har inrapporterats. 
Målet kommer troligtvis att uppnås. 
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 Minska utläckage av dricksvatten så att skillnaden mellan producerad 
och debiterad mängd blir mindre jämfört med 2016.  
Redovisas i Årsbokslutet. 

 

Investeringar 
 

 
 
 

 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2017

Utfall  

2017-06-30

Prognos 

2017
Kommentar

Hällefors kommun 5 500 56 5 500
Gyltbovägen VA-ledn 2 500 30 2 500 Omläggning vatten- o spillvattenledn ny dag-

vattenledn, ca 400 m.
Förnyelse huvudspillvattenledn 1 000 1 000 Förnyelse av huvudspillvattenledn, ca 700 m,

uppströms Fjällbo RV.
Sävsjöns RV 1 000 10 1 000 Ny infiltration.
Nyhammars VV 1 000 16 1 000 Upprustning, nya instrument till programmerbar

styrenhet (plc).

Lindesbergs kommun 38 070 8 353 21 420
Utvidgning verksamhetsområde 1 000 0 Budgetmedel kommer ej att utnyttjas.
Banvägen Ldg 1 000 69 1 000 Byte vattenledning ca 200 m.
Byte VA-ledning Rya 2 500 134 2 500 Byte VA-ledningar i samband med anläggande av

GC-väg S:a infarten till kyrkogården, ca 500 m.
Klart juni.

Resta-Ramsberg 1 500 1 501 1 750 Överföringsledning. Vatten- o spillvattenledn, ca
1 200 m, samt pumpstation. Avvikelsen beror på
problem med placering av pumpstationen, den
tänkta placeringaen visade sig ha för högt grund-
vattentryck så ny placering är nödvändig, även för-
beredelser för kommande nyanslutningar bidrar 
till avvikelsen. 

Tivoliplan-Gröna bron 1 800 1 308 1 400 Flytt av dagvatten och byte av spillvattenledning,
ca 75 m. Klart juni. Endast etapp 1 valdes att ut-
föras och etapp 2 kommer att genomföras 2018. 

Ledning Gammelbo-Ramsberg 2 000 22 250 Överföringsledning vatten- o spillvattenledning.
Sjöledning 2 km. Projektering under hösten,
arbetet kommer att utföras 2018.

Ledning Lindesberg-Nora 9 000 3 399 4 000 Reservvattenledning. Arbetet fortsätter 2018.
Vasselhyttan-Löa VV 4 000 22 250 Vattenledning för att bygga bort gammalt vatten-

verk i Löa. Projektering under hösten, arbetet
kommer att utföras under 2018.

Dagvattenhantering 200 200
Rya VV 2 985 1 185 2 985 Renovering av sandfilter samt ny elstyrning.
Lindesbergs RV 9 000 180 4 000 Nybygge av personalutrymmem och förråd samt

reparation av processdelar. Reparation process-
delar kommer inte igång i år pga svårigheter att 
få konsulter och entreprenörer.

Säkerhet VV 600 110 600 Rengöring, statusbedömning av högreservoarer i
Lindesberg.

Storå RV 500 500 Nytt tak.
Ramsbergs RV 690 354 690 Byte programmerbar styrenhet (plc) samt upp-

rustning.
Pumpstationer Lindesberg 1 000 69 1 000 Reparationer Prästbron samt ytterligare 1-2 pump-

stationer.
Fellingsbro RV 295 295 Tak och fasad.
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Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2017

Utfall  

2017-06-30

Prognos 

2017
Kommentar

Ljusnarsbergs kommun 6 545 5 100 8 545
Vårdcentralen-Wallmovägen etapp 3 2 800 4 348 4 800 Byte vatten- o spillvattenledning och dagvatten,

600 m. Då projektet sträcker sig över en längre tid
och av praktiska skäl utförs en en längre sträcka än
från början planerat. Samtal pågår med kommunen. 

Bånghammar VA-ledning 750 492 750 Ny vattenledning, 300 m.
Finnhyttans VV 2 095 194 2 095 Nytt reservkraftverk.
Reservvatten Sundet 250 250 Reservvattentäkt. Expropriation av mark.
Bångbro VV 250 66 250 Nivåstyrning.
Tryckstegring Kopparberg 400 400 Ombyggnation tryckstegring på två pumpstationer,

Granlund och Nytorp.

Nora kommun 25 864 16 043 27 900
Östra stranden etapp 2 17 000 10 380 17 000 Vagnskjulberget-Övre/Nedre Alntorp, utökat

verksamhetsområde.
Lämåsvägen/Skyttevägen 1 270 864 2 500 Byte befintliga ledningar, 400 m. Kostnad över-

stigande budget, 1230 tkr, belastar driften. 
Kommunicerat med kommunen.

Svinamotabacken 2 994 3 552 3 800 Byte huvudvattenledning ca 1 000 m, bygga bort
ett litet verk. Kostnad överstigande budget, 
800 tkr, belastar driften. Kommunicerat med
kommunen.

VA-ledning Nora-Lindesberg 1 000 620 1 000
Järnboås RV 2 000 66 2 000 Nytt biosteg.
Nora RV Ombyggnad 1 000 19 1 000 Nytt garage.
Tryckstegring Ås 500 489 500 Mätning och reglering av vattenflöden samt en 

pumpstation. Klart
Säkerhet VV 100 53 100 Installation av UV-ljus och skalskydd.
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Resultaträkning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse
2017-01-01 2016-01-01 Helår Helår

(Belopp i  tkr)  --2017-06-30  --2016-06-30 2017 2017

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag 52 930 48 678 103 885 103 885 0

Konsumtionsintäkter 72 737 70 683 141 065 142 765 1 700

Övriga intäkter 9 372 6 231 14 687 14 537 -150

Delårsresultat avgiftsfinanserade verksamheter -5 276 -2 746 0

129 763 122 846 259 637 261 187 1 550

Verksamhetens kostnader -117 911 -121 621 -244 654 -248 554 -3 900

Finansnetto -7 426 -7 431 -14 983 -14 983 0

Resultat före extraordinära poster 4 426 -6 206 0 -2 350 -2 350

Reglering av resultat 596 0

Periodens resultat 4 426 -5 610 0

Resultat fördelat på verksamhet

Gemensamt -419 689 0

Skattefinansierade verksamheter 4 845 -6 895 0 -2 350 -2 350

Totalt resultat 4 426 -6 206 0 -2 350 -2 350
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Balansräkning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Belopp i  tkr)
2017-06-30 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 4 641 5 687

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 58 624 80 257

Kassa och bank 3 327 0

Summa omsättningstillgångar 61 951 80 257

Summa tillgångar 66 592 85 944

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat -596 -697

Periodens resultat 4 426 102

Summa eget kapital 3 830 -595

Långfristiga skulder 371 7 940

Kortfristiga skulder 62 391 78 599

Summa eget kapital och skulder 66 592 85 944

Poster inom linjen

Ställda säkerheter INGA INGA

Ansvarsförbindelser INGA INGA



Delårsbokslut 2017 

49 

 

 

Kassaflödesanalys  

 

 

 

 

 

 

 

2017-01-01 2016-01-01

(Belopp i  tkr)   --2017-06-30  --2016-06-30

Rörelseresultat 11 852 1 225

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 1 045 1 142

12 897 2 367

Finansnetto -7 426 -7 431

Kassaflöde från löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 5 471 -5 064

Förändring av rörelsekapital

Ökning/Minskning av fordringar 21 633 18 085

Ökning/Minskning av korta skulder -16 208 -9 626

5 425 8 459

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 896 3 395

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -109

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -109

Finansieringsverksamhet

Reglering av resultat 0 596

Förändring av utnyttjad checkräkningskredit -7 499 0

Förändring av långfristig skuld -70 -70

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 569 526

Ökning/Minskning av likvida medel 3 327 3 812

Likvida medel vid årets början 0 1 398

Likvida medel vid periodens slut 3 327 5 210
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Förkortningar och begreppsförklaringar 

 

AME Kassaflödesanalys

Arbetsmarknadsenhet. Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav. KNÖL

Kommunerna i norra Örebro län.
app
Applikationsprogram som kan laddas ned till Kortfristiga skulder
ex vis mobiltelefon. Lån och skulder som förfaller inom ett år från

bokslutdagen
APT
Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information Långfristiga skulder
och dialog mellan medarbetare och chef. Skulder som har längre löptid än ett år från

bokslutsdagen.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Verksamhet som helt finansieras genom taxa NKI
som betalas av abonnenter. Nöjd-Kund-Index.

Avskrivningar Omsättningstillgångar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.
värde.

PLC

Balansräkning Programmable logic controller, programmerbar

Visar vilka tillgångar som finns den 30 juni. logisk styrenhet.

Balansräkningen visar hur tillgångarna har 
finansierats, med skulder och eget kapital. Resultaträkning

Visar periodens resultat. Periodens intäkter
Eget kapital minus periodens kostnader inkl avskrivningar
Eget kapital består av ingående eget kapital och utgör förändringen av eget kapital.
årets resultat (över-/underskott).

Skattefinansierad verksamhet
e-tjänst Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från
Elektronisk tjänst som kan användas för att uträtta medlemskommunerna.
ärenden hos företag eller myndighet via mobil-
telefon eller dator. SKL

Sveriges Kommuner och Landsting.
FoU
Forskning och utveckling, verksamhet som syftar SMS-tjänst

till att producera kunskap. Short Message System, tjänst för korta textmed-
delande som sänds mellan mobiltelefoner.

Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna första halvåret men som avser SRY
andra halvåret (skuld). Servicebranschens yrkesnämnd.

Förutbetalda kostnader Tillgångar
Kostnader betalda första halvåret men som avser Består av omsättningstillgångar och anläggnings-
andra halvåret (fordran). tillgångar.

HACCP Upplupna intäkter
Faroanalys och kritiska styrpunkter. Intäkter som kommer att erhållas andra halvåret
(Hazard Analysis and Critical Control Points) men som avser första halvåret (fordran).

ISO Upplupna kostnader
Internationella standardiseringsorganisationen. Kostnader som kommer att betalas andra halvåret

men som avser första halvåret (skuld).
Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar. VA-banken

Underhållssystem för VA-ledningsnät.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(2) 
Datum  
2017-11-14  

Kommunförvaltningen 
   
   
   
 
 Kommunstyrelsen 

 
 
Beslut om godkännande av förlag till översiktsplan med 
tillhörande tillägg gällande landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS) för Hällefors kommun 
 
Beslutsunderlag 
Översiktsplan för Hällefors kommun, utställningshandling  
Bilaga 2 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-tillägg)  
 
Övriga bilagor: 
Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Bilaga 3 Översiktlig naturvärdesbedömning, reviderad 2016-12-16 
Bilaga 4 Sammanställning från medborgardialog (innan samrådsskedet) 
Bilaga 5 Samrådsredogörelse 
 
Ärendet 
Varje kommun ska enligt Plan och Bygglagen (PBL 2010:900) ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska vara både 
strategisk och vägledande för kommunal planering och samhällsbyggnad. 
 
Hällefors kommun beslutade 2015-09-15 att revidera sin översiktsplan från år 
1990. Delar av planen reviderades 1994 men sedan dess har ingen revidering 
av dokumentet genomförts.  

 
Ekonomi 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
Folkhälsa diskuteras som en del i förslaget till översiktsplan. 
 
Miljö 
En miljökonsekvensbeskrivning har arbetats fram som en bilaga till 
planförslaget. 
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Samverkan 
Planförslaget och LIS-tillägg är framtaget av en arbetsgrupp bestående av 
tjänstemän från Hällefors kommun samt representanter från 
Samhällsbyggnad Bergslagen och Folkhälsoteamet i Bergslagen. Arbete 
har kontinuerligt stämts av mot en styrgrupp utsedd av kommunfullmäktige 
2015-04-14. 
 
Förslag på revideringar redovisades för styrgruppen 2017-08-31 och 2017-
10-19. Reviderat planförslag godkändes med förbehållet att framförda 
synpunkter från styrgruppen justerades innan förslaget sänds vidare till 
kommunstyrelsen.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslaget till översiktsplan med tillhörande LIS-tillägg skickas på utställning 
tillsammans med övriga bilagor. 
 
 
 
 
 
Tommy Henningsson   
Kommunchef  
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FÖRORD
Hällefors Kommun är en typisk Bergslagskommun med ett sjörikt och kuperat skogslandskap, med 
vildmarken som främsta kännetecken. Hällefors grundar sig på en historia av silverbrytning, men 
utvecklade sig senare till en traditionell bruksort, där järntillverkning, bergsbruk och skogsbruk har 
spelat stor roll under generationer.

Med respekt för vår historia, ska vi stärka och utveckla våra kunskaper och näringar och skapa sys-
selsättning och framtidsutsikt med grund i ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveck-
ling.
 
Människor ska välja att bo i Hällefors Kommun, då vi är en kommun som erbjuder livskvalitet i form av 
närhet, sammanhang och trygghet.

Den idag gällande översiktsplanen för Hällefors Kommun, antogs 1990. Delar av planen revidera-
des 1994. En aktuell översiktsplan är en förutsättning för att stärka och utveckla Hällefors Kommun 
vidare. Vår nya översiktsplan, ger oss de redskap som gör det möjligt att värna historien, möta framti-
dens utmaningar och skapa nya förutsättningar för Hällefors Kommuns fortsatta utveckling.

Annahelena Jernberg, kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANFATTNING 

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen 
ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen kan ses som ett 
instrument för konfl iktlösning genom att den ut-
gör dels en överenskommelse mellan staten och 
kommunen om de allmänna intressen som ska 
beaktas vid planering och byggande, dels en 
vägledning för plan- och bygglovshanteringen 
även om den inte är juridiskt bindande.

Översiktsplanen ska också vara ett politiskt 
handlingsprogram för utvecklingen i kommunen 
under de närmaste 10-15 åren. I det avseen-
det redovisar kommunen sina bedömningar 
om kommunikationer, natur- och kulturmiljöer, 
rekreation och friluftsliv, teknisk försörjning samt 
miljö, hälsa och säkerhet – och naturligtvis 
också lämpliga områden för bostäder och verk-
samheter. Resonemangen sammanfattas i kart-
bilden på sidan 5 och i följande kommentarer. 

Med sitt läge i nordvästra delen av Örebro län 
är Hällefors kommun en del av Bergslagen och 
har därmed en stark tradition av bergsbruk och 
skogsbruk. Först med det framväxande bergs-
bruket från mitten av 1500-talet etablerade sig 
nybyggare österifrån i Hällefors orörda ödemark. 
När bergsnäringen utvecklades mot en industri-
ell form blev kommunen en bruksbygd. 

Fram till början på 1960-talet skedde en industri-
ell tillväxt och kommunen hade då drygt 12000 
invånare. Med metallindustrins strukturomvand-
ling följde därefter en befolkningsminskning som 
fortsatt till dagens ca 7000 personer. En bidra-
gande orsak till detta är avståndet till tillväxt-
bältet i Mälardalen och dess förlängning längs 
europavägarna och de öst-västliga järnvägarna. 

Tillkomsten av Restaurang- och hotellhögskolan 
i Grythyttan har till en del bromsat den negativa 
utvecklingen. För en reell återhämtning fordras 

emellertid ett tillskott av näringsverksamheter. 
Detta är möjligt bara om kommunen kan erbjuda 
goda villkor för nyetablering, främst genom en 
förstärkt kommersiell och kommunal service 
samt om marktillgång för boende och verksam-
heter.  

I utvecklingsstrategin är tätorterna Hällefors och 
Grythyttan en grundläggande resurs. Där fi nns 
majoriteten av kommunens bostäder och verk-
samheter och Hällefors är kommunens service-
centrum beträffande både offentlig och kommer-
siell service.

Bergslagsbanan (och de större vägarna i kom-
munen -- riksväg 63, samt länsvägarna 244, 
205 och 767) – utgör viktiga transportsamband i 
utvecklingsstrategin. Goda kommunikationer är 
viktiga såväl för lokala näringar som för möjlig-
heterna att nå arbetsplatser i tillväxtbältet. 

Genom att i huvudsak koncentrera samhällsut-
vecklingen inom kommunen till redan bebyggda 
områden kan befi ntliga kommunikationer och 
teknisk försörjning användas, samtidigt som un-
derlaget för kollektivtrafi k, service och verksam-
heter förstärks. Kommunala satsningar på gång- 
och cykelvägar inom tätorterna bidrar också till 
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Införandet av s.k. LIS-områden (landsbygds-
utveckling i strandnära lägen) erbjuder också 
möjligheter till nyetablering. Syftet med LIS är 
att långsiktigt stimulera den lokala och regionala 
utvecklingen på landsbygden genom att peka ut 
intressanta områden som kommunen bedömer 
kunna undantas från strandskyddsreglerna. 

I utvecklingsstrategin ingår ett antal LIS-områ-
den. Valet av dessa utgår från infrastrukturen 
och anslutningen till befi ntlig bebyggelse. Sam-
mantaget blir det fråga om ett antal utvecklings-
stråk med möjligheter att förstärka kommunens 
attraktionskraft. 
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PLANFÖRSLAG MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA

Beskrivning av användningarna fi nns på s. 31
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LÄSANVISNINGAR
Översiktsplanen är indelad i sju kapitel. I kapitlet 
Inledning beskrivs översiktsplanens bakgrund 
och syfte, planprocessen samt tidsplanen.

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

Kapitlet Kommunen beskriver kortfattat kommu-
nens historia och utveckling.

I kapitlet Kommunen i regionen återfi nns kom-
munens kopplingar till omvärlden och viktiga
regionala och mellankommunala samarbeten
samt mellankommunala intressen.

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

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

I kapitlet Planeringsförutsättningar återfi nns en-
samlad nulägesbeskrivning med kunskaper om 
befi ntliga förhållanden, intressen och pågående 
förändringar som är nödvändiga förutsättningar 
vid all planering.

Bilagor

Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga 2 Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS) 

Bilaga 3 Översiktlig naturvärdesbedömning, LIS-
områden i Hällefors kommun

Bilaga 4 Sammanställning från medborgardialog

Bilaga 5 Samrådsredogörelse ÖP/LIS

FÖRKORTNINGAR
Följande förkortningar förekommer i 
översiktsplanen:

DP   Detaljplan

FÖP  Fördjupning av översiktsplan 

KML  Kulturmiljölagen (1988:950)

LIS  Landsbygdsutveckling i strand
  nära lägen

LIS-områden Område för landsbygdsutveckling 
  i strandnära lägen

MB  Miljöbalken (1998:808)

MKB  Miljökvalitetsbeskrivning

MKN  Miljökvalitetsnormer

OB  Områdesbestämmelser

PBL  Plan- och bygglagen (2010:900)

TÖP  Tillägg till översiktsplanen

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

Till den gällande översiktsplanen fi nns en änd-
ring för en del av kommunen, en fördjupning, 
Fördjupad översiktsplan för Grythyttan (1994). 
Även denna gäller till dess att den nu aktuella 
översiktsplanen vinner laga kraft. 

1.1 Bakgrund
Varje kommun ska enligt Plan och Bygglagen 
(PBL 2010:900) ha en aktuell översiktsplan, 
som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen 
ska vara både strategisk och vägledande för 
kommunal planering och samhällsbyggnad. Den 
ska dels ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön, dels vägleda 
konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vat-
tenanvändning. 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan
endast vägledande för efterföljande planlägg-
ning, lovgivning och tillståndsprövning.

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin
bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. 
PBL ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut 
om användningen av mark- och vattenområden 
kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riks-
intressen enligt 3 och 4 kap. MB anges särskilt.

Av översiktsplanen ska framgå:
• grunddragen i fråga om den avsedda an-

vändningen av mark- och vattenområden,
• kommunens syn på hur den byggda miljön

• ska användas, utvecklas och bevaras, hur 
kommunen avser att tillgodose de redovisa-
de riksintressena och följa gällande miljö-
kvalitetsnormer,

• hur kommunen i den fysiska planeringen av-
ser att ta hänsyn till och samordna översikts-
planen med relevanta nationella och regio-
nala mål, planer och program av betydelse 
för en hållbar utveckling inom kommunen,

• hur kommunen avser att tillgodose det lång-
siktiga behovet av bostäder, och

• sådana områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § 
första stycket MB.

Utöver lagregleringen styrs innehållet i över-
siktsplanen även av politiska beslut som kommit 
till uttryck i visioner, handlingsprogram, måldo-
kument och liknande på nationell, regional och 
kommunal nivå.

Kommunfullmäktige ska minst en gång per
mandatperiod aktualitetspröva översiktsplanen
och ta ställning till om översiktsplanen är aktuell 
i förhållande till kraven på vad som ska framgå 
av översiktsplanen.

En översiktsplan kan ändras dels för en viss del 
av kommunen, genom en fördjupning, och dels 
för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse, 
genom ett tillägg. För en ändring av översikts-
planen gäller samma krav på innehåll och förfa-
rande som för en översiktsplan.

Den idag gällande översiktsplanen för Hällefors 
antogs 1990. Delar av planen reviderades 1994 
men sedan dess har ingen revidering av doku-
mentet genomförts. En aktuell översiktsplan är 
en förutsättning för att kunna arbeta vidare med 
andra planeringsunderlag exempelvis LIS- och 
vindbruksplaner. 

Med utgångpunkt i att mycket av planeringun-
derlaget samt lagstiftningen har uppdaterats och 
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1.2 Syfte
Översiktsplanen har dagens befolkningsutveck-
ling som utgångspunkt för att skapa riktlinjer för 
kommande planering. Planen ska skapa förut-
sättningar för en hållbar utveckling av Hällefors 
kommun genom att hänvisa olika typer av mark-
användning till de platser som är bäst lämpade. 

Planen ska bland annat utreda framtida bo-
stads- och verksamhetsområden, lokalisera vär-
defulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig 
utvidgning av industrimark samt utveckling av 
kommunens tätorter och landsbygden. 

Tidshorisonten för den nu aktuella översiktspla-
nen sträcker sig fram till år 2030.

1.3 Planprocessen
I planprocessen vägs olika samhällsintressen
mot varandra i en demokratisk process samti-
digt som enskildas rättigheter beaktas. Innan
kommunen antar en översiktsplan ska kommu-
nen, enligt PBL, samråda med myndigheter,
kommuner och andra som är berörda samt
ställa ut planförslaget och låta det granskas.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet
till insyn och påverkan. Länsstyrelsen, berörda
kommuner, andra myndigheter, kommunens
invånare och sammanslutningar samt enskilda
i övrigt som har ett väsentligt intresse av plan-
förslaget ges möjlighet att lämna synpunkter
på planförslaget. 

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunk-
ter, och eventuella förändringar av planförslaget 

till följd av dessa, i en samrådsredogörelse.

Efter eventuella förändringar av planförslaget
ska kommunen ställa ut planförslaget under
minst två månader. Utställningen utgör ytterli-
gare ett tillfälle för myndigheter, kommunens
invånare m.fl . att lämna synpunkter på planför-
slaget och eventuella förändringar av det som
har gjorts sedan samrådet. Efter utställningen
sammanställas inkomna synpunkter och redovi-
sas eventuella förändringar av planförslaget
som synpunkterna har föranlett i ett utlåtande.

Planförslaget kan med hjälp av de inkomna
synpunkterna komma att revideras igen och en
antagandehandling arbetas fram. Om planför-
slaget ändras väsentligt efter utställningen ska
dock kommunen ställa ut planförslaget på nytt.

Kommunstyrelsen (KS) godkänner översiktspla-
nen innan kommunfullmäktige (KF) fattar beslut
om antagande. Tre veckor efter att det justerade
protokollet har anslagits på kommunens an-
slagstavla vinner översiktsplanen laga kraft, om
ingen överklagar. Om översiktsplanen överkla-
gas vinner den istället laga kraft när överklagan-
det slutgiltigt prövats och avslagits.

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

Dessutom erbjöds studerande vid Hällefors folk-
högskola samt Universitetet i Grythyttan möjlig-
het att lämna synpunkter under hösten/vintern 

förändrats exempelvis gällande tillkommande 
naturreservat, inventering av värdefull natur, 
strandskyddsriktlinjer, ökade kunskaper om 
påverkan av buller från väg- och spårtrafi k samt 
riskavstånd till vägar och verksamheter, behöver 
översiktsplanen uppdateras.
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2016.

I arbetet med att ta fram en översiktsplan för 
Hällefors kommun har folkhälsoteamet i norra 
Örebro län funnits med som en resurs gällande 
det sociala perspektivet och en utökad medbor-
gardialog.

Sammanlagt samlades synpunkter in som rör:
• strandnära boende
• rekreation
• vägar och tågtrafi k
• gång- och cykelvägar
• pendling, hållbart resande
• levande tätorter
• tillgänglighet
• grönområden
• handel
• trygghet
• utveckling av campus Hällefors/Grythyttan
• utveckla näringslivet
• vindkraft
• närproducerad mat
• utveckla de gröna näringarna
• naturturism/fi sketurism
• fi berutbyggnad

.... och mycket mer därtill.

Dialogträffar ägde rum vid följande tillfällen:
• Dialogmöte ”Hur ekologiskt kan Hällefors 

vara?”, 2016-01-25.
• Dialogmöte, 2016-02-03
• Dialogmöte i Hjulsjö, ”Framtiden i Hjulsjö”, 

2016-02-08
• Dialogmöte i Grythyttan, 2016-02-10

Mer om vad som framkom under medborgardia-
logen fi nns att läsa i bilaga 4 Sammanställning 
av medborgardialog. Synpunkterna har följt med 
in i arbetet med att ta fram ett planförslag och 
på så vis har många kunnat bidra till att bygga 
upp de förslag som alla är välkomna att kom-
mentera under samrådsskedet.

En samrådsversion av planhandlingen har 
varit ute på samråd under perioden 28 april - 4 
augusti 2017. Planförslaget fanns då tillgängligt 
på Hällefors bibliotek, Grythyttan bibliotek, Häl-
lefors kommunhus, Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i Lindesberg samt på www.hellefors.se 
och www.bmb.se/aktuellaplanarbeten. 

Den 21 juni 2017 hölls ett öppethusmöte på 
Hällefors bibliotek. Inkomna synpunkter fi nns 
redovisade i bilaga 5 - Samrådsredogörelse.

1.5 Tidsplan (preliminär)
- Utställning december 2017 - januari 2018
- Antagande av kommunfullmäktige april 2018
- Laga kraft maj 2018 

2. VISION
Med respekt för Bergslagens skogs- och järn-
bruk stärker och utvecklar vi kunskaper och nä-
ringar som skapar sysselsättning och framtids-
utsikter i en ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbar samhällsutveckling.

Människor väljer att bo i Hällefors då vi som liten 
kommun erbjuder livskvalitet i form av närhet, 
sammanhang och trygghet.

2.1 Inriktningsmål
Utifrån det perspektiv som visionen målar upp 
ska översiktsplanen:
• Försvara och stärka våra näringar och livs-

miljöer
• Möjliggöra en utveckling av infrastruktur och 

sysselsättning
• Säkra en god hushållning med naturresurser
• Trygga minnena av tidigare generationers 

förhållanden

EKO kommun
Hällefors kommun är en ekokommun och är 
medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner 
(SEKOM). I SEKOM verkar Hällefors kommun 
tillsammans med många andra kommuner för 
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att främja utvecklingen för ett hållbart samhälle 
utifrån en ekologisk grundsyn. 

Sveriges Ekokommuner ska vara en förebild 
och föregångare för landets övriga kommuner 
i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå. 
Sveriges Ekokommuner ska vara opinionsbil-
dare, pådrivare, dvs en tydlig lokal röst i miljö-
politiken, samt en kunskapsförmedlare av goda 
lokala exempel och stimulera erfarenhetsutbyte 
mellan lokala aktörer nationellt och internatio-
nellt.

Fyra hållbarhetsprinciper utgör ramen för 
det hållbara samhället och föreningens verk-
samhet:

I ett hållbar samhälle utsätt inte naturen för sys-
tematisk....
•  ... koncentrationsökning av ämnen från 

berggrunden (T ex fossilt kol, olja och me-
taller)

• ... koncentration av ämnen från samhällets 
produktion (T ex kväveoxider, freoner och 
hormonliknande ämnen)

• ... undanträngning med fysiska metoder (T 
ex storskaliga kalhyggen och överfi skning)

Och i det samhället hindras inte människor sys-
tematiskt...

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

(SEKOM, 2017)

3. KOMMUNEN
Hällefors kommun ligger i norra delen av Öre-
bro län. Riksväg 63 genomkorsar kommunen i 
öst-västlig riktning och länsväg 205 och 244 når 
Grythyttan söderifrån. Kommunen genomkorsas 
även av tågförbindelsen Bergslagsbanan som 
sammanbinder kommunen med Gävle i nordost 
och Kil i sydväst.

Avståndet från Hällefors till Ludvika är ca 80 km, 
till Örebro ca 80 km och till Karlstad ca 90 km.

Ytmässigt utgör Hällefors en medelstor kommun 
i Örebro län. Kommunen är ca 6 mil från norr till 
söder och ca tre mil från öst till väst, landarealen 
är ca 1150 kvadratkilometer.

Hällefors kommun, så som den ser ut idag, 
bildades år 1971 genom en ombildning av Häl-
lefors köping som tidigare bestod av Grythyttans 
landskommun och Hjulsjö församling.

3.1 Historik
Hällefors är en typisk Bergslagskommun med 
ett sjörikt kuperat skogslandskap som främ-
sta kännetecken. Öppen jordbruksmark fi nns 
endast i liten utstreckning. Hällefors grundades 
först som ett silververk, men blev senare ett 
traditionellt järnbruk. Huvudnäringen har i långa 
tider varit bergsbruk och järnframställning. Till 
gruvorna och hyttorna hörde också ett intensivt 
uttnyttjande av skogen. I senare tid har bergs-
bruket upphört och näringen har koncentrerats 
till järn- och skogsbruk med Ovako Steel i Häl-
lefors som största arbetsplats.

Permanent bosättning skedde först under 
medeltiden, varvid bosättningarna följde vat-
tenvägarna. De äldsta hyttorna i kommunen 
torde stamma från tidigt 1400-tal och var be-
lägna i kommunens södra delar, medan de 
skogrika områdena i norr var obefolkade långt 
in på 1500-talet. En verklig kolonisering och 
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uppodling av de norra kommundelarna ägde 
rum först med den fi nska invandringen i början 
av 1600-talet. Under denna tidsepok brukades 
skogen av svedjefi nskar som var temporärt 
bosatta i Hällefors. När skogen var brukad reste 
det fi nska folket vidare till nästa skog.

Ett karaktärsdrag i kommunen är att när de från 
den fi nska riksdelen invandrade blev bofasta la 
de gärna sina gårdar i höjdläge med vid utblick 
över odlingsmark och sjöar, så kallat Finnläge. 
Det fi nns fortfarande spår av fi nskt byggnads-
skick i äldre träbebyggelse inom kommunen. 
Den äldre bebyggelsen har också präglats av 
Bergslagens byggnadsskick i form av Bergs-
mansgårdar och inte minst de karaktäristiska 
Bergslagskyrkorna i timmer.

Den äldsta näringsgrenen i Hälleforsbygden 
är fi ske. Norrälgen, Sörälgen,Torrvarpen, Hög-
sjöarna, Gränsjön, Sandsjön och Sävsjön är 
några exempel på sjöar som var rika på sik, lax, 
aborre, lax, gädda och mört.

I Hällefors fanns industri-, skogs-, och jordbruks-
företag där det fanns en tydlig arbetsdelning 
mellan de yrkeskunniga smederna, landbönder 
och torpare. Det moderna järn- och stålverket 
gav arbete åt mindre kvalifi cerad arbetskraft 
samtidigt som företaget blev allt mindre bero-
ende av bönderna i lokalsamhället.

I Bergslagen kom jordbruket i andra hand. Bra 
odlingsjord var inte alls lika viktigt som närheten 
till rinnande vatten, som behövdes för att ge 
kraft åt masugnens stora blåsbälgar. Bergsmän-
nen och deras familjer skötte jordbruket vid 
sidan om järntillverkningen. Om matförrådet från 
de egna odlingarna inte räckte till kunde famil-
jerna komplettera med inkomsterna från järnet. 
Dragdjuren som behövdes vid alla transporter 
av järn, malm och kol, krävde stora mängder hö 
till vinterfoder. Andelen ängsmark var därför ofta 
mycket större i Bergslagen än i de renodlade 

jordbruksbygderna.

Krokbornsparken byggdes i slutet av 1700-talet 
av bergsrådet Detlof Heijkenskiöld, Heijken-
skiöld ägde Hällefors bruk. Syftet med Krok-
bornsparken var en folk- och nöjespark för de 
anställda på Hällefors bruk, något som var 
ytterst ovanligt vid denna tid. I parken fanns 
amfi teater, danssalong, gungor och karuseller. 
Krokbornsparken är Sveriges äldsta folkpark 
och fi nns kvar än idag i Hällefors. 

Efter andra världskriget lades småbruken och 
torpen ned. Många människor fl yttade från 
sina gårdar då industriarbetet, där de anställda 
arbetade skift, krävde att personalen bodde på 
arbetsorten. Även kvinnorna fl yttade från små-
bruken och torpen. Senare ersattes de tomma 
torpen och småbruken till skogsarbetarbyar. 
Konsekvensen av utfl yttningen var att den upp-
odlade marken växte igen och kulturlandskapet 
förändrades.

1992 var året då stålverket, en del av Ovako 
Steel, monterades ner. Stålverket fl yttades 
till Kina och kvar blev en industritomt och ett 
samhälle med hög arbetslöshet.  ”Från stål-
tid till måltid” är ett uttryck som kom till efter 
nedläggningen år 1992, uttrycket skulle för-
söka bredda områden som fanns inom kom-
munen. I Grythyttan fi nns Måltidens Hus som 
är ett gastronomiskt centrum för måltiden med 
kokboksmuséum. Örebro Universitet bedriver 
högskoleutbildningar inom måltidskunskap och 
värdskap. På världsutställningen i Sevilla 1992 
var Måltidens hus Sveriges bidrag till utställning-
en. Paviljongen fl yttades sedan till Grythyttan 
och invigdes 1994 där den idag är en av Berg-
slagens främsta besöksmål.

Förutom Ovako Steel som är en stor arbetsgi-
vare i Hällefors kommun, fi nns även Spendrups 
bryggeri. De tillverkar bl.a. Loka vatten som tap-
pas vid källan i Loka Brun och driver Loka Brun 
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som är en av Sveriges äldsta kurorter.

Än idag lever det fi nska arvet vidare i kommu-
nen, som sedan 2012 är ett fi nskt förvaltnings-
område.

Med Ovako Steel som en stor arbetsgivare har 
kommunen genom historien påverkats i stor 
utsträckning vid sämre tider på ”bruket”. 

3.2 Befolkningsutveckling
I Hällefors kommun fanns den 31 december
2016 totalt 7 138 invånare vilket är en ökning
med 106 personer i förhållande till 2015. Födel-
senettot var negativt medan infl yttningsnettot 
var positivt under 2016. Kommunen har en stör-
re andel äldre än riket och även, i förhållande till 
riket, en lägre andel av barn och unga.

Andel kommuninvånare med utländsk bakgrund
var 2015 18 procent. Av dessa är ca 5 procent
födda i Finland, ca 5 procent kommer från övri-
ga Skandinavien och Europa samt ca 8 procent
från övriga världen.

Enligt SCB:s befolkningsprognos för perioden
2016 - 2036 förväntas befolkningen minska och
uppgå till 6 527 personer år 2036. Inom ramen 
för Migrationsverkets mottagningssystem fanns 
det i mars 2017 313 personer i anläggningsbo-
ende, eget boende eller övrigt boende 

3.3 Sysselsättning
Förvärvsfrekvensen bland kommunens kvinnor
och män ligger lägre i jämförelse med länet och
riket. Fler män än kvinnor är förvärvsarbetande. 
Majoriteten av kommuninvånarna bor och ar-
betar i kommunen. Män är i högre utsträckning 
arbetslösa än kvinnor.

Unga samt utlandsfödda är i betydligt större
utsträckning arbetslösa i jämförelse med hela
befolkningen. Av kommuninvånarna mellan 20-

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

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

3.5 Utbildningsnivå
I Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
öppna jämförelser för grundskolan 2015 rankas 
kommunen på plats 272 av 290 utifrån ett sam-
manvägt resultat som syftar till att ge en samlad 
bild över hur väl kommunen lyckas med sitt 
kunskapsuppdrag. 

I motsvarande jämförelse för gymnasieskolan, 
avseende läsåret 2012/2013 rankas kommunen 
på plats 46 av 290 gällande andel elever som 
fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år. 
Detta motsvarar ca 83 procent. 

Kommuninvånarna i Hällefors har en lägre 
utbildningsnivå i jämförelse med länet och riket. 
Kommunens kvinnor har högre utbildningsnivå 
än männen.
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4. KOMMUNEN I REGIO-
NEN
Hällefors kommun ligger i nordvästra Västman-
land, tillhör Örebro län och gränsar till Värm-
lands och Dalarnas län. Kommunen gränsar 
till kommunerna Storfors, Filipstad, Ludvika, 
Ljusnarsberg, Lindesberg, Nora och Karlskoga 
kommun. Samverkan och samarbete sker på 
olika nivåer både mellan grannkommuner och 
regionalt.

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

4.1.1 Region Örebro län
Region Örebro län är en organisation som bl.a. 
ansvarar för länets hälso- och sjukvård, kollek-
tivtrafi k, kultur och den regionala utvecklingen. 
Regionen bildades den 1 januari 2015 genom 
en sammanslagning av Örebro läns landsting 
och regionförbundet Örebro. 

Region Örebro läns verksamheter består av: 
• Hälso- och sjukvård med klinisk forskning
• Tandvård
• Regionala utvecklingsfrågor

Regional utveckling har uppdraget att arbeta för 
hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebro-
regionen. Det viktigaste verktyget är den regio-
nala utvecklingsstrategin som är en gemensam 
vägvisare för regionens framtidsarbete. 

Regional utveckling arbetar med frågor inom: 
• Näringslivsutveckling
• Välfärd och folkhälsa
• Utbildning och arbetsmarknad
• Energi och klimat
• Kultur och ideell sektor 
• Trafi k och samhällsplanering

4.1.2 Regionalt samverkansråd
Regionala samverkansrådet är en plattform för 
samverkan mellan Region Örebro län och länets 
kommuner och dess arbetsformer regleras inte i 
kommunallagen. Rådet har ingen juridisk status. 
Rådet hanterar frågor som är av gemensamt 
intresse och som anges nedan. Regionala sam-
verkansrådet har en rådgivande roll och kan inte 
fatta formella beslut som binder medlemmarna.

Regionala samverkansrådets uppgifter är:
• samråd om frågor som är strategiska och 

viktiga för regionen, exempelvis frågor om-
kring tillväxt och regional utveckling,

• samråd kring det regionala utvecklingsarbe-
tet ochdet lokala utvecklingsarbetet,

• vara ett forum för regional och kommunal 
omvärlds- och intressebevakning.

Inom det regionala samverkansrådet fi nns föl-
jande specifi ka fasta samverkansråd för:
• skola, utbildning och kompetensförsörjning
• infrastruktur och trafi k,
• folkhälsa, social välfärd och vård, och
• kultur.

4.1.3 Business region Örebro (BRO)
Hällefors kommun är en del av Business Region 
Örebro som är ett partnerskap mellan 11 kom-
muner i Örebro län. Partnerskapet är ett sam-
arbetsorgan för tillväxt- och näringslivsfrågor 
mellan kommunerna.

Business Region Örebro hjälper till med:
 
• att hitta mark eller lokaler för verksamhet
• att få kontakter för att hitta kompetent perso-

nal
• tillgång till mötesplatser och nätverk
• kontakter för utbildning, forskning och ut-

veckling
• medfl yttarfrågor
• nyföretagande och affärsutveckling
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Den politiska styrningen utövas av regionen 
som i sin tur utser en politisk styrgrupp. BRO:s 
organisation och verksamhetsområden är 
uppbyggda så att verksamheten  ska kunna 
möta näringslivets behov i olika branscher och 
konjunkturer.  Kontinuerliga kontakter och goda 
relationer med enskilda företag branschorgani-
sationer och intresse organisationer är grund-
läggande i detta arbete.

4.2 Mellankommunala samarbeten

4.2.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
är en gemensam myndighetsnämnd för de 
fyra kommunerna i norra länsdelen, Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, främst inom 
områdena bygg och miljö. Frågorna regleras i 
miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt plan- 
och bygglagen. Förvaltningen bildades år 2004. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen lyder under 
Samhällsbyggnadsnämnden när det gäller 
kommunal myndighetsutövning. Samhällsbygg-
nadsförvaltningen förvaltar även kommunernas 
samlade grundläggande kartdatabaser och 
samordnar kommunernas GIS-verksamhet 
(geografi skt informationssystem). Kommunsty-
relsen i respektive kommun har ansvaret för 
övergripande miljöfrågor, översiktsplanering och 
energirådgivning. 

4.2.2 Samhällsbyggnadsförbundet Berg-
slagen 
Ändamålet med förbundet är att medlemmarna 
i detta överlåter de lagstadgade kommunaltek-
niska verksamheterna vatten och avlopp, avfall 
och gata/trafi k. Förbundet utgör medlemmarnas 
väghållningsmyndighet i enlighet med väglagen.
Trafi kverksamheten inkluderar myndighetsutöv-
ning, vilket innebär att förbundet är tillika med-
lemskommunernas trafi knämnd. 

Dessutom överlåter medlemskommunerna till 

förbundet verksamheterna park, skog, natur-
vård, idrotts- och fritidsanläggningar samt lokal-
vård i den omfattning som anges i förbundets 
verksamhetsplan och funktionsbeskrivningar. 
Överlåtelserna inkluderar även kommunernas 
tekniska investeringar inom de överlåtna verk-
samheterna. Förbundet företräder på kom-
munernas uppdrag kommunernas strategiska 
arbete avseende infrastruktur och kommunika-
tioner.

Förbundet ansvarar för att tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden organisera och
bemanna ett servicecenter.

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

4.2.4 TURSAM
TURSAM drivs sedan 1993 som en ekonomisk 
förening med fyra medlems kommuner; Hälle-
fors, Lindesberg, Nora, och Ljusnarsberg.

Målsättningen är att utveckla och stimulera 
turismen i denna del av Bergslagen. Detta görs 
genom destinationsutveckling och marknadsfö-
ring både nationellt såväl som internationellt.

4.2.5 IT-kommunikation
Kommunen har ett väl utbyggt samarbete med 
de övriga kommunerna i norra länsdelen. Det 
s.k. KNÖL-nätet är ett gemensamt nät som 
kopplar samman Bullerberget via Norakorset. 
Det fi nns en gemensam IT-platform som möjlig-
gör samordning av IT-system.
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4.2.6 Arbogaåns vattenförbund
Arbogaåns avrinningsområde är 3808 kvadratki-
lometer stort och sträcker sig över tre län, varav 
huvuddelen ligger inom Örebro län. Arbogaåns 
vattenförbund ska verka för en god vattenvård
och som samordnare av recipientkontroll i avrin-
ningsområdet.

Förbundet har i huvudsak nedanstående tre 
verksamhetsgrenar med prioriterade arbetsupp-
gifter:
• rensning och underhåll,
• reglering, och
• recipientkontroll.

4.3 Mellankommunala intressen
Nedan följer en kort presentation över de mel-
lankommunala frågor med anknytning till mark- 
och vattenanvändning som berörs i översiktspla-
nen. De vanligaste mellankommunala frågorna 
rör sådant som inte kan anpassas efter adminis-
trativa gränser, som exempelvis områden med 
höga naturvärden samt sjöar och vattendrag. 
Andra stora mellankommunala frågor är kom-
munikationer och teknisk försörjning.

Bergslagsbanan
Bergslagsbanan som är riksintresse för kommu-
nikationer berör förutom Hällefors kommun även 
grannkommunerna Filipsstad och Ljusnarsberg.
Kommunerna ska gemensamt se till att riksin-
tresset tillgodoses.

Riksväg 63
Riksväg 63 som är riksintresse för kommuni-
kationer berör förutom Hällefors kommun även 
grannkommunerna Filipsstad och Ljusnarsberg. 
Kommunerna ska gemensamt se till att riksin-
tresset tillgodoses.

Väg 244
Väg 244 berör förutom Hällefors kommun även 
grannkommunen Nora. Kommunerna ska 
tillsammans arbeta för att vägen håller en god 
standard och på sikt görs om till en 2+1 väg.

Väg 205
Väg 205 berör förutom Hällefors kommun även 
grannkommunen Karlskoga. Kommunerna ska 
tillsammans arbeta för att vägen håller en god 
standard.

Väg 767
Väg 767 berör förutom Hällefors kommun även 
grannkommunen Nora. Kommunerna ska 
tillsammans arbeta för att vägen håller en god 
standard.

Riksintresse friluftsliv
Sammanhängande områden för riksintresse 
friluftsliv sträcker sig in i Filipsstads, Ludvikas, 
Ljusnarsbergs, Lindesbergs, Noras och Karlsko-
gas kommun. Kommunerna ska gemensamt se 
till att riksintresset tillgodoses.

Nittälvsdalen/Nittälven
Nittälvsdalen är riksintresse för naturvården och 
ligger på gränsen mellan Hällefors och Ljusnars-
bergs kommun. Kommunerna ska gemensamt 
se till att riksintresset tillgodoses.
 
Kindlaområdet
Kindlaområdet är riksintresse för naturvården 
och naturreservat och ligger på gränsen mellan 
Hällefors, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kom-
mun. Kommunerna ska gemensamt se till att 
riksintresset tillgodoses.

Kindla



ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

UTSTÄLLNINGSHANDLING 19

Lokadalen
Lokadalen är riksintresse för naturvården och 
ligger på gränsen mellan Hällefors och Karlsko-
ga kommun. Kommunerna ska gemensamt se 
till att riksintresset tillgodoses.
 
Lundsfjärden
Lundsfjärden är riksintresse för naturvården och 
ligger på gränsen mellan Hällefors och Nora 
kommun. Kommunerna ska gemensamt se till 
att riksintresset tillgodoses.
 
Svartälven (Bäcktorpsmossen)
Bäcktorpsmossen är riksintresse för naturvår-
den och ligger på gränsen mellan Hällefors och 
Filipsstads kommun. Kommunerna ska gemen-
samt se till att riksintresset tillgodoses.
 
Svartälven (Norra och södra Sifi lsmossen)
Norra och södra Sifi lsmossen är riksintresse för 
naturvården och ligger på gränsen mellan Hälle-
fors och Filipsstads kommun. Kommunerna ska 
gemensamt se till att riksintresset tillgodoses.

Svartälven (Vrakhedarna)
Vrakhedarna är riksintresse för naturvården och 
ligger på gränsen mellan Hällefors och Filips-
stads kommun. Kommunerna ska gemensamt 
se till att riksintresset tillgodoses.

Rekreation och friluftsliv
Bergslagsleden passerar kommungränsen mot 
Lindesbergs kommun.

Postleden passerar kommungränsen mot Ljus-
narsbergs kommun.

Silverleden passerar kommungränsen mot Fi-
lipsstads kommun.

Hällefors kommun har ett utsträckt system av 
vattendrag som erbjuder möjlighet till långa 
kanotleder. Dessa vattendrag sträcker sig in i 
Filipsstads, Ludvikas, Ljusnarsbergs, Noras och 

Karlskogas kommun.

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

Naturreservat
Över, eller precis fram till, gränserna till ett fl ertal 
grannkommuner sträcker sig ett fl ertal natur-
reservat. Hällefors ska tillsammans med Karl-
skoga, Nora, Filipsstad, Ludvika, Ljusnarsberg 
och Lindesberg kommun se till att syftena med 
naturreservaten tillgodoses.

Övriga naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig 
ett fl ertal naturmiljöer såsom blivande naturre-
servat, natura 2000-områden, nyckelbiotoper, 
värdefulla naturområden för natur, värdefulla 
naturområden för fi ske, myrar, skogliga vörde-
trakter, ramsarområde, länsstyrelsens natur-
vårdsprogram, våtmarker, sumpskogar och av-
rinningsområden. Kommunerna ska samverka 
för att bevara natirmiljöerna.

Kulturmiljö
Ett antal fornlämningar sträcker sig över grän-
sen mellan kommunerna och två värdefulla vat-
tenområden för kulturmiljö; Svartälven, Letälven 
och Rastälven. Kommunerna ska samverka för 
att bevara fornlämningar och skydda vattenom-
rådena.

Teknisk försörjning
Regionala kraftledningar sträcker sig genom 
kommunen och passerar kommungränsen mel-
lan Filipstads, Karlskogas och Nora kommun.  

Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för hante-
ring av hushållsavfall enligt avfallsförordningen i 
samtliga samverkanskommuner Hällefors, Ljus-
narsbergs, Nora och Lindesbergs kommun.
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Miljökvalitetsnormer
Samtliga angränsande kommuner ska tillsam-
mans verka för att miljökvalitetsnormerna för mil-
jökvalitetsnormerna för vattenförvalning uppnås i 
sjöar, vattendrag och grundvatten.

Miljö, hälsa och säkerhet
Kommunerna ska verka för att sjöar och vat-
tendrag som har problem med försurning kalkas 
regelbundet.
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• de arkitektoniska, estetiska och kulturhis-
toriska värdena är en självklarhet vid allt 
byggande,

• besöksnäringen ökar och allt fl er använder 
delar av semestern och sin fritid till att utfors-
ka sin närmiljö,

• besöksnäringen har blivit en av Sveriges 
viktigaste näringar och vi har gjort oss kända 
för att värna våra natur- och kulturmiljöer,

• en god tillgänglighet inom och mellan stor-
städerna samt omgivande stationssamhällen 
är avgörande för städernas och regionernas 
utveckling,

• energieffektivisering och en aktiv utveck-
ling och utbyggnad av sol-, vind-, våg- och 
bioenergi och en utbyggnad av smarta elnät 
som binder samman Europa gör att Sverige 
närmar sig ett fossilfritt elenergisystem,

• Sveriges dricksvattentillgångar har kartlagts 
och deras kvalitet och kvantiteter är säkrade 
för dagens och morgondagens befolkning,

• för medborgarnas välbefi nnande och hälsa, 
liksom för landets attraktivitet för besökare, 
har stränder och tätortsnära natur skyddats 
och utvecklats för rekreation och friluftsliv,

• Sveriges odlingsmarker har blivit allt vikti-
gare för matproduktion, och

• merparten av odlingsmarkerna är nu långsik-
tigt skyddade och igenväxning och exploate-
ring har bromsats.

5.1.2 Nationell strategi för hållbar utveck-
ling
Den nationella strategin för hållbar utveckling
omfattar de tre dimensionerna av hållbar utveck-
ling, dvs. ekologisk, social inklusive kulturell och 
ekonomisk hållbarhet. 

Strategin grundas på Brundtlandkommissionens 
defi nition av hållbar utveckling, dvs. en utveck-
ling som tillfredställers dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov.

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

5.1 Nationella
5.1.1 Vision för Sverige 2025
Boverket har tagit fram en vision för var Sverige 
bör vara år 2025 för att nå de satta målen för 
ett hållbart samhälle till år 2050. Visionen är 
tänkt att ge inspiration till åtgärder för en hållbar 
samhällsutveckling på alla nivåer, från nationell 
till lokal. Visionen är uppbyggd på fyra mega-
trender och tolv Sverigebilder. Megatrenderna 
är stora pågående förändringar i samhället och 
utgör givna förutsättningar i samtliga Sverigebil-
der. 

De fyra megatrenderna är Ett ändrat klimat, En 
globaliserad värld, En urbaniserad värld och En 
digitaliserad värld. De tolv Sverigebilderna är 
sorterade under fyra huvudgrupper.

Nedanstående delar i visionen bedöms vara
relevanta för Hällefors kommun:
• utvecklade kollektivtrafi k- och cykelstråk,
• biltrafi ken har minskat och man har gjort 

plats för gång, cykel och mötesplatser,
• bostadsbeståndet utvecklas i stationssam-

hällena och deras omland,
• allt byggande sker med fokus på människors 

behov av livskvalitet, god hälsa och hushåll-
ning med resurser,

• energianvändningen vid framställning, trans-
port och användning har minskat,
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Visionen är att Sverige ska gå i spetsen för 
omställningen till ett hållbart samhälle. I strate-
gin har nedanstående åtta kärnområden valts ut 
som viktiga för de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling:
• framtidens miljö – allas vårt ansvar,
• begränsa klimatförändringarna,
• befolkning och folkhälsa,
• social sammanhållning, välfärd och trygghet,
• sysselsättning och lärande i ett kunskaps 

samhälle,
• hållbar ekonomisk tillväxt och

konkurrenskraft,
• regional utveckling och sammanhållning,

och
• utveckling av ett hållbart samhällsbyggande.

I den nationella strategin ses samhällsplanering 
som ett av fl era verkningsfulla styrmedel och 
verktyg för att uppnå visionen.

5.1.3 Nationella miljökvalitetsmål
Riksdagen godkände 2010 en ny målstruktur 
för det nationella miljöarbetet med ett genera-
tionsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. 
Regeringen beslutade 2012 om preciseringar av 
miljökvalitetsmålen och etappmålen i miljömåls-
systemet.

Nedanstående 14 miljökvalitetsmål bedöms
vara relevanta för Hällefors kommun:
• begränsad klimatpåverkan,
• frisk luft,
• bara naturlig försurning,
• giftfri miljö,
• skyddande ozonskikt,
• säker strålmiljö,
• ingen övergödning,
• levande sjöar och vattendrag,
• grundvatten av god kvalitet,
• myllrande våtmarker,
• levande skogar,
• ett rikt odlingslandskap,
• god bebyggd miljö, och

• ett rikt växt- och djurliv.

5.1.4 Nationella mål för friluftslivspoliti-
ken
Regeringen beslutade i december 2012 om mål 
för friluftlivspolitiken. Det övergripande målet för 
friluftslivspolitiken är att stödja människors möj-
ligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv
där allemansrätten är en grund för friluftslivet. 
Alla människor ska ha möjlighet att få naturupp-
levelser, välbefi nnande, social gemenskap och 
ökad kunskap om natur och miljö.

Det övergripande målet specifi ceras med ned-
anstående tio mål:
• tillgänglig natur för alla,
• starkt engagemang och samverkan,
• allemansrätten,
• tillgång till natur för friluftsliv,
• attraktiv tätortsnära natur,
• hållbar regional tillväxt och landsbygdsut-

veckling,
• skyddade områden som resurs för friluftsli-

vet,
• ett rikt friluftsliv i skolan,
• friluftsliv för god folkhälsa, och
• god kunskap om friluftslivet.

5.1.5 Nationella folkhälsomål
Det övergripande nationella målet för folkhäl-
soarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen. För att underlätta arbetet 
med att uppnå målet har en målstruktur med 
elva målområden utvecklats. 

Nedanstående fem målområden bedöms vara 
relevanta för översiktsplanen:
• delaktighet och infl ytande i samhället,
• ekonomiska och sociala förutsättningar,
• barns och ungas uppväxtvillkor,
• miljöer och produkter, och
• fysisk aktivitet.
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5.1.6 Nationell plan för transportsystemet
2014-2025
Regeringen fastställde den 3 mars 2014 en 
nationell plan för transportsystemet. Utgångs-
punkten för planen är det övergripande trans-
portpolitiska målet som ska säkerställa en sam-
hällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och nä-
ringslivet i hela landet. Det övergripande målet 
kompletteras av två andra mål, funktionsmålet 
och hänsynsmålet.

Funktionsmålet innebär att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska med-
verka till att ge alla en grundläggande tillgäng-
lighet med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Tranport-
systemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara 
mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska anpas-
sas till att ingen ska dödas eller skadas allvar-
ligt, samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås 
och till ökad hälsa.

I Hällefors kommun pekas Bergslagsbanan ut 
som en del av det strategiska nätet för lång-
väga gods. Vidare utgör Bergslagsbanan mellan 
Ställdalen och Kil en namngiven investering där 
upprustning ska ske.

Fastställda objekt i planen som berör Hällefors 
kommun är kapacitetshöjande åtgärder längs 
Bergslagsbanan mellan Ställdalen och Kil. I 
Hällefors kommun utgör även Bergslagsbanan 
och en del av det nationellt prioriterade nätet av 
kollektivtrafi k för personer med funktionsned-
sättning.

5.1.7 Bredbandsstrategi för Sverige
Regeringen beslutade år 2009 om en bred-
bandsstrategi för Sverige.

Det övergripande målet i strategin är att Sverige 
ska ha bredband i världsklass. Strategin syftar 
till att möjliggöra för marknaden att åstadkomma 
följande täckningsgrad för bredband:
• 90 procent av alla hushåll och företag bör ha 

tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 
2020.

Enligt bredbandsstrategin bör alla hushåll och
företag ha goda möjligheter att använda sig av 
elektroniska samhällstjänster och service via
bredband.

5.2 Regionala
5.2.1 Regional utvecklingsstrategi (RUS)
För Örebroregionen fi nns en utvecklingsstrategi 
(RUS) med en vision och fyra utvecklingsområ-
den med tillhörande inriktnings- och etappmål 
för den regionala utvecklingen fram till år 2015. 
Region Örebro län håller nu på att revidera ut-
vecklingsstrategin, vilken ska vara klar för beslut  
2018.

Enligt gällande RUS är visionen att regionen ska 
utgöra The Heart of Sweden.

Nedanstående inriktningsmål bedöms vara rele-
vanta för översiktsplanen.
• Antalet nystartade och växande företag ökar.
• Fler kunskapsintensiva företag etablerar sig 

i vår region.
• Örebroregionen är den ledande mötesdesti-

nationen efter de tre storstadsregionerna 
och drar till sig fl er besökare genom natio-
nella och internationella evenemang.

• Örebroregionen är känd för ett spännande 
och omväxlande friluftsliv samt en hållbar 
naturturism.

• Örebroregionens befolkning växer till minst 
300 000 invånare.

• Fler som fl yttar till länet än från länet (även 
om vi räknar bort utrikes invandring). 

• Infl yttningen ökar i alla länets kommuner.



ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

UTSTÄLLNINGSHANDLING24

• Restiden med kollektivtrafi k mellan kommun-
huvudorter och Örebro ska minska avsevärt.

• Kollektivtrafi kens andel av arbetspendlings-
resor ska öka kraftigt.

• Kollektivtrafi ken inom vår region och storre-
gion är ett mönsterexempel ur både miljöoch 
effektivitetssynpunkt.

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

5.2.2 Regional översiktlig planering 
(RÖP)
För regionen fi nns även en regional översiktlig 
planering (RÖP) med tre fokusområden med 
tillhörande målbilder, mål och rekommendatio-
ner som utgör ett rumsligt perspektiv på utveck-
lingsstrategin för Örebroregionen. Den regionala 
översiktliga planeringen sträcker sig fram till år 
2030. I och med att Region Örebro län håller på 
att revidera gällande RUS genomförs även en 
revidering av RÖP, vilken kommer att integreras 
i RUS.

Nedanstående mål och rekommendationer i
gällande RÖP bedöms vara relevanta för över-
siktsplanen.

Fokusera utvecklingen på ett stomnät
mellan de större orterna, kombinerat med
närtrafi k i övriga delar av länet.

• Integrera kollektivtrafi ken med andra trans-
portslag.

• Skapa pendlarparkeringar för att integrera 
kollektivtrafi k/biltrafi k.

• Underlätta för pendlare som kommer till 
resecentrum att ta sig till sin målpunkt. 

• Stadstrafi k är även en regional angelägen-
het – synkronisera avgång och ankomst 
mellan region- och stadstrafi k.

• Särskilj regionbussar från stadsbussar så 
långt det är möjligt, så att länsbussarnas 
restider görs så korta som möjligt.

• Ny bebyggelse bör planeras i tätorter som i 
dag har ett grundläggande serviceutbud och 
en stabil eller ökande befolkning.

• Förtäta i stationsorter i kollektivtrafi kens 
stomnät.

• Planera för fl er bostäder som efterfrågas av 
de äldre.

• Motverka förekommande och potentiell 
boendesegregation genom att planera för 
blandad bebyggelse i nya och befi ntliga 
bostadsområden.

• Skapa förutsättningar för en smidig över-
gång från tillfälligt till permanent boende för 
de invandrare som väljer att bo kvar i Öre-
broregionen.

• Ha beredskap för att i samhällsplaneringen 
ta tillvara på möjligheter till attraktivt boende 
till exempel i strandnära lägen.

• Ha beredskap med detaljplanerade tomter i 
de tätorter som ligger utanför Örebros kraft-
fält enligt målbild 2030 för regionförstoring.

• Ha beredskap för att i samhällsplaneringen 
möta lokal bärkraftig utveckling på landsbyg-
den.

• Ha beredskap med byggklara tomter i Öre-
bro stad och i de tätorter som ligger i Öre-
bros kraftfält enligt målbild 2030 för region-
förstoring.

• Lokalisera regionalt viktig service och verk-
samhet till tätorter i kollektivtrafi kens stom-
nät.

• Varje kommun har en reserv av detaljpla-
nerad mark för företagsetableringar som 
motsvarar minst två års normala behov.

• Förutsättningar skapas för lokalisering och 
expansion av statliga verksamheter.

• Etablera och säsongsanpassa kollektivtrafi k 
till evenemang och upplevelserika miljöer i 
hela regionen.

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

• År 2020 har utsläppen av växthusgaser i 
Örebro län minskat med minst 25 procent 
jämfört med år 2005.

• År 2020 har energiintensiteten, dvs. förhål-
landet mellan energianvändningen i länet 
och bruttoregionalprodukten, i Örebro län 
minskat med 20 procent jämfört med år 
2008.

• År 2020 utgör mängden tillförd förnybar 
energi minst 60 procent av den totala ener-
gianvändningen i Örebro län.

• Vidare bedöms nedanstående inriktningsmål 
vara relevanta för översiktsplanen.
År 2015 har oljeanvändningen för uppvärm-
ning minskat med 60 procent från år 2008.

• År 2015 har elanvändningen till kommunal 
gatubelysning minskat med 25 procent jäm-
fört med år 2008.

• År 2015 har antalet resor med kollektivtrafi k i 
Örebro län ökat med 14 procent jämfört med 
år 2010.

• År 2015 sker 25 procent av arbetspendling-
en med kollektivtrafi k.

• År 2015 har klimatpåverkan från länets kol-
lektivtrafi k minskat med 20 procent jämfört 
med år 2010.

• År 2020 ska länets kollektivtrafi k drivas till 
100 procent av förnybara drivmedel eller el.

• År 2015 ska 40 procent av alla nyregistre-
rade personbilar i länet kunna drivas med 
förnybara drivmedel eller el.

• År 2015 ska det fi nnas bilpooler i hälften av 
länets kommuner samt system för organise-
rad samåkning i minst tre kommuner.
År 2020 sker minst 40 procent av resor-
nasom är kortare än fem kilometer i länets 

större tätorter med gång, cykel eller kollek-
tivtrafi k.

• År 2015 fi nns väl utvecklad samverkan mel-
lan kommunernas översiktsplanering, detalj-
planering, länstransportplanen och länets 
planering för kollektivtrafi k.

• År 2015 sker större etableringar av ny be-
byggelse företrädesvis i tätorter som har ett 
grundläggande serviceutbud och en stabil 
eller ökande befolkning.

• År 2015 har alla åtgärderna i Örebroregio-
nens handlingsplan för klimateffektiva gods-
transporter påbörjats.

• År 2015 har odlingsmetoderna i Örebro län-
förbättrats så att utnyttjandet av kväve och 
inbindningen av kol i odlingssystemet ökar.

• År 2020 brukas 50 procent av mulljordarna 
i Örebro län i enlighet med de metoder som 
forskningen framhåller som bäst ur ene rgi 
och klimatsynpunkt.

• År 2020 är den årliga solelproduktionen 5 
GWh i Örebro län.

• År 2020 är den årliga solvärmeproduktion 50 
GWh i Örebro län.

• År 2020 är den årliga vattenkraftproduktio-
nen 400 GWh i Örebro län.

• År 2020 är den årliga biogasproduktionen 
180 GWh i Örebro län.

• År 2016 har kommunerna och landstinget 
insamlingssystem för matavfall.

• Matavfallet från verksamheterna går till bio-
gasframställning.

• År 2020 är den årliga energiproduktionen 
med hjälp av förnybara fasta bränslen 3600 
GWh i Örebro län.

• År 2020 är 90 procent av fjärrvärmepro-
duktionen baserad på förnybara bränslen i 
Örebro län.

• Minskad klimatbelastning från konsumtion 
av varor.

• Minskad klimatbelastning från fritidsresor.
• Ökad attraktivitet för en klimatsmartare livs-

stil och ett klimatneutralt samhälle.
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5.2.4 Regional handlingsplan för klima-
tanpassning i Örebro län
Globala klimatförändringar påverkar redan
klimatet i Örebro län och förändringarna väntas
bli än mer omfattande under innevarande sekel. 
Länsstyrelsen har tagit fram en regionalhand-
lingsplan för klimatanpassningen i länet.

Syftet med planen är att den ska utgör ett vägle-
dande dokument med åtgärder för det fortsatta 
regionala arbetet med att anpassa Örebro län till 
ett förändrat klimat. 

Dagvattenhanteringen och dricksvattenförsörj-
ningen ses som några av de allra allvarligaste
klimatrelaterade problemområdena i handlings-
planen. 

I handlingsplanen konstateras att det i Hälle-
fors kommun fi nns risker som kan påverkas av 
klimatförändringar såsom översvämningar, risk 
för ras, skred och erosion samt risk för påverkan 
på dricksvatten.

5.2.5 Regionala miljömål
Länsstyrelsen är den regionala miljömyndighet
som har en övergripande och samordnande roll 
i länet för att uppnå de svenska miljökvalitets-
målen. 

I Örebro län utgör varje nationellt miljökvalitets-
mål med tillhörande etappmål, förutom Hav i 
balans samt levande kust och skärgård respek-
tive Storslagen fjällmiljö, regionala miljömål.

5.2.6 Länsplan för regional transportin-
frastruktur
För regionen fi nns en länsplan för regional
transportinfrastruktur (länstransportplan) som 
omfattar om- och nybyggnadsåtgärder på det 
regionala vägnätet och statlig medfi nansiering 
till kommunala åtgärder i form av cykelvägar 
och trafi ksäkerhets- och miljöåtgärder. Länstran-
sportplanensträcker sig fram till år 2025.

I länstransportplanen konstateras att det är av
stor vikt att öka samspelet mellan Örebro och
övriga kommuner i regionen samt att transport-
systemet har en viktig roll i detta sampel.

Vidare konstateras att utbyggd infrastruktur och 
utvecklad kollektivtrafi k kan leda till att arbets-
marknads och bostadsregionerna i länet blir 
större och mer integrerade. Enligt Tillväxtverkets 
beräkningar kommer Örebroregionens lokala 
arbetsmarknad 2030 att omfatta alla kommuner 
i länet.

Ett av regionens viktigaste mål är, enligt
länstransportplanen, att skapa en gemensam
arbetsmarknadsregion i länet.

Nedanstående större åtgärd som prioriteras i
länstransportplanen bedöms vara relevant för
översiktsplanen:
• riksväg 63 mellan Kopparberg och Sikfors.

5.2.7 Regionalt trafi kförsörjningsprogram 
för Örebro län
Region Örebro län har tagit fram ett förslag
till regionalt trafi kförsörjningsprogram för Örebro 
län. Förslaget har varit ute på remiss. Trafi k-
försörjningsprogrammet utgör den långsiktiga 
strategiska planeringen för regional kollektivtra-
fi k i länet.

Målen i trafi kförsörjningsprogrammet tar sikte 
på att kollektivtrafi ken i Örebroregionen år 2025 
har:
• Sveriges mest nöjda resenärer,
• fem miljoner fl er resor jämfört med år 2015,
• en marknadsandel om minst 40 procent i de 

starka stråken,
• minskat energianvändningen per personkil 

meter med 35 procent, och
• i stadstrafi kens stomlinjer samt i tåg- och e 

pressbusstrafi ken i hög grad gjorts tillgänglig 
för alla resenärer.
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Enligt programmet är bosättningsmönster och 
befolkningsunderlag samt arbetsplatsernas 
lokalisering viktiga utgångspunkter vid planering 
av kollektivtrafi k. Tätt bosättningsmönster med 
geografi skt koncentrerade arbetsplatser ger för-
utsättningar för god försörjning av kollektivtrafi k. 
Samplanering av kollektivtrafi k och den övriga 
samhällsplaneringen är en förutsättning för god 
försörjning av kollektivtrafi k.

Nedanstående principer bedöms vara relevanta 
för översiktsplanen.
• Utveckla attraktiva bytespunkter
• Express- och regionaltåglinjer samt stom-

linjer i stadstrafi ken görs tillgängliga för alla 
resenärer

• Förutsägbart, långsiktigt och tillförlitligt tra-
fi ku bud

• Samordna olika transportslag för en smidig 
resa dörr till dörr

• Alla invånare i länets ska ha tillgång till kol-
lektivtrafi k

• Kollektivtrafi ken drivs med fossilfria drivme-
del till år 2020

• Energianvändningen per personkilometer 
ska minska med 35 procent

• Eftersträva bytesfria resor mellan Örebro 
och övriga kommunhuvudorter samt till an-
gränsande nodstäder

• Prioritera i första hand högre turtäthet i rela-
tioner under 30 minuter

• Prioritera i första hand kortare restider i rela-
tioner över 30 minuter

• Konkurrenskraftiga restider jämfört med bil 
och hög turtäthet i starka stråk

I trafi kförsörjningsprogrammet pekas rese-
cetrum i Hällefors och järnvägsstationen i Gryt-
hyttan ut som tågstopp i stomnätet. Vidare utgör 
Bergslagsbanan en del av stomnätet för tåg och 
riksväg 63, länsväg 244 och länsväg 205 en del 
av de storregionala stråken.

5.2.8 Cykelstrategi för Region Örebro län
För regionen fi nns även en regional cykelstrate-
gi som omfattar prioriteringsgrunder för utbygg-

naden av cykelinfrastrukturen längs det regio-
nala statliga vägnätet, för att skapa möjlighet till 
en ökad cykling i Region Örebro län.

Cykelstrategin har som mål att bidra till en ökad 
cykling och att förbättra tillgängligheten med 
cykel till målpunkter såsom arbetsplatser, skolor, 
vård, service och fritidsaktiviteter i regionen. I 
den regionala cykelstrategin prioriteras stråk för 
arbetspendling, stråk för skolpendling, åtgärder 
som leder till bättre förutsättningar att nyttja fl era 
trafi kslag samt åtgärder för trafi ksäkerhet.

Den cykelväg som utreds i den regionala cykel-
strategin i Hällefors kommun är cykelvägen från 
Hällefors till Grythyttan. 

5.2.9 Regional kulturplan i Örebro län 
2012-2014
För Örebro län fi nns en regional kulturplan. 
Nedanstående mål för kulturen bedöms vara 
relevanta för översiktsplanen.
• Kreativa och tillgängliga mötesplatser. Kultur 

ska vara möjlig att uppleva och möta för alla 
regionens invånare. Gamla och nya mötes-
platser utvecklas, såväl fysiska som virtuella.

• Minnesvärt och berörande. Regionen satsar 
på upplevelser som berör och ger avtryck 
inte bara nationellt utan också i Europa. 
Det spektakulära blandas med det bekanta. 
Spännande landmärken gör regionen omta-
lad.

• Mångfald av uttryck. I regionen fi nns plats 
och tolerans för en kulturell mångfald som 
tar till vara kulturyttringar även utanför de 
traditionella kulturarenorna.

• Kultur på barn och ungas villkor. Alla barn 
och ungdomar har möjlighet att uppleva och 
skapa kultur både i och utanför skolan.

• Forskning och utbildning – den spetsiga 
regionen. Kulturperspektivet berikar forsk-
ningsområden och utbildningsprogrammen-
på universitetet. Kreativa miljöer och ett rikt 
kulturliv lockar innovatörer och forskare att 
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komma till regionen.
• Nytänkande och samarbete. Det goda sam-

arbetet inom och utanför traditionella kultur 
och samhällsområden präglar regionen och 
skapar nya kulturyttringar som märks även 
på den internationella kulturarenan.

• Offensiv kulturpolitik och dynamisk debatt. 
I regionen fi nns en förutsättningsskapande 
och offensiv kulturpolitik som ser kulturen 
som en kraft för hållbar tillväxt, livskvalitet 
och samhällsplanering.

• Stark historia och identitet. Regionens berät-
telser har lyfts fram genom en bred delak-
tighet bland befolkning och organisationer. 
Både fysiska miljöer och den senaste tekni-
ken ger berättelserna liv.

• Levande kultur i en pulserande region. En 
dynamisk region har ett levande och sprud-
lande kulturliv av hög kvalitet. Kulturen stär-
ker och utvecklar människors eget skapande 
och är en garant för ett öppet och demokra-
tiskt samhälle.

En ny regional kulturplan är under framtagande 
2017.

5.2.10 Regionala folkhälsomål
För regionen fi nns en antagen folkhälsoplan
med tillhörande folkhälsopolitiska mål. Visionen 
för planen är att en god och jämlik hälsa främjas 
i Örebro län genom långsiktig samverkan mel-
lan olika parter. Samverkan utgår från hälsans 
bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder 
för människors rätt till lika villkor för hälsa och 
livskvalitet. Barn och ungdomar samt äldre är 
prioriterade målgrupper i planen.

Länets folkhälsoplan utgör också plan för det 
lokala folkhälsoarbetet och styr kommunens ar-
bete i samverkan med övriga kommuner i norra 
Örebro län.  

5.3 Kommunala
5.3.1 Avfallsplan
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § MB 

fi nnas en renhållningsordning som ska innehålla 
de föreskrifter om hantering av avfall som gäller 
för kommunen och en avfallsplan. 

Syftet med en avfallsplan är att tydliggöra kom-
munens ambitioner på avfallsområdet utifrån de 
nationella miljökvalitetsmålen. Det är också vik-
tigt att ge en helhetsbild över avfallshanteringen 
för politiker, invånare och verksamheter så att 
utvecklingen strävar åt samma håll.

Kommunala avfallsplanen är framtagen i en 
process där Samhällsbyggnadsförbundet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har medverkat. 

En projektgrupp med representanter från dessa 
har tillsammans med extern resurs (Sweco) 
drivit arbetet. 

Avfallsplanen gäller för perioden 2016-2021. 
Planen omfattar ett måldokument som beslutas 
i kommunfullmäktige för hela planperioden samt 
ett åtgärdsdokument och ett underlagsdokument 
som beslutas i kommunstyrelse eller motsva-
rande och som revideras årligen.

5.3.2 Hällefors kommuns inriktningsmål
mandatperiod 2015-2018
Enligt lagen ska kommunen fastställa verksam-
hetsmässiga och fi nansiella mål utifrån god eko-
nomisk hushållning. Verksamhetsperspektivet 
tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin 
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ända-
målsenligt sätt. För Hällefors kommun innebär 
god ekonomisk hushållning att verksamheten 
bedrivs effektivt, d v s den kommunala servicen 
ska infria kommuninnevnarnas behov och för-
väntningar på ett kostnadseffektivt sätt.

5.3.3 Lokala miljömål
Kommunen har lokalt det samlade ansvaret för 
att åstadkomma en god livsmiljö och har enligt 
riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för 
lokala anpassningar av de nationella miljökvali-
tetsmålen. Kommunen har fl era betydelsefulla
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uppgifter i arbetet för att uppnå miljökvalitets-
målen, dels genom sitt myndighetsarbete och 
sitt ansvar för samhällsplaneringen samt dels 
genom åtgärder i sin egen verksamhet. Lokala 
mål, prioriteringar, åtgärdsstrategier och kom-
munal samhällsplanering kan ge ramar och
underlag för miljöarbetet på lokal nivå. 

För Hällefors kommun fi nns i dagsläget endast
antagna lokala miljömål, i kommunens natur-
vårdsprogram, med koppling till naturvården
för nedanstående nationella miljökvalitetsmål:

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

6.1 Utvecklingsstrategi
För att illustrera de strategiskt långsiktiga inten-
tioner för kommunens samhällsutveckling har 
en utvecklingsstrategi tagits fram. Utvecklings-
strategin redovisar på en övergripande nivå med 
breda penseldrag kommunens målsättning för 
den strategiskt långsiktiga samhällsutveckling-
en, vilken ligger till grund för mark- och vatten-
användningen.

I utvecklingsstrategin är tätorterna Hällefors och 
Grythyttan en grundläggande resurs. Där fi nns 
majoriteten av kommunens bostäder och verk-
samheter och Hällefors är kommunens service-
centrum beträffande både offentlig och kommer-
siell service.

Bergslagsbanan (och de större vägarna i kom-
munen -- riksväg 63, samt länsvägarna 244, 
205 och 767) – utgör viktiga transportsamband i 
utvecklingsstrategin. Goda kommunikationer är 
viktiga såväl för lokala näringar som för möjlig-
heterna att nå arbetsplatser i tillväxtbältet. 

Genom att i huvudsak koncentrera samhällsut-
vecklingen inom kommunen till redan bebyggda 
områden kan befi ntliga kommunikationer och 
teknisk försörjning användas, samtidigt som un-
derlaget för kollektivtrafi k, service och verksam-

heter förstärks. Kommunala satsningar på gång- 
och cykelvägar inom tätorterna bidrar också till 
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Införandet av s.k. LIS-områden (landsbygds-
utveckling i strandnära lägen) erbjuder också 
möjligheter till nyetablering. Syftet med LIS är 
att långsiktigt stimulera den lokala och regionala 
utvecklingen på landsbygden genom att peka ut 
intressanta områden som kommunen bedömer 
kunna undantas från strandskyddsreglerna. 

I utvecklingsstrategin ingår ett antal LIS-områ-
den. Valet av dessa utgår från infrastrukturen 
och anslutningen till befi ntlig bebyggelse. Sam-
mantaget blir det fråga om ett antal utvecklings-
stråk med möjligheter att förstärka kommunens 
attraktionskraft.



ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

UTSTÄLLNINGSHANDLING 31

UTVECKLINGSSTRATEGI
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6.2 Mark- och vattenanvändningskar-
tan

I mark- och vattenanvändningskartan (s. 33)
delas planområdet in i delområden med olika 
markanvändning. Markanvändningen delas upp 
i två kategorier, förändrad användning och oför-
ändrad användning och defi neras på följande 
vis:

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

• Oförändrad användning - Pågående mark- 
och vattenanvändning fortsätter i huvudsak 
som hittills. Viss förändring i form av mark-
användning, som inte påverkar områdets 
användning eller karaktär i stort, får före-
komma. 

Några av användningsområdena i mark- och 
vattenanvändningskartan som behöver förtydli-
gas defi neras på följande vis:

• Stadsbygd - Område med bebyggelse av 
stads- eller tätortsmässig karaktär där bostä-
der ingår eller kan ingå. Området utgörs av 
stadsbebyggelse och stadsliknande bebyg-
gelse som i huvudsak används för bostäder, 
kontor, handel eller annan verksamhet (utan 
omgivningspåverkan*) som är förenlig med 
bostäder.

• Landsbygd - Område som ytmässigt främst 
används för landsbygdsanknutna verksam-
heter, men där också bostadsbebyggelse 
och obrukad mark kan förekomma. Området 
kan kompletteras med mindre områden av 
nya bostäder och verksamheter.

• Bostäder/Verksamheter - Bostäder och/eller 
verksamheter (utan omgivningspåverkan) 
som kan kombineras med bostäder.

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

• Verksamheter (med omgivningspåverkan)
Befi ntlig eller tillkommande verksamheter 
som inte bör blandas med, eller ligga intill, 
bostäder. T ex industri, lager, handel i större 
omfattning som kan vara störande för om-
givningen.

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

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

* Defi nition av utan omgivningspåverkan: Nivå-
erna vad gäller exempelvis buller, vibrationer, 
luftföroreningar och lukt överskrider inte de nor-
mer och riktvärden som tillämpas vid anslutning 
till bostäder, skolor och liknande

6.3 Riksintressen
Nedan redovisas hur kommunen avser att tillgo-
dose de redovisade riksintressena.

6.3.1 Naturvården
Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av riksintressena ska naturvär-
dena värnas.
I planförslaget ligger samtliga områden av 
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PLANFÖRSLAG MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA
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INZOOMADE DELAR AV MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA
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riksintresse för naturvården inom ett större 
markområde med användningen natur, grönom-
råde eller landsbygd, där områdets användning 
föreslås bli oförändrad. Användningen bedöms 
tillgodose riksintressena och de naturvärden 
som fi nns inom områdena.

För att skydda riksintressena mot åtgärder som 
kan påtagligt skada naturmiljöerna bör bebyg-
gelse undvikas inom områdena och inga åtgär-
der få vidtas inom områdena som kan påverka 
naturvärdena negativt. 

6.3.2 Kulturmiljövården
Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av riksintressena ska kulturvär-
dena värnas.

Silvergruvorna
I planförslaget ligger området inom användning-
en landsbygd. Användningen bedöms tillgodose 
riksintresset.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada kulturmiljön ska ny bebyg-
gelse inom området anpassas till och ta hänsyn 
till områdets kulturvärden. Sammanhanget mel-
lan bergshantering, bebyggelselämningar och 
odlingslandslap ska värnas. Inga åtgärder få 
vidtas inom området som kan påverka kulturvär-
dena negativt.

Hjulsjö
Riksintresset ligger inom användningen lands-
bygg i planförslaget. Användningen bedöms 
kunna tillgodose den hänsyn som tillkommande 
bebyggelse behöver uppvisa.

Inom området bör ny bebyggelse anpassas till
befi ntligt bebyggelsemönster. En förutsättning 
för bevarandet är att kulturmiljön hålls sam-
man samt att byggnader och platsbildningar får 
behålla sina ursprungliga karaktärer. Vård och 
underhåll av dessa ska ske med varsamhet 
och hänsyn till kulturmiljön samt till de enskilda 
byggnadernas kulturvärden.

Grythyttan
Riksintresset ligger inom användningen stads-
bygd i planförslaget. Användningen bedöms 
tillgodose riksintresset och de kulturvärden som 
fi nns inom området.

Hela riksintresset är i dag detaljplanelagt. För 
att säkerställa områdets kulturvärden bör samt-
liga detaljplaner gås igenom samt behovet av 
skydds- och varsamhetsbestämmelser samt 
rivningsförbud ses över. För att skydda riksin-
tresset mot åtgärder som kan påtagligt skada 
kulturmiljön ska ny bebyggelse inom området 
anpassas till och ta hänsyn till områdets kultur-
värden och inga åtgärder få vidtas inom områ-
det som kan påverka kulturvärdena negativt.

Kulturmiljön behöver hållas samman och bygg-
nader och platsbildningar behöver behålla sina 
ursprungliga karaktärer. Vård och underhåll av 
dessa ska ske med varsamhet och hänsyn till 
kulturmiljön samt till de enskilda byggnadernas 
kulturvärden.

Inom området bör ny bebyggelse anpassas till
befi ntligt bebyggelsemönster och främst uppfö-
ras med fasader av trä, sten eller puts.

Centrala Grytyttan



ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

UTSTÄLLNINGSHANDLING36

RIKSINTRESSEN
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RIKSINTRESSEN
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Loka Brunn
Riksintresset ligger inom användningen lands-
bygd i planförslaget. Användningen bedöms 
tillgodose riksintresset och de kulturvärden som 
fi nns inom området.

För Loka brunn fi nns områdesbestämmelser. 
För att säkerställa områdets kulturvärden bör 
samtliga detaljplaner gås igenom samt behovet 
av skydds- och varsamhetsbestämmelser samt 
rivningsförbud ses över. För att skydda riksin-
tresset mot åtgärder som kan påtagligt skada 
kulturmiljön ska ny bebyggelse inom området 
anpassas till och ta hänsyn till områdets kultur-
värden och inga åtgärder få vidtas inom områ-
det som kan påverka kulturvärdena negativt.

Kulturmiljön behöver hållas samman och bygg-
nader och platsbildningar behöver behålla sina 
ursprungliga karaktärer. Vård och underhåll av 
dessa ska ske med varsamhet och hänsyn till 
kulturmiljön samt till de enskilda byggnadernas 
kulturvärden.

Inom området bör ny bebyggelse anpassas till
befi ntligt bebyggelsemönster och främst uppfö-
ras med fasader av trä, sten eller puts.

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

ska bebyggelse undvikas inom områdena och
inga åtgärder få vidtas inom områdena som kan
påverka natur- eller kulturvärdena negativt. Vid
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i
närheten av riksintressena ska natur- och kultur-
värdena värnas.

Finnekroken
I planförslaget ligger området inom ett markom-
råde med i huvudsak användningen natur med 
inslag av landsbygd och verksamheter vid Loka 
brunn. Användningen bedöms tillgodose riksin-
tresset och de natur- och kulturvärden som fi nns 
inom området.

En förutsättning för bevarandet är att området
behåller sin karaktär som ostört vildmarksom-
råde och hålls opåverkat av infrastruktur och 
bebyggelse samt att de upplevelsevärden och 
friluftsaktiviteter som fi nns inom området be-
varas och utvecklas. En utveckling av bl a den 
verksamhet som fi nns kopplat till Loka brunn 
bedöms stärka riksintresset utifrån temat hälsa, 
möten och som utgångspunkt för bl a vandring.

Kindla området
I planförslaget ligger området inom ett markom-
råde med användningen natur med inslag av 
landsbygd. Användningen bedöms tillgodose 
riksintresset och de natur- och kulturvärden som 
fi nns inom området.

En förutsättning för bevarandet är att området
behåller sin karaktär som ostört vildmarksom-
råde och hålls opåverkat av infrastruktur och 
bebyggelse samt att de upplevelsevärden och 
friluftsaktiviteter som fi nns inom området beva-
ras och utvecklas. En utveckling av t ex natur-
turism och ekoturism inom området bedöms 
stärka riksintresset ytterligare. 

Svartälven Nittälven
I planförslaget ligger området inom ett markom-
råde med i huvudsak användningen natur med Kindla
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inslag av landsbygd och grönområde. Använd-
ningen bedöms tillgodose riksintresset och de 
natur- och kulturvärden som fi nns inom områ-
det.

En förutsättning för bevarandet är att området
behåller sin karaktär som ostört vildmarksom-
råde och hålls opåverkat av infrastruktur och 
bebyggelse samt att de upplevelsevärden och 
friluftsaktiviteter som fi nns inom området beva-
ras och utvecklas. En utveckling av versamheter 
knutna till turism inom området bedöms stärka 
riksintresset ytterligare. 

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

Riksväg 63
Riksväg 63 utgör förbindelse mellan regionala 
centra, vilket innebär att vägen är av särskild 
regional betydelse. Riksväg 63 ingår i det regio-
nala vägnätet och utgör en del av förbindelsen 
mellan Karlstad och Falun/Borlänge.

Hällefors kommun tillsammans med övriga be-
rörda kommuner ska verka för att standarden på 
vägen förbättras.

Riksintressen för stationer för resandebyten
Hällefors kommun ska verka för att resecentrum 
i Hällefors och järnvägsstationen i Grythyttan 
behålls och att stationsområdena utvecklas.

6.3.5 Totalförsvaret
Försvarsmakten ska kontaktas i tidigt skede vid
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning
som avser höga objekt.

Långtjärn, Västeråsmossen, Gårdvikaberget
I planförslaget ligger områdena inom an-
vändningen natur med undantag för området 
Gårdvikaberget som ligger både inom natur och 
landsbygd.

Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de intressen för totalförsvaret som fi nns 
inom området.

Hinderfritt område skjutfält (Villingsberg) 
Området ligger inom det som är angett som 
natur i  mark- och vattenanvändningskartan. 

Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de intressen för totalförsvaret som fi nns 
inom området.

För att skydda ovan nämnda riksintressen mot 
åtgärder som kan påtagligt motverka total-
försvarets intressen ska ingen bebyggelse få 
tillkomma inom området och inga åtgärder får 
vidtas inom området som kan påverka totalför-

få tillkomma inom områdena och inga åtgärder
få vidtas inom områdena som kan påverka
anläggningarna negativt. Vid planläggning,
lovgivning och tillståndsprövning i närheten av
riksintressena ska anläggningarnas funktioner
värnas.

Bergslagsbanan
Hällefors kommun tillsammans med övriga 
berörda kommuner ska verka för att standarden 
på järnvägen förbättras.

Bergslagsbanan genom Hällefors
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svarets intressen negativt.

Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av riksintresset ska totalförsva-
rets intressen värnas

6.3.6 Natura 2000-områden
I planförslaget ligger samtliga Natura 2000-om-
råden inom ett större markområde med använd-
ningen natur eller grönområde där områdets an-
vändning föreslås bli oförändrad. Användningen 
bedöms tillgodose natur- och kulturvärden som 
fi nns inom riksintresseområdena.

För att skydda Natura 2000-områdena mot 
åtgärder som kan påtagligt skada natur- och 
kulturvärdena ska bebyggelse undvikas inom 
områdena och inga åtgärder få vidtas inom 
områdena som kan påverka natur- eller kultur-
värdena negativt. Vid planläggning, lovgivning 
och tillståndsprövning i närheten av områdena 
ska natur- och kulturvärdena värnas.

6.4 Miljökvalitetsnormer
Nedan redovisas hur kommunen avser att följa
gällande miljökvalitetsnormer. 

Kommunen ska beakta miljökvalitetsnormerna
vid all planläggning, lovgivning och tillstånds-
prövning samt säkerställa att gällande miljö-
kvalitetsnormer följs. Metoder ska utvecklas för 
regelbunden kontroll av miljökvaliteten. Särskilt 
åtgärdsprogram ska upprättas om det behövs 
för att en miljökvalitetsnorm ska kunna följas.

6.4.1 Utomhusluft
I planförslaget föreslås att samhällsutvecklingen 
inom kommunen i huvudsak koncentreras till 
de områden som markerats som bostäder/verk-
samheter, verksamheter, stadsbygd och i viss 
mån landsbygd.

Det innebär att ny bebyggelse främst tillkommer 
i och i anslutning till befi ntlig bebyggelse och 

infrastruktur med undantag för några tillkom-
mande bostadsområden i sjönära lägen i sk. 
LIS-områden.

Ett ökat antal människor betyder med nödvän-
dighet att transportbehovet kommer att öka. 
Till viss del kommer detta att ske med bil, vilket 
påverkar miljökvalitetsnormerna. Å andra sidan 
fi nns det anledning att anta att närheten till 
service och kollektivtrafi k innebär ett minskat bil-
beroende. Samtliga utvecklingsstråk beräknas 
ligga inom tillräcklig kort avstånd från kollektiv-
trafi kstråk. En utveckling enligt planförslaget be-
döms därför inte i märkbar grad påverka förut-
sättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna.

6.4.2 Omgivningsbuller
Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller, 
såsom de är formulerade, gäller egentligen inte 
Hällefors kommun. 

I planförslaget föreslås dock inga åtgärder 
som märkbart försämrar bullersituationen inom 
kommunen. För bebyggelse förtydligas förut-
sättningarna genom att riktvärden för buller och 
skyddsavstånd till bullriga verksamheter anges. 
Överskrids riktvärdena eller underskrids skydds-
avstånden ska kommunen verka för att åtgärder 
vidtas som förbättrar ljudmiljön.

Sörälgen
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6.4.3 Vattenförvaltning
En utveckling enligt planförslaget innebära att 
ny bebyggelse främst tillkommer i områden som 
är inom, eller kommer att anslutas till, kommu-
nens verksamhetsområden för vattenförsörjning 
och spillvatten. Vidare ska kommunen verka för 
att enskilda avloppsanläggningar med brister 
förbättras så att dagens reningskrav uppfylls.

Dagvatten ska omhändertas lokalt och vid be-
hov renas innan det når recipient.

Kommunen ska även verka för att markområden
som misstänks vara förorenade undersöks och
vid behov saneras så att inga risker för miljön
och människors hälsa föreligger. Vad det gäller
försurning, som är en bidragande orsak till att
kvicksilver frigörs i våra sjöar och vattendrag,
ska kommunen verka för att de inte försuras
ytterligare.

En utveckling enligt planförslaget bedöms uti-
från detta inte påverka förutsättningarna för att
följa miljökvalitetsnormerna.

6.5 Stadsbygd
6.5.1 Hällefors
I planförslaget utgör större delen av Hällefors 
tätort stadsbygd (oförändrad användning). 
Denna bebyggelse kan utvecklas och komplet-
teras. (Se bild 1)

Ny i bebyggelse bör främst tillkomma genom 
förtätning inom tätorten i anslutning till befi ntlig 
offentlig och kommersiell service. Inom tätorten 
bör nya bostäder främst uppföras i form av fl er-
bostadshus, men i mindre omfattning även som 
radhus och parhus samt enstaka friliggande 
enbostadshus. 

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

att befi ntliga mötesplatser bibehålls och att nya 
skapas.

Nytillkommande stadsbygd (förändrad an-
vändning) är föreslagen i tätortens norra del. 
Nytillkomnade stadsbygd, liksom för befi ntlig 
stadsbygd, kan inrymma både bostäder och 
verksamheter utan omgivningspåverkan.

Inom Hällefors behöver hänsyn tas till:
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg 

63, länsväg 785 och länsväg 786,
• strandskydd,
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• Svartälven som värdefullt vattenområde för 

Bild 1. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning i Hällefors och Grythyttan. Beteck-
ningsförklaring fi nns på s. 32.

Lv 244
Lv 205

Rv 6
3

Torrvarpen

Sörälgen
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kultur,
• Svartälven skyddsvärt strömvatten ur fi ske-

synpunkt,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarliga verksamheter,
• närheten till Ovako Hällefors AB,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• vibrationer från väg- och järnvägtrafi k,
• markradon,
• transporter av farligt gods på riksväg 63 och 

Bergslagsbanan och
• elektroniska och magnetiska fält från bl. a. 

kraftledningar.

Tillkommande bebyggelse kan anslutas till be-
fi ntlig kommunalt vatten och avlopp.

6.5.2 Grythyttan
I planförslaget utgör större delen av Grythyt-
tan stadsbygd (oförändrad användning). Denna 
bebyggelse kan utvecklas och kompletteras. 
(Se bild 1)

Ny bebyggelse bör främst tillkomma genom 
förtätning inom tätorten i anslutning till befi ntlig 
offentlig och kommersiell service. Inom tätorten 
bör nya bostäder främst uppföras i form av fl er-
bostadshus, men i mindre omfattning även som 
radhus och parhus samt enstaka friliggande 
enbostadshus. 

Området ska i huvudsak användas för bostäder, 
kontor, handel eller annan verksamhet som är 
förenlig med bostäder , dvs verksamhet utan 
omgivningspåverkan. Inom tätorten är det viktigt 
att befi ntliga mötesplatser bibehålls och att nya 
skapas.

Ny tillkommande stadsbygd (förändrad använd-
ning) är föreslaget nordöst om Grythyttan, öster 
om länsväg 244. Nytillkommande stadsbygd 

kan inrymma både bostäder och verksamheter 
som är förenliga med bostäder, dvs utan omgiv-
ningspåverkan.

Inom Grythyttan behöver hänsyn tas till:
• området av riksintresse för kulturmiljövården 

för centrala Grythyttan,
• den tillståndspliktiga zonen utmed, länsväg 

205 och länsväg 244,
• strandskydd,
• områden utpekade i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• Torrvarpen som värdefullt vattenområde för 

kultur,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarliga verksamheter,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• vibrationer från väg- och järnvägtrafi k,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 244 

och Bergslagsbanan, samt
• elektroniska och magnetiska fält från bl. a. 

kraftledningar.

Tillkommande bebyggelse kan anslutas till be-
fi ntlig kommunalt vatten och avlopp.

6.5.3 Sörälgen, 
Campus Grythyttan
Området är markerat som stadsbygd i mark- 
och vattenanvändningskartan. (Se bild 2)

Området inom 100-meter från strandlinjen är del 
i det område som föreslås för LIS. Det huvud-
sakliga syftet med LIS-området är att möjliggöra 
en utvidgning av verksamheten med Måltidens 
hus och Campus Grythyttan. (se även separat 
bilaga 2 Landsbygdsutveckling i strandnära 
läge) 
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I anslutning till LIS-området föreslås ytterligare 
område för utveckling av bostäder och verksam-
heter utan omgivningspåverkan utanför 100 me-
ter från stranden utmed östra sidan om länsväg 
244 vilket beskrivs under avsnitt 6.5.2.

Området runt Campus Grythyttan, i anslutning 
till Sörälgen, är ca 10 hektar stort och utgör den 
södra delen av det band med ny stadsbygd 
som föreslås utmed länsväg 244. Området ska i 
huvudsak användas för bostäder, kontor, handel 
eller annan verksamhet som är förenlig med 
bostäder, dvs verksamhet utan omgivningspå-
verkan. 

Området ligger delvis inom Grythyttans verk-
samhetsområde för kommunalt vatten och 
avlopp. Enligt en översiktlig inventering kan LIS-
området anslutas till det kommunala verksam-
hetsområdet för VA. Frågan behöver då utredas 
vidare i samband med detaljplaneläggning.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• tillkommande bebyggelses anpassning till 

befi ntlig bebyggelse,

• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon,
• potentiella förorenade områden,
• mindre områden av sumpskog,
• område från våtmarksinventering,
• Lill-agen som värdefullt vattenområde för 

kultur,
• den tillståndspliktiga zonen utmed länsväg 

244,
• buller från länsväg 205 och länsväg 244,
• vibrationer från länsväg 205 och länsväg 

244,
• transporter av farligt gods på länsväg 205 

och länsväg 244.

6.6 Bostäder/Verksamheter (utan om-
givningpåverkan)
Enstaka nya bostäder ska kunna prövas genom 
lovgivning utan att behöva föregås av planlägg-
ning. Ny sammanhållen bebyggelse ska däre-
mot prövas i detaljplan.

Inom eller i närheten av de utpekade områdena 
för bostäder/verksamheter (utan omgivningspå-
verkan) kan det fi nnas djur eller växter
som omfattas av bestämmelserna i artskydds-
förordningen.Vid planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning ska detta klargöras.

Kommunen är positiv till uppförande av nya 
fritidshus och till omvandling av fritidshus till 
åretruntbostäder, under förutsättning att kon-
fl ikter med andra viktiga intressen undviks. 
Kommunens största resurs är de många sjö-
arna i Hällefors kommun och det är av yttersta 
strategiska vikt att planera för en utbyggnad 
av bostadsbebyggelse och verksamheter utan 
omgivningspåverkan för att locka fl er personer 
att spendera sin fritid, bosätta sig samt arbeta i 
kommunen. 

Flera av de föreslagna områdena för bostäder/

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

Lv 244

Sörälgen

Torrvarpen
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verksamheter (utan omgivningspåverkan) ligger 
helt eller delvis inom strandskyddat område. 
I några av dessa områden har LIS-områden 
pekats ut. Det fi nns i dag inte en utan fl era 
vedertagna defi nitioner av vad som menas med 
landsbygd. Det fi nns heller ingen defi nition i 
lagstiftningen av vad som menas med lands-
bygdsutveckling. När det gäller LIS bedöms 
dock att hela kommunen utgör landsbygd. Med 
landsbygdsutveckling avses i Hällefors kommun 
bland annat:

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

6.6.1 Saxen
Lövvik-Saxhyttan
Område är markerat som bostäder/verksamhe-
ter i mark- och vattenanvändningskartan. (Se 
bild 3)

Områden inom 100-meter från strandlinjen är 
del i det område som föreslås för LIS. Därtill 
föreslås ytterligare område utanför 100 meter 
från stranden. (se även separat bilaga 2, Lands-
bygdsutveckling i strandnära läge) 

Området är ca 180 hektar stort. Inom området
bör nya bostäder främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus. I mindre omfattning 

kan även radhus och parhus samt mindre fl er-
bostadshus uppföras inom området. I området 
kan även verksamheter utan omgivningspåver-
kan förekomma.

Det fi nns inga kommunala VA-anläggningar i
området, dock en strax söder om det sydligaste
LIS-området. Bebyggelsen i området har idag
enskilda lösning för vatten och avlopp.

Det är viktigt att se till att långsiktigt hållbara vat-
ten- och avloppslösningar skapas för ny bebyg-
gelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska
förhållanden fortsätter att vara goda. Omfatt-
ningen på tillkommande bebyggelse bör begrän-
sas, så att exploateringen inte bildar en sam-
manhållen bebyggelse enligt lagen om allmänna 
vattentjänsters defi nition. Detta då möjligheten 
till inrättande av verksamhetsområde för VA och 
därmed anslutning till det kommunala VA-nätet 
för tillfället saknas.

Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon,
• skogliga värdetrakter,
• kulturmiljö,
• närhet till industri (Saxhyttan)

6.6.3 Sörälgen
Hälgsnäs
Området är markerat som bostäder/verksam-
heter i mark- och vattenanvändningskartan. (Se 
bild 4)

Området inom 100-meter från strandlinjen är 
del i det område som föreslås för LIS. Syftet 
med LIS-området är att möjliggöra nya bostä-
der samt nya verksamheter i form av t.ex. en 
marina, badhus, handel, badplats m.m. som 

Bild 3. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning utmed Saxens norra strand. (marke-
rad med pil)

Torrvarpen

Saxen
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bebyggelse, så att sjöns allmänna fysikaliskke-
miska förhållanden fortsätter att vara goda.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon
• angöring till området samt gatu- och väg-

struktur

Skinnartorp-Kullberget
Området är markerat som bostäder/verksam-
heter i mark- och vattenanvändningskartan. (Se 
bild 5)

Områden inom 100-meter från strandlinjen är 
del i det område som föreslås för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen. Därtill föreslås 
ytterligare område längre än 100 meter från 
strandlinjen. (se även separat bilaga 2, Lands-
bygdsutveckling i strandnära läge)

Området är ca 90 hektar stort. Inom området
bör nya bostäder främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus. I mindre omfattning 
kan även radhus och parhus samt mindre fl er-
bostadshus uppföras inom området. I området 
kan även verksamheter utan omgivningspåver-
kan förekomma.

Det fi nns inga kommunala VA-anläggningar i 
området, utan bebyggelsen i området har idag 
enskilda lösningar för vatten och avlopp.
Det är viktigt att se till att långsiktigt hållbara vat-
ten- och avloppslösningar skapas för ny bebyg-
gelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska
förhållanden fortsätter att vara goda. Omfatt-
ningen på tillkommande bebyggelse bör begrän-
sas, så att exploateringen inte bildar en sam-
manhållen bebyggelse enligt lagen om allmänna 
vattentjänsters defi nition. Detta då möjligheten 

komplement till ny bostadsbebyggelse. Därtill 
föreslås ytterligare område längre än 100 meter 
från strandlinjen. (se även separat bilaga 2, 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge)

Området är ca 90 hektar stort. Inom området
bör nya bostäder främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus. I mindre omfattning 
kan även radhus och parhus samt mindre fl er-
bostadshus uppföras inom området. 

Omfattningen på en eventuell exploatering 
avgör om området är möjligt att ansluta till det 
kommunala VA-nätet. För att en anslutning till 
det kommunala nätet ska vara aktuell krävs att 
området uppfyller defi nitionen sammanhållen 

Bild 4. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning på Hälgsnäsudden (Sörälgen)

Sörälgen

bebyggelse enligt lagen om allmänna vat-
tentjänster, vilket sannolikt innebär att även 
angränsande område utpekat i översiktsplanen 
exploateras. Frågan behöver utredas vidare i 
samband med detaljplaneläggning. Vid ett mer 
begränsat tillskott av bostäder behöver tillfreds-
ställande enskilda eller mindre gemensamma 
lösningar för vatten och avlopp säkerställas.

Det är viktigt att se till att långsiktigt hållbara 
vatten- och avloppslösningar skapas för ny 
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till inrättande av verksamhetsområde för VA och 
därmed anslutning till det kommunala VA-nätet 
för tillfället saknas.

Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• eventuell påverkan på riksintresset för fri-

luftsliv,
• angöring till området samt gatu- och väg-

struktur,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon

6.6.4 Torrvarpen 
Grythyttan (Balundstorp)
Området är markerat som bostäder/verksam-
heter i mark- och vattenanvändningskartan. (Se 
bild 6)

Områden inom 100-meter från strandlinjen är 
del i det område som föreslås för LIS. Därtill 
föreslås ytterligare område längre än 100 meter 
från strandlinjen. Användningen inom 100 meter 
syftar till att utveckla områdets funktion som 
rekreationsområde. (se även separat bilaga 2, 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge) 

Området är ca 50 hektar stort. Inom området
bör nya bostäder främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus. I mindre omfattning 
kan även radhus och parhus samt mindre fl er-
bostadshus uppföras inom området. Bebyggelse 
i området behöver anpassas så att riksintresset 
för kulturmiljövård inte påverkas negativt. Det 
handlar bl a om att bevara uttblickar från den 
gamla stadskärnan. I området kan även verk-
samheter utan omgivningspåverkan förekomma. 

Utformning och placering av tillkommande be-
byggelse ska ske på ett sådant sätt att man tar 
till vara delar av det värdefulla rekreationsområ-
det.

Bild 5. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning utmed Sörälgens nordvästra strand. 
(markerade med pilar)

Hökhöjdens natur-
reservat

Sö
rä

lg
en

Rv 63

Bild 6. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning väster om Grythyttan vid sjön Torrvar-
pen. (markerad med pil)

Torrvarpen

Lv 244

Lv 205
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Det fi nns inga kommunala VA-anläggningar i 
området i dagsläget, däremot fi nns kommunalt 
VA i Grythyttan som ligger i anslutning till om-
rådet. Möjligheter till anslutning till det kommu-
nala VA-nätet är möjligt och bör i de fall det blir 
aktuellt utredas vidare.

En tillfredsställande och långsiktigt hållbar lös-
ning behöver säkerställas vid eventuell tillkom-
mande bebyggelse med avlopp.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• angöring till området samt gatu- och väg-

struktur,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon
• Torrvarpen som värdefullt vattenområde för 

kultur,
• närheten till järnvägen vad gäller buller och 

risk,
• närheten till industrier, vad gäller buller och 

behov av skyddsavstånd,
• frilufts och rekreationsvärden.

Holmarna-Lövnäsudden
Området är markerat som bostäder/verksam-
heter i mark- och vattenanvändningskartan. (Se 
bild 7)

Områden inom 100-meter från strandlinjen är 
del i det område som föreslås för LIS. Därtill 
föreslås ytterligare område längre än 100 meter 
från strandlinjen. (se även separat bilaga 2, 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge)

Området är ca 100 hektar stort. Inom området
bör nya bostäder främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus. I mindre omfatt-
ning kan även radhus och parhus samt mindre 
fl erbostadshus uppföras inom området. Områ-
det kan ha mindre inslag av verksamheter utan 
omgivningspåverkan.

Det fi nns inga kommunala VA-anläggningar i 
området, utan bebyggelsen i området har idag 
enskilda lösning för vatten och avlopp. Det är 
viktigt att se till att långsiktigt hållbara vatten- 
och avloppslösningar skapas för ny bebyggelse, 
så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska förhål-
landen fortsätter att vara goda.

Sannolikt kommer vatten och avlopp lösas 
genom enskilda eller mindre gemensamma 

Balundstorp

Bild 7. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning vid Holmarna-Lövnäsudden. (marke-
rad med pil)

Torrvarpen
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lösningar. Blir exploateringen av en sådan 
omfattning att bebyggelsen uppfyller lagen om 
allmänna vattentjänsters defi nition sammanhål-
len bebyggelse kan en anslutning till det kom-
munala VA-nätet bli aktuell. Frågan måste i så 
fall utredas vidare.

Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon

6.6.5 Landsbygd
En aktiv och högst levande landsbygd utöver sin 
egenproduktion är en drivande motor för Häl-
lefors attraktiva livsmiljö för boende, rekreation 
och turism.

Nya bostäder utanför utpekade områden bör
främst tillkomma på de delar i mark- och vat-
tenanvändningskartan som är markerade som 
landsbygd. På landsbygden bör nya bostäder 
framförallt uppföras i anslutning till befi ntlig 
bebyggelse, befi ntliga kommunikationer och 
teknisk försörjning.

Nya bostäder på landsbygden bör främst upp-
föras i form av friliggande enbostadshus, men 
eventuellt även som mindre fl erbostadshus.

Bredsjö
Området är markerat som landsbygd i mark- 
och vattenanvändningskartan och utpekat som 
ett utvecklingsstråk i utvecklingsstrategin.

I Bredsjö kan befi ntliga bostäder utvecklas och 
nya bostäder tillkomma i anslutning till den be-
fi ntliga bebyggelsen.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kultumiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon,
• potentiella förorenade områden,
• närheten till järnvägen vad gäller buller och 

risk.

Hjulsjö
Hjulsjö är markerat som landsbygd i mark- och 
vattenanvändningskartan (se bild 8) och utpekat 
som ett utvecklingsstråk i utvecklingsstrategin. 
Områden inom 100-meter från strandlinjen 
utmed del av Kvisseln är del i det område som 
föreslås för LIS. (se även separat bilaga 2, 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge)

Torrvarpen, Lövnäsudden
Bild 8. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning vid Holmarna-Lövnäsudden. 

Rv 63

Kvisseln

Hjulsjön

Lv 767
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I Hjulsjö kan befi ntliga bostäder utvecklas och 
nya bostäder tillkomma i anslutning till den be-
fi ntliga bebyggelsen.

Vid planläggning och lovgivning inom områdena 
ska hänsyn tas till de lokala förutsättningarna 
såsom kvalitet i landskapet.

Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,  
• markradon,
• potentiella förorenade områden,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg 

63 och länsväg 767,
• buller från riksväg 63 och länsväg 767,
• vibrationer från riksväg 63 och länsväg 767,
• transporter av farligt gods på riksväg 63 och 

länsväg 767.

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

kemiska förhållanden inte påverkas negativt.

Sannolikt kommer vatten och avlopp för tillkom-
mande bebyggelse lösas genom enskilda eller
mindre gemensamma lösningar. Blir exploate-
ringen av en sådan omfattning att bebyggelsen
uppfyller lagen om allmänna vattentjänsters 
defi nition för sammanhållen bebyggelse kan 
en anslutning till det kommunala VA-nätet bli 
aktuell. Frågan måste i det fall den blir aktuell 
utredas vidare.

6.7 Verksamheter
Inom eller i närheten av de utpekade områdena 
för nya verksamheter (med eller utan omgiv-
ningspåverkan) kan det fi nnas djur eller växter 
som omfattas av bestämmelserna i artskydds-
förordningen. Vid planläggning, lovgivning och 
tillståndsprövning ska detta klargöras. 

Flera av de föreslagna områdena för nya verk-
samheter ligger helt eller delvis inom strand-
skyddat område. I några av dessa områden har 
LIS-områden pekats ut. 

Det fi nns i dag inte en utan fl era vedertagna 
defi nitioner av vad som menas med landsbygd. 
Det fi nns heller ingen defi nition i lagstiftningen 
av vad som menas med landsbygdsutveckling. 
När det gäller LIS bedöms dock att hela kommu-
nen utgör landsbygd. Med landsbygdsutveckling 
avses i Hällefors kommun bland annat:

• nya och utvecklingen av befi ntliga verksam-
heter för friluftslivet och turismen som kan 
ge positiva sysselsättningseffekter.

6.7.1 Hällefors
Utmed riksväg 63
Området är markerat som verksamheter (med 
omgivningspåverkan) i mark- och vattenanvänd-
ningskartan. (Se bild 9)

I planförslaget föreslås två nya områden för 

Hjulsjö
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Bild 10 Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning utmed Sörälgens nordvästra strand. 
(markerat med pil)

Hökhöjdens natur-
reservat

Sö
rä

lg
en

Rv 63

verksamheter utmed riksväg 63 strax söder 
om Hällefors tätort. Inom områdena kan lättare 
verksamheter och tyngre verksamheter, med 
omgivningspåverkan, etablera sig. Huvudsyftet 
med området är att samla användning som inte 
är förenlig med bostäder. 

Området väster om riksväg 63 är ca 30 hektar 
stort och området öster om riksväg 63 är ca 70 
hektar stort. 

Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• dagvattenhantering, 
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg 

63,
• buller från riksväg 63,
• vibrationer från riksväg 63,
• transporter av farligt gods på riksväg 63.

6.7.2 Sörälgen
Campingen
Området är markerat som verksamheter (utan 
omgivningspåverkan) i mark- och vattenanvänd-
ningskartan. (Se bild 10)

Området inom 100-meter från strandlinjen är 
del i det område som föreslås för LIS. Syftet 
med LIS-området är att möjliggöra en utveckling 
av befi ntligt campingområde (se även separat 
bilaga 2, Landsbygdsutveckling i strandnära 
läge). Därtill föreslås ytterligare område för 
utveckling med samma syfte utanför 100 meter 
från stranden. 

Naturreservatets föreskrifter reglerar uppfö-
rande av anläggningar och byggnader samt ett 
antal åtgärder. För vissa åtgärder krävs tillstånd 
eller dispens från naturreservatets föreskrifter 
från Länsstyrelsen.

Bild 9. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning utmed länsväg 244. (markerad med 
pil)

Lv 244

Rv 6
3

Torrvarpen

Sörälgen
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Loka brunn

Området är ca 15 hektar stort. 

Området är idag inte anslutet till det kommunala
VA-nätet, utan campingen har idag en enskild
lösning för vatten och avlopp. Området ligger
dock i anslutning till kommunalt VA och anslut-
ning till detta nät är möjlig. Oavsett enskild eller
kommunal lösning för vatten och avlopp är det
viktigt att se till att långsiktigt hållbara vatten- 
och avloppslösningar skapas vid en eventuell 
utveckling av verksamheten, så att sjöns all-
männa fysikaliskkemiska förhållanden fortsätter 
att vara goda.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon,
• eventuell påverkan på naturreservatet,
• eventuell påverkan på riksintresset för 

friluftsliv.

6.7.3 Norr- och södra Loken, 
Loka brunn
Området är markerat som verksamheter (utan 
omgivningspåverkan) i mark- och vattenan-
vändningskartan. (Se bild 11)

Området inom 100-meter från strandlinjen är 
del i det område som föreslås för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen. Syftet med LIS-
området, och området i helhet, är att möjliggöra 
en utveckling av den befi ntliga verksamheten 
vid Loka Brunn, det vill säga konferens-, res-
taurang-, spa- och hotellverksamheten. Därtill 
föreslås ytterligare område för utveckling med 
samma syfte utanför 100 meter från stranden. 
(se även separat bilaga 2, Landsbygdsutveck-
ling i strandnära läge) 

Området är ca 12 hektar stort. 

Det fi nns inga kommunala VA-anläggningar i 
området, utan verksamheten har idag en enskild 
lösning för vatten och avlopp. I det fortsatta 
arbetet är det viktigt att säkerställa att anlägg-
ningen har kapacitet för en eventuell utveckling 
av verksamheten och att långsiktigt hållbara 
vatten- och avloppslösningar skapas för ny be-
byggelse. Detta är speciellt viktigt med tanke på 
att Norra Loken ingår i vattenskyddsområdet för 
Loka Brunn. 

Inom området behöver hänsyn tas till:
• riksintresse för kulturmiljövården,
• riksintresse naturvård,
• riksintresse för friluftlivet,

Bild 11. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning i Loka brunn.
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• kultumiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon,
• potentiella förorenade områden,
• närheten till järnvägen vad gäller buller och 

risk.

Hjulsjö
Området är markerat som landsbygd i mark- 
och vattenanvändningskartan och utpekat som 
ett utvecklingsstråk i utvecklingsstrategin. I 
Hjulsjö kan befi ntlig verksamhet utvecklas och 
nya kan tillkomma.

Vid planläggning och lovgivning inom områdena 
ska hänsyn tas till de lokala förutsättningarna 
såsom kvalitet i landskapet.

Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,  
• markradon,
• potentiella förorenade områden,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg 

63 och länsväg 767,
• buller från riksväg 63 och länsväg 767,
• vibrationer från riksväg 63 och länsväg 767,
• transporter av farligt gods på riksväg 63 och 

länsväg 767.

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

• vattenskyddsområdet för Loka Brunn,
• områden utpekade i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• Skogliga värdetrakter
• fornlämningar
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon,
• den tillståndspliktiga zonen utmed länsväg 

205,
• buller från länsväg 205,
• vibrationer från länsväg 205,
• transporter av farligt gods på länsväg 205.

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

6.7.4 Landsbygd
En aktiv och högst levande landsbygd utöver sin 
egenproduktion är en drivande motor för Häl-
lefors attraktiva livsmiljö för boende, rekreation 
och turism.

Nya verksamheter utanför utpekade områden 
för verksamheter bör främst tillkomma på de 
delar i mark- och vattenanvändningskartan som 
är markerade som landsbygd. På landsbygden 
bör nya verksamheter i första hand uppföras 
i anslutning till befi ntlig bebyggelse, befi ntliga 
kommunikationer och teknisk försörjning.

Bredsjö
Området är markerat som landsbygd i mark- 
och vattenanvändningskartan och utpekat som 
ett utvecklingsstråk i utvecklingsstrategin.

I Bredsjö kan befi ntlig verksamhet utvecklas och 
nya kan tillkomma.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
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Behovet av parkeringsplatser för besökande
ska ses över, främst för att tillgodose parke-
ringsbehovet under högsäsong. Detta speciellt
avseende uppställningsplatser för husbilar och
husvagnar.

Turismsatsningar i anslutning till bl a Grythyt-
tan och Loka brunn ska stimuleras. Kommunen 
ska verka för att området fortsätter att utvecklas 
som ett centrum för gastronomi, spáverksam-
het, utbildning och en plats att uppleva unik 
kulturmiljö.

Inom naturområdena bör befi ntliga verksamhe-
ter inom besöksnäringen kunna expandera och
utvecklas samt nya verksamheter kunna tillkom-
ma. En utveckling av bl a naturturism med fokus 
på t ex fi ske, vandring, mountainbike, kanoting 
bedöms stärka värdena inom naturområdena 
ytterligare.

Naturmiljöer såsom t ex Björskogsnäs, Hökhöj-
den och Knuthöjden ska utvecklas och ytterli-
gare tillgängliggöras, samt ges vägvisning och 
information, för att utgöra attraktiva besöksmål. 

6.7.6 Jordbruk
Enligt 3 kap 4 § i miljöbalken får bruknings-
värd jordbruksmark endast tas i anspråk för 
bebyggelse om det behövs för att tillgodose ett 
väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgo-
doses på en annan plats. I de få fall där före-
slagna områden påverkar jordbruksmark hand-
lar samhällsintresset om att skapa attraktiva 
boendemiljöer och verksamhetslokaliseringar, 
ett mer diversifi erat bostadsbestånd och en 
bättre fungerande fl yttkedja. Genomförandet av 
planen bedöms därmed långsiktigt ge fördelar 
för samhället. 

Den slutliga placeringen, i detalj, av tillkom-
mande bebyggelse kommer ske efter nogrann 
utredning kring var den mest brukningsvärda 
jordbruksmarken är för att bevara så mycket 

jordbruksmark som möjligt och samtidigt reali-
sera projekten. Frågan kommer utredas i detalj i 
samband med framtagande av ny detaljplan för 
respektive område. 

Utanför utpekade områden ska ny bebyggelse
undvikas på åkermark. Åkermarken inom kom-
munen bör i så stor utsträckning som möjligt
hållas öppen. Kommunen ska verka för att
åkermarken inte växer igen. Igenplantering av
åkermark bör undvikas. För den biologiska 
mångfalden är åkermark i skogslandskapet 
positiv för artdiversiteten. Förändringar ska ske i 
samklang med de gröna näringarna.

6.7.7 Skogsbruk
Utanför utpekade områden ska ny bebyggelse
lokaliseras så att skogsnäringens framtida ut-
vecklingsmöjligheter inte begränsas. Skogsnä-
ringen som förutom de större aktörerna består 
av många familjeskogsbruk och mindre aktörer 
som är viktiga delar i ett skapa en växande skog 
som gör klimatnytta.

Skogen ska även i framtiden vara en källa till
många råvaror och tjänster. Det ska fi nnas ut-
rymme för produktion av skogsråvara likväl som
för möjligheten till rekreation. 

I skogsbruket ska stor hänsyn tas till natur- och 
kulturvärden. Skogens vitalitet och fl exibilitet in-
för framtida klimatförändringar ska säkerställas 
med hjälp av en ökad diversitet med avseende 
på trädslag och beståndsanpassning utifrån 
markens förutsättningar.

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

6.8.1 Vägar
Ett bra vägnät inom både kommunen och
regionen är av stor betydelse för kommunens
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utveckling. Det underlättar för pendling och
godstransporter samt gör kommunen attraktiv
för boende och verksamheter. Det är av stor
betydelse för utvecklingen av kommunen att det
fi nns bra vägförbindelser i alla väderstreck.

Riksväg 63, framförallt avsnittet mellan Hällefors
och Kopparberg, har till stora delar mycket dålig
standard, både trafi ktekniskt och vägtekniskt.
Hällefors kommun ska tillsammans med övriga 
berörda kommuner verka för att standarden
på riksvägen förbättras.

Kommun ska ha en dialog med Trafi kverket om 
förslagen som berör det statliga vägnätet. Hälle-
fors kommun ska verka för att det övriga vägnä-
tet inom kommunen håller hög standard, både 
vad det gäller framkomlighet och trafi ksäkerhet.

Kommunen ska har en dialog med Region Öre-
bro län i och med dess roll som regional upprät-
tare av infrastrukturplaner.

Kommunen ska verka för att trafi kmiljön inom
utvecklingsstråken, framförallt i Hällefors,
förbättras och blir säkrare.

Kommun ska verka för en väl fungerande lad-
dinfrastruktur för elfordon inom kommunen och 
att nya laddstationer eller laddstolpar anläggs 
vid strategiskt viktiga platser, såsom offentlig 
service och samåknings- samt pendlarparke-
ringar. 

Nya laddstationer eller laddstolpar bör främst 
prioriteras inom och mellan utpekade utveck-
lingsstråk samt längs väg 244, väg 205, riksväg 
63 och väg 767. Bland annat bör laddstationer 
eller laddstolpar anläggas i anslutning till re-
secentrum i Hällefors och järnvägsstationen i 
Grythyttan.

6.8.2 Järnvägar
Kommunen ska verka för att tågförbindelserna

även fortsättningsvis är goda och har stopp i
både Hällefors och Grythyttan. Vidare ska
kommunen verka för fl er mötesspår och högre
hastighet på Bergslagsbanan.

Enligt Trafi kverket bör generellt sett ingen ny
bebyggelse tillåtas inom 30 meter från järnvä-
gen, räknat från närmaste spårmitt. Skyddsav-
ståndet syftar till att skydda bebyggelse från ur-
spårning av tåg och ger utrymme vid eventuella 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka. 
Ny bebyggelse ska undvikas inom 30 meter från 
närmaste spårmitt.

6.8.3 Gång- och cykelvägar
Ett gent och sammanhängande gång- och
cykelvägnät är av stor betydelse för ökad gång- 
och cykeltrafi k. Det främjar hållbara och miljö-
vänliga kommunikationer samt folkhälsan.

Kommunen ska verka för att gång- och cykel-
vägnätet byggs ut och att nya cykelparkeringar
anläggs vid strategiskt viktiga platser, såsom
offentlig service, kollektivtrafi kknutpunkter och 
större arbetsplatser. Nya gång- och cykelvägar 
ska främst prioriteras inom och mellan utveck-
lingsstråken och bör i första hand anläggas som 
separata gång- och cykelvägar. Bland annat bör 
en ny gång- och cykelväg anläggas mellan Häl-
lefors och Grythyttan.

Kollektivtrafi ken i Hällefors kommun
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Kommunen ska verka för att gång- och cykel-
vägnätet håller hög standard och snöröjs innan 
vägarna.

En gång- och cykelplan ska tas fram som identi-
fi erar var nya gång- och cykelvägar samt cykel-
parkeringar behöver anläggas. 

6.8.4 Kollektivtrafi k
Kollektivtrafi ken ska utvecklas ytterligare genom
samordning av kommunikationerna inom länet 
och med angränsande län. Vidare behöver 
tidtabellerna för buss- och tågtrafi ken samord-
nas. För att öka kollektivtrafi kresandet behöver 
kollektivtrafi ken bli ett attraktivt och konkurrens-
kraftigt alternativ till biltrafi ken.

Hällefors kommun ska verka för att buss och
tågtrafi ken är god inom, till och från kommunen.
Detta speciellt till och från resecentrum i
Hällefors samt järnvägsstationen i Grythyttan.

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

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

Standarden på bytespunkter, såsom resecen-
trum i Hällefors och järnvägsstationen i Gryt-
hyttam, och större hållplatser ska höjas. Detta 
bl.a. med skyltning och cykelparkering. Den 
fysiska utformningen av bytespunkterna och 
hållplatserna ska vara tillfredsställande, både ur 
trafi ksäkerhets- och trygghetssynpunkt. Särskilt 
barnens specifi ka förutsättningar ska beaktas.

6.8.5 Flyg
Luftfartsverket (LFV) ska kontaktas i ett tidigt 
skede vid planläggning, lovgivning och till-
ståndsprövning som avser höga objekt. Till LFV 

ska alla objekt oavsett om det gäller byggna-
der, vindkraftverk, master, torn, reklamskyltar, 
konstverk, osv, som är högre än 20 meter över 
marken remitteras.

6.8.6 Digitala kommunikationer
Hällefors kommun ska verka för att fi ber
fortsätter att byggas ut i kommunen. En utbygg-
nad av fi ber bör främst prioriteras inom och 
mellan det som pekas ut som utvecklingsstråk 
i utvecklingsstrategin. För att stimulera fortsatt 
fi berutbyggnad ska nedgrävning av fi ber alltid 
beaktas vid andra grävningsarbeten, såsom för 
fjärrvärme och el.

Hällefors kommun ska verka för en god
mobiltäckning inom hela kommunen. Nya tele-
master ska utformas och placeras med hänsyn 
till stads- eller landskapsbild och till natur- och 
kulturvärden på platsen. Samlokalisering ska 
eftersträvas för att begränsa antalet master.

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

6.9 Naturmiljö
Kommunens naturmiljöer ska uppmärksammas,
lyftas fram och göras mer kända bland invånare
samt besökare. Värdefulla naturmiljöer ska be-
varas och utvecklas samt göras mer tillgängliga.
Informationen om och tillgängligheten till värde-
fulla naturmiljöer ska öka.

Kommunen ska verka för att bevara och utöka
mängden småbiotoper till förmån för den biolo-
giska mångfalden. Inga nyckelbiotoper bör
utsättas för förändringar som kan påverka na-
turvärdena negativt.

Kommunen ska verka för att sammanhängande
grönstråk, spridningskorridorer, mellan olika
naturområden bevaras och vid behov skapas
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så att växter och djur ges möjlighet att utveckla
livskraftiga bestånd.

Ekosystemtjänster, såsom rening av dagvatten,
frisk luft och utjämning av lokalklimat ska säkras
vid all planläggning, lovgivning och tillstånds-
prövning. Kommunen ska verka för fi skens fria 
uppvandring i vattensystemen.

Kommunen ska verka för att mossar inom kom-
munen skyddas från torvtäkt.

6.9.1 Natur
I planförslaget föreslås stora naturområden som 
breder ut sig kring kommunikationsstråk, stads-
bygd, bostäder, verksamheter och landsbygd. 
Områdenas användning föreslås bli oförändrad.

Inom områdena fi nns förutom värden för skogs-
bruk även en mängd natur-, kultur- och rekrea-
tionsvärden. Områdena är till sin karaktär i stor
utsträckning opåverkade av exploatering och
utgör vildmarksområden. Inom områdena bör 
främst natur-, kultur- och rekreationsvärdena
värnas och utvecklas.

6.9.2 Stora opåverkade områden
I planförslaget föreslås fyra områden som be-
döms utgöra stora opåverkade områden. Inom
områdena fi nns en koncentration av skogliga
värdekärnor såsom naturreservat och blivande
naturreservat. Områdena utgör stora vildmarks-
områden med värdefulla skogar, sjöar och älvar.

Inom de fyra områdena bedöms pågående
markanvändning kunna fortgå. Områdena är
dock känsliga för visuell påverkan på land-
skapsbilden och exploatering som kan inverka 
på den opåverkade karaktären och upplevelsen 
av den. Exploatering eller andra ingrepp i miljön 
som kan påverka den orörda karaktären, värdet 
för friluftslivet och höga naturvärden, inklusive 
värden för fågellivet och känsliga våtmarker, ska 
inte få tillkomma inom områdena. Särskild hän-

syn ska tas till områdenas vildmarkskaraktär.

Kindla
Området ligger vid kommungränsen mot Lin-
desbergs kommun. Kindlaområdet är högt be-
läget och starkt kuperat. Det är ett av de högsta 
områdena i länet och når hela 426 meter över 
havet. Inom området fi nns ett fl ertal natur och 
rekreationsvärden och rymmer bl a ett av de 
största naturreservaten i länet.

Väster om Nittälvsdalen
Området inkluderar Kaljoxdalens och Ställ-
bergsmossens naturreservat och består av 
kuperad terräng, sjöar och mossar. Endast små 
lokala vägar och enstaka hus fi nns i området. 
Postleden sträcker sig genom området. Inom 
området fi nns ett fl ertal natur- och rekreations-
värden.

Västeråsmossen m.m.
Området inkluderar bl a Västeråsmossens 
naturreservat och Nedre- och Övre Sävälvens 
naturreservat. Området består av kuperad ter-
räng som inkluderar naturskogar, myrmarker, 
vattendrag och andra naturtyper. Inom området 
fi nns ett fl ertal natur- och rekreationsvärden.

Murstensdalen
Området inkluderar en rad naturreservat där det 
största är Murstensdalens naturreservat. Om-
rådet kring Murstensdalen är det, efter Kindla, 
som är mest vildmarksartat i Örebro län. Inom 
området fi nns ett fl ertal natur- och rekreations-
värden.

6.10 Kulturmiljö
Kommunens kulturhistoriskt värdefulla miljöer
och byggnader ska uppmärksammas, lyftas
fram och göras mer kända bland invånare samt
besökare. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och
byggnader ska vårdas, bevaras samt göras mer
tillgängliga. Informationen om och tillgänglighe-
ten till intressanta miljöer och byggnader ska
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STORA OPÅVERKADE OMRÅDEN
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öka.

Kommunen ska verka för att övergivna kultur-
historiskt värdefulla byggnader ges en ny me-
ningsfull användning anpassad till dess värden.

Vid ändringar av en byggnad med ett dokumen-
terat kulturhistoriskt värde bör samråd ske med 
länsmuseet.

6.11 Rekreation och friluftsliv
Kommunens innevånare ska ges möjlighet till
en aktiv fritid med motion, idrott och rörelse i
vardagen. I samband med att kommunen ut-
vecklas behöver befi ntliga 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 lättillgäng-
liga områden av hög kvalitet för pedagogisk 
versamhet ska säkras.

• Hällefors kommun ska verka för att öka vat-
tenkontakten i tätorterna.

• Vandrings-, cykel- och kanotleder ska un-
derhållas och utvecklas, bl.a. genom ökad 

tillgänglighet och skyltning. 

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

6.11.1 Grönområden
I planförslaget utgör de större tätortsnära
naturreservaten i och i närheten av Hällefors 
grönområden. Områdena som identifi erats är 
Knuthöjdsmossen, Hammarmossen och Hök-
höjden. Knuthöjdsmossen och Hammarmossen 
är också NATURA 2000-områden. Mindre par-
ker och naturområden i Hällefors och Grythyttan 
ingår däremot i användningen stadsbygd.

Områdena ska skyddas, bevaras samt göras 
mer tillgängliga. Informationen om och tillgäng-
ligheten till grönområdena ska öka.

6.12 Teknisk försörjning
6.12.1 Vattenförsörjning
Kommunens verksamhetsområden för vatten-
försörjning bedöms kunna utökas till nya om-
rådena för bostäder och verksamheter i de fall 
antal och täthet gör att det räknas som samlad 
bebyggelse. 

Det är dock tveksamt om området för nya bo-
städer vid Torrvarpens västra sida kommer att 
omfattas av kommunens verksamhetsområden 
för vattenförsörjning. Om dessa områden inte 
kan anslutas till kommunalt dricksvatten bör 
främst gemensamma lösningar eftersträvas. Det 
samma gäller för ny bebyggelse på landsbyg-
den.

För att skydda grundvattnet som används till 
vattenförsörjningen fi nns det vattenskydds-
områden. Där gäller särskilda hänsynsregler 
– skyddsföreskrifter – för att vattnet inte ska bli 
förorenat.

Grythyttans kyrka
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Kraftledning i kommunen

All byggnation inom vattenskyddsområde el-
ler på rullstensåsar ska föregås av noggrann 
utredning för att säkerställa att vattentäkten inte 
riskeras att påverkas.

En ny vattenförsörjningsplan är under framta-
gande och kan leda till att vattenförekomster 
enligt den nya planen kan behöva reserveras.

Vattenförsörjningen till Hällefors och Grythyttan 
sker idag genom vattenverket i Jeppetorp. Vat-
tentäkten på samma ställe består av ett fl ertal 
borrhål varav ett antal går direkt till bryggeriet. 
Vattenverkets och täktens kapacitet utnyttjas 
idag till ca hälften. En situation där vattenbrist 
uppstår är därför högst osannolikt. 

Det pågår samtidigt ett arbete med att ta fram 
en reservvattentäkt söder om den befi ntliga. 
Den här täkten ska kunna täcka upp för hela 
behovet om den befi ntliga vattentäkten slåss ut 
på grund av till exempel föroreningar.

6.12.2 Spillvatten
Kommunens verksamhetsområden för spill-
vatten bedöms kunna utökas till de utpekade 
områdena för nya bostäder och verksamheter 
i Hällefors, Grythyttan och Hjulsjö samt vid sjö-
arna Saxen och Sörälgen. 

Det är dock tveksamt om området för nya bo-
städer vid Torrvarpens västra sida kommer att 
omfattas av kommunens verksamhetsområden 
för vattenförsörjning. Om dessa områden inte 
kan anslutas till kommunalt dricksvatten bör 
främst gemensamma lösningar eftersträvas. Det 
samma gäller för ny bebyggelse på landsbyg-
den.

Enskilda avloppsanläggningar står för en be-
tydande del av utsläppen av närsalter i kom-
munen. Utökade verksamhetsområden för 
spillvatten kan bli aktuella inom några geogra-
fi ska områden, utanför utpekade områden för 

ny bebyggelse. Det samma kan vara aktuellt för 
andra områden med sammanhållen bebyggelse 
i nära anslutning till befi ntliga verksamhetsom-
råden.

6.12.3 Dagvatten
Dagvatten ska omhändertas lokalt och vid
behov renas innan det når recipient. Där det är
möjligt och motiverat kan det behöva anläggas
öppna dagvattenmagasin som fördröjer avrin-
ningen till sjöar och vattendrag. Därigenom 
möjliggörs rening av vattnet innan det återförs 
till det naturliga kretsloppet. Områden för dag-
vattenhantering kan även behöva reserveras vid 
bl.a. planläggning.

En dagvattenstrategi ska tas fram med riktlinjer
för dagvattenhanteringen inom kommunen.

6.12.4 Energi
All energianvändning påverkar miljön. Hur stor
miljöpåverkan blir beror främst på valet av ener-
gikälla samt hur energin framställs.

Elförsörjning
Kommunen ska generellt verka för att nya och
befi ntliga kraftledningar inom tätorterna markför-
läggs för att minimera sårbarhet och risker.

För att upprätthålla en god fl ygsäkerhet så 
rekommenderar Transportstyrelsen att vind-
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kraftverk och master med stag med en totalhöjd 
lägre än 50 meter placeras minst 100 meter från 
kraftledning. Vindkraftverk och master med stag 
med en totalhöjd över 50 meter bör placeras 
minst 200 meter från kraftledning. Avståndet 
beräknas med utgångspunkt från kraftrotorns 
periferi. För verk med en rotordiameter på 100 
meter eller mer bör avståndet mellan torn och 
ledning vara större än 200 meter.

Fjärrvärme
Kommunen bör verka för en fortsatt anslutning
till och utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Vindkraft
I dagsläget fi nns inte några områden av riks-
intresse för anläggningar för energiproduktion 
inom kommunen. 

Solenergi
Hällefors kommun ska följa utvecklingen av sol-
celler som en möjlighet att bidra till en elförsörj-
ning av exempelvis offentliga byggnader.

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

6.13 Miljö, hälsa och säkerhet
6.13.1 Förorenade områden
Risken för förorenade områden ska beaktas 
tidigt vid exploatering och fysisk planering. I 
samband med detaljplanering ska regelmässigt 
en redovisning av tidigare verksamheter i områ-
det göras. Om förorenade områden ska bebyg-
gas ska exploateringen föregås av en miljötek-
nisk undersökning som klargör föroreningarnas 
omfattning och typ samt fastställer behovet av 
sanering för den planerade användningen.

I rapporten Förorenade områden i den fysiska
planeringen - en vägledning, framtagen av
Länsstyrelsen i Östergötland, anges rekom-
mendationer för bl.a. känslig och mindre känslig 

markanvändning. Rapporten ska tillämpas som 
en vägledning vid planläggning, lovgivning och 
tillståndsprövning.

6.13.2 Miljöfarlig verksamhet
Verksamheter med omgivningspåverkan ska 
styras till de områden i kommunen som är utpe-
kade i mark- och vattenanvändningskartan.

För A-anläggningar krävs tillstånd i miljödom-
stol, för B-anläggningar krävs tillstånd hos 
länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och 
C-anläggningar ska anmälas till miljö- och bygg-
nadsnämnden i kommunen.

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

6.13.4 Klimatförändringar
Med hänsyn till klimatförändringarna är det 
viktigt att bevara naturlig vegetation som tempe-
ratursänkande element och grönområden som 
kan användas för öppen dagvattenhantering vid 
ökad nederbörd. 

Lågpunkter enligt skyfallskarteringen ska ses 
över och vid behov åtgärdas.

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

För ny bebyggelse inom riskområden för höga 
vattenstånd ska lägsta nivå på färdigt golv ligga 
minst:
• I områden som hotas av 100-årsfl öde, dvs. 

där sannolikheten för översvämningar be-
räknas till 63 procent eller högre under en 
100-årsperiod, bör det inte tillkomma någon 
bebyggelse alls, med undantag för enkla 
byggnader som garage och uthus., och

• I områden som hotas av högsta dimensio-
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nerande fl öde, dvs. där översvämningar 
beräknas ske mer sällan än vart hundrade 
år kan samhällsfunktioner av mindre vikt 
lokaliseras. Exempel är byggnader av lägre 
värde, byggnader av mer robust konstruk-
tion, vägar med förbifartsmöjligheter, ensta-
ka villor, fritidshus och mindre industrier med 
liten miljöpåverkan.

• Endast i områden som inte hotas av 
100-årssfl öde eller högsta dimensionerande 
fl öde bör riskobjekt och samhällsfunktioner 
av betydande vikt lokaliseras.

Rekommendationerna föreslår var man kan 
bygga utan att vidta särskilda förebyggande 
åtgärder med avseende på höga fl öden. I de fall 
man önskar använda översvämningshotad mark 
till annat än vad som rekommenderas bör en 
riskanalys utföras för att bedöma vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att begränsa konsekven-
serna av höga fl öden.

Punkterna ovan är hämtade ur rapporten Över-
svämningsrisker i fysisk planering, rekommen-
dationer för markanvändning vid nybebyggelse, 
framtagen av länsstyrelserna i Mellansverige, 
anges rekommendationer för markanvändning 
vid ny bebyggelse.

Vidare anges rekommendationer för markan-
vändning vid ny bebyggelse i rapporten Sti-
gande vatten, en handbok för fysisk planering i 
översvämningshotade områden, framtagen av 
länsstyrelserna i Värmlands och Västra Göta-
lands län.

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

Ny bebyggelse inom områden med erosionsför-
utsättningar och erosionskänsliga jordarter ska 
föregås av geotekniska undersökningar som 

klargör riskerna samt anger vilka åtgärder som 
eventuellt krävs för att undvika erosion.

6.13.7 Ras- och skredrisk
I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom
områden med förutsättningar för ras och skred.

Ny bebyggelse inom områden med förutsätt-
ningar för ras och skred ska föregås av geotek-
niska undersökningar som klargör riskerna samt
anger vilka åtgärder som eventuellt krävs för att
undvika ras och skred.

6.13.8 Buller
I Förordningen om trafi kbuller vid bostadsbygg-
nader, 2015:216, fi nns bestämmelser om rikt-
värde för buller utomhus från spår- och vägtrafi k 
vid bostadsbyggnader. Inomhusvärdena för 
bostäder regleras i Boverkets byggregler (BBR). 
I Boverkets rapport 2015:21 Industri- och an-
nat verksamhetsbuller vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder fi nns riktvärden 
för buller från industri och annan verksamhet 
utomhus vid bostadsfasad.

Riktvärden för motorsport- och bilprovningsba-
nor fi nns angivna i Naturvårdsverkets allmänna 
råd 2004:16. När det gäller skjutbanor fi nns rikt-
värden angivna i Naturvårdsverkets allmänna 
råd 2005:15. Vidare har Naturvårdsverket tagit 
fram riktvärden för buller från vindkraft.

För planläggning av skolor och förskolor fi nns 
Gör plats för barn och unga! En vägledning för 
planering, utformning, planering och förvaltning 
av förskolans och skolans utemiljö, 2015:1.

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

Ny offentlig service såsom skolor, vård och om-
sorg ska inte tillkomma inom områden som är
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utsatta för buller. Nya bostäder ska i första hand 
tillkomma inom områden som inte är utsatta för 
buller och där särskilda bullerskyddande åtgär-
der inte behöver vidtas.

Vid ny bebyggelse i närheten av en bulleral-
strande verksamhet eller vid exploatering av en
bulleralstrande verksamhet ska riktvärdena för
buller säkerställas.

6.13.9 Vibrationer
Trafi kverket och Naturvårdsverket har tagit fram
riktlinjer för vibrationer som anger att 0,4 mm/s
(RMS 1-80 Hz) inte bör överskridas vid perma-
nentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler.

Ny bebyggelse ska lokaliseras och uppföras så 
att riktvärdet för vibrationer säkerställs. Detta 
ska särskilt uppmärksammas i anslutning till 
järnvägen och större vägar.

6.13.10 Markradon
Markradon ska uppmärksammas vid planlägg-
ning och lovgivning. Krav ska ställas på grund-
konstruktionens utförande så att radongashalten 
i ny bebyggelse underskrider gränsvärdet 200 
Bq/m³ i inomhusluft. Hänsyn måste även tas till 
att fyllnadsmassor kan påverka radonhalten.

Inom områden som utgörs av ett högriskområde
eller normalriskområde för markradon ska be-
byggelse normalt uppföras i radonsäkert res-
pektive radonskyddat utförande. Inom områden 
som utgörs av ett lågriskområde för markradon 
kan bebyggelse normalt uppföras utan några 
radonskyddande åtgärder. Oavsett på vilken typ 
av mark eller var i kommunen det ska byggas 
måste dock markradon beaktas. Detta eftersom 
det alltid fi nns radon i tillräckligt höga halter i 
jordluften för att det, om byggnaden är otät mot 
marken, ska kunna leda till radonhalter över 
gränsvärdet inomhus.

Rekommenderat radonskydd för nybyggnad 

fi nns formulerat i Boverkets rapport Åtgärder 
mot radon i bostäder.

6.13.11 Transporter av farligt gods
I rapporten Farligt gods - riskhantering i fysisk 
planering , framtagen av Länsstyrelsen i Dalar-
nas län, föreslås en zonindelning som underlag 
för riskbedömning inom ett avstånd av 150 me-
ter från transportleden. Zonerna har inga fasta 
gränser utan riskbilden för det aktuella området 
är avgörande för bedömning av lämpligt av-
stånd. Persontäthet och exploateringsgrad är 
exempel på faktorer som påverkar risknivån. En 
lämplig lokalisering innebär också att hänsyn tas 
till platsens unika förhållanden såsom topografi , 
meteorologi, bebyggelsens placering inom om-
rådet samt dess yttre och inre utformning.

I rapporten anges riktvärden för olika typer av 
markanvändning som skyddsavstånd till trans-
portleder för farligt gods, inom ett område av 
150 meter från transportleden.

Ny bebyggelse inom 150 meter från transportled
för farligt gods ska riskbedömas. Bedömningen
ska utgå från de platsspecifi ka förutsättningarna
och den tilltänkta markanvändningen. Om 
riskerna anses betydande ska exploateringen 
föregås av en riskanalys.

Ytterligare information fi nns i Riktlinjer för 
planläggning intill vägar och järnvägar där det 
transporteras farligt gods, 2016:4 framtagen 
Länsstyrelsen i Stockholms län.

6.13.12 Elektroniska och magnetiska fält
Den magnetfältsnivå som inte bör överskridas
för miljöer där människor stadigvarande vistas
kan sättas till 0,4 μT utifrån den vägledning som
utarbetats av Socialstyrelsen i samråd med 
Boverket, Elsäkerhetsverket och Statens strål-
skyddsinstitut.

Ny bebyggelse för stadigvarande vistelse ska
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placeras så att magnetfältsnivån från kraftled-
ningar, järnvägens högspänningsledningar och
andra upphovskällor underskrider 0,4 μT.

Nya kraftledningar, master och andra upphovs-
källor av elektroniska och magnetiska fält ska
uppföras så att magnetfältsnivån underskrider
0,4 μT för bebyggelse för stadigvarande vis-
telse.

Skyddsavstånd mellan spänningsförande led-
ningar och olika verksamheter, vad gäller elsä-
kerhet, fi nns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

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

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

Ny bebyggelse i närheten av djurhållning eller
vid anläggande av djurhållning ska behovet av
skyddsavstånd beaktas med hänsyn till de rikt-
värden som fi nns i Boverkets vägledning.

6.13.14 Skyddsavstånd
I Boverkets allmänna råd 1995:5 Bättre plats för
arbete fi nns rekommenderade skyddsavstånd
för olika typer av verksamheter. Här redovisas
olika verksamheters risker samt skyddsavstånd
till framförallt bostäder.

Ny bebyggelse i närheten av en verksamhet
med hög omgivningspåverkan eller vid ex-
ploatering av en verksamhet med hög omgiv-
ningspåverkan ska behovet av skyddsavstånd 
beaktas med hänsyn till de riktvärden som fi nns 
i Boverkets allmänna råd.

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

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

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

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

6.13.18 Risk och sårbarhet
Översiktsplanen berör många av de risker som 
analyseras i rapporten Risk och sårbarhetsana-
lys (2015). Kommunen ska verka för att dessa, 
och övriga frågor som berörs i rapporten, ska 
vara en del i efterföljande planläggning och 
bygglovsgivning.
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7. PLANERINGSFÖRUT-
SÄTTNINGAR
Planeringsförutsättningar utgör en samlad nu-
lägesbeskrivning med kunskaper om befi ntliga 
förhållanden, intressen och pågående föränd-
ringar som är nödvändiga förutsättningar för all 
planering. Dessa kunskaper fi nns på olika håll 
såsom i diverse rapporter, dokument samt hos 
nyckelpersoner inom olika sektorer.

7.1 Riksintressen
Riksintressen är mark- och vattenområden som 
är av nationell betydelse för något av de syften 
som anges i 3 och 4 kap. MB. Dessa områden 
ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada, försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
dem eller motverka dem. 

Värdebeskrivningarna tillhörande de redovisade 
riksintressena har förkortats nedan, dessa fi nns 
i sin helhet på länsstyrelsens hemsida.

7.1.1 Naturvården
Inom kommunen fi nns 13 områden av riksintres-
se för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB.

Björskogsnäs
Representativt odlingslandskap med lång konti-
nuitet och förekomst av träd- och buskbärande 
äng med mycket art- och individrika växtsamhäl-
len.

På den yttre delen av halvön fi nns ett väl beva-
rat äldre odlingslandskap som till sen tid brukats 
enligt äldre brukningsformer, där bl a den för 
Bergslagen tidigare typiska sloghagen fi nns 
företrädd. Enligt uppgift var så gott som hela 
halvön skoglös vid 1900-talets början. Nuvaran-
de fördelning åker, sloghage (träd- och buskbä-
rande äng) och lundskog speglar ett relativt sent 
skede där endast de bästa markerna är i bruk 
medan övriga delar efter hand lämnats att växa 
igen.

Vanliga vegetationstyper i ängen är örtrik frisk-
äng, rödvenäng och skogsnävaäng. Växtsam-
hällena är art- och individrika och där växer arter 
som revfi bbla, vildlin, rosettjungfrulin, dvärglum-
mer, ormtunga, klasefi bbla, ormrot, svinrot och 
guckusko.

Skatviken 
Skatviksgrottorna är 4 st grottor utbildade i 
urkalksten. De är mellan 4 och 48 neter långa 
men endast 0,3 – 1 meter höga. Genom två av 
grottorna rinner en bäck. Enstaka droppstenar 
förekommer.

Grängshytteforsarna
Rastälven innehåller mycket fi na, delvis helt 
oförstörda forspartier, två vid Grängshyttan och 
ett vid Kräftbo, men är i övrigt lugnt fl ytande. 

Älvsträckan i Rastälven utgör lek- och tillväxt-
områden dels för öringstammarna i Grängen 
och Sången, dels för den stationära, strömle-
vande Rastälvsöringen. I denna del av Rastäl-
ven förekommer även fl odpärlmussla.

I de övre och mellersta delarna är älven omgi-
ven av åker- och betesmarker, längst upp även 
tomtmark. Övriga delar omges av barrskog. 
Älven kantas av en lövbård, där al och björk 
dominerar. 

Hammarmossen 
Hammarmossen är en regelbunden, koncen-
triskt välvd mosse belägen på en plan sandav-
lagring. Frånsett smärre torvtäkter i kantskogen 
är myren helt oskadd. Den är särskilt koncen-
trisk med Sveriges, och kanske Europas, mest 
regelbundna mossegölkomplex. 

Hammarmossen har fl era egenskaper som 
motiverar en hög naturvärdesbedömning, bl a 
den stora riksintressanta gölsamlingen. Den 
har ett intressant fågelliv och har högsta klass i 
Våtmarksinventeringen. Den ingår i Myrskydds-
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planen för Sverige och är av riksintresse för 
naturvården. 
 
Högmossen är sedan länge skyddat som na-
turreservat och mossen har endast mindre 
störningar av hydrologin i form av mänskliga 
ingrepp.  

Hästnäsviken 
Gården Hästnäsviken ligger vid sjön Grängens 
sydöstra strand i ett kuperat och skogsdomine-
rat landskap. Naturbetesmarken utgörs av en 
cirka 14 hektar stor björkhage som ligger i en 
sluttning ner mot sjön. Vanliga vegetationstyper 
i björkhagen är rödvenäng, fårsvingeltorräng, 
stagghed och gräs/lågstarräng. Växtsamhällena 
är art- och individrika och här växer arter som 
darrgräs, ormrot, vanlig ögontröst, smörbollar 
och borsttistel.

Kindlamossen/Knuthöjdsmossen 
Kindlamossen är ett topogent kärr representativt 
för den naturgeografi ska regionen. Det ligger 
centralt i naturreservatet Kindla som är ett 933 
hektar stort sammanhängande väglöst område 
med äldre barrdominerad skog, föga påverkad 
av senare tids skogsbruk, och med inslag av 
naturskog. Mossens utseende är varierat med 
omväxlande kärr, mossar och fastmarksholmar. 
Den består delvis av en mossetyp som uppstått 
i kraftigt sluttande terräng och kännetecknar 

humida bergsområden i landets norra delar.

Kindlamossens naturvärde ligger i dess mång-
formighet och representativitet. Området utgör 
ett av Bergslagens äldsta av modernt skogsbruk 
icke påverkade skogslandskap med en mycket 
stor andel rödlistade arter. 
 
Knuthöjdsmossen är ett naturreservat som 
består av en vackert excentriskt bildad mosse 
med mängder av gölar spridda på mosseplanet. 
Gölarna sträcker sig djupt ner i torvlagren vilket 
visar att de funnits en lång tid. Mer öppet vatten 
fi nns i form av en långsmal tjärn i östra kanten. 
Mellan gölarna sträcker sig tallbevuxna riss-
trängar. Förutom gölar och strängar innehåller 
mossen höljor av fastmatte- respektive mjuk-
mattetyp. 

Frånsett smärre torvtäkter i kantskogen är my-
ren helt oskadad. Knuthöjdsmossen är avsnörd 
på mitten av en lång och hög dyn, Stora Häl-
leforsdynen, längs vilken man anlagt en väg. 
Mossens norra del har liksom Hammarmossen 
ett väl utbildat gölkomplex med ca 180 gölar. 
Mosseplanet lutar dock här mot västra laggen 
och gölarna är därför inte ordnade på samma 
koncentriska sätt. Mellan gölarna fi nns torra 
torvsträngar med ris och ofta tall.

Fågellivet på mossarna, framför allt Knuthöjds-
mossen, är rikt, med bl a smålom, andfåglar och 
orrspel. Mossen har satts i klass I (tillsammans 
med tre andra objekt) i myrfågelinventeringen. 

Lokadalen 
Lokadalen är en markant sprickdal med älv i 
dalbottnen och med skogklädda dalsidor. Värde-
fulla limniska miljöer i rinnande vatten och klar-
vattensjöar. Värdefulla naturskogsmiljöer med 
rik biologisk mångfald knuten till kryptogamfl ora 
och vedinsektsfauna. Intressant geomorfologi 
och spännande landskapsbild.

Hammarmossen



ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

UTSTÄLLNINGSHANDLING66

RIKSINTRESSEN



ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

UTSTÄLLNINGSHANDLING 67

RIKSINTRESSEN



ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

UTSTÄLLNINGSHANDLING68

I dalbottnen fi nns en isälvsavlagring, som i detta 
trånga avsnitt endast visar sig som en låg ter-
rass utefter dalsidorna. Söder om dalmynningen 
fi nns en stor isälvsavlagring, Hållsjöfältet. I 
dalmynningen utgörs isälvsavlagringen (Hållsjö-
deltats proximaldel) av rundade stenblock. 

Den lilla slingrande landsvägen mellan Karl-
skoga och Grythyttan går fram genom dalen och 
i dess norra del ligger kuranstalten Loka Brunn. 
Smärre grustäkter fi nns på några ställen. Söder 
om dalen fi nns en kraftig stam av fl odpärlmussla 
i Trösälven, men den har inte anträffats i Loka-
dalen.

Lundsfjärden 
Brunnshyttebäcken är ett litet, ca 1,5 km långt 
vattendrag som avvattnar Vasselsjön och myn-
nar i Brunnshytteviken i Lundsfjärden. Bäcken 
omges av gammal barrblandskog med mindre 
kärrpartier i bäckdråget där björkskog domine-
rar. Vissa partier består av gammal, nu igen-
planterad åkermark. 

Vid utloppet ur Vasselsjön har tidigare funnits 
en damm och hytta. Dammen är nu helt raserad 
och sjön regleras endast av en mindre tröskel 
vilken dock vid lågt vattenstånd innebär att 
vattenföringen i bäcken blir mycket låg. I norra, 
nedre delen av bäcken fi nns en vägtrumma 
under allmän väg. Vid låg vattenföring är denna 
inte passerbar för fi sk då vattnet sipprar under 
trumman och denna blir torr.

Nittälvsdalen
Nittälvsdalen är ca 20 km lång. Topogena kärr 
och platåformigt välvda mossar representativa 
för regionen fi nns i objekten. Större ingående 
myrar är Salbomossen, Rödmyren, Rostamyren 
och myr vid Rostamossgruvan samt Komora-
mossen där även ett sträng-fl arkkärr fi nns.

I Uttertjärnsområdet fi nns naturskogsartade
partier med barrskog, lövbarrskog och gran-
skog i branter. Gransumpskog, urskogsliknande 
bestånd samt fragment av brännor. Stort antal 

På fl era håll fi nns öar med tuvor som till viss del 
består av ren mossvegetation. Stora delar av 
myren är översilade vilket ger en något rikare 
fl ora med växter som jungfrulin, dvärglummer, 
ängsnycklar och sumpnycklar i ett blåtåtelkärr. I 
komplexet ingår även tallsumpskog.

Våtmarkernas naturliga hydrologi, strukturer, 
formelement och vegetation med ingående gölar 
och vattendrag skall bevaras och endast föränd-
ras genom naturliga processer. Skogsbestånden 
skall genom naturliga processer utvecklas i rikt-
ning mot naturskog. 

Nittälvsdalen

signal- och rödlistade arter, främst kryptogamer.

Inom området fi nns fl era forssträckor, bl.a. 
Brattforsen i ett kanjonartat parti i leptitberg-
grund. Dalen präglas av olika slag av barrskogar 
och myrvegetation. Stora delar upptas av torr 
tallhed.

Ställbergsmossen 
Ställbergsmossen är ett värdefullt myrkomplex 
med ett representativt sträng fl arkkärr. Området 
har även botaniska värden. Området är stort 
och växlar mellan våtmarker och skogklädda 
fastmarker. Reservatet är lämpligt för vandring 
och upplevelser av storslagen natur och ett rikt 
djurliv.
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Svartälven (Bäcktorpsmossen, norra och södra 
Sifi lismossen)
Området utgör den centrala delen av den näst 
Brattforsheden största isälvsavlagringen i länet. 
På isälvsavlagringen har ett fl ertal gölrika mos-
sar bildats.

Avlagringen är en del i ett stråk av isälvsavlag-
ringar från Degerfors i söder till Västerdalälven 
i norr. Bildningarna utgöra en fortsättning på 
deltakomplexen vid Grythyttan och Hällefors i 
Örebro län.

Svartälven (Vrakhedarna)
Vrakhedarna är avsatt som ett randdelta och är 

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

7.1.2 Kulturmiljövården
Inom kommunen fi nns fyra områden av riks-
intresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § 
MB. På uppdrag av länsstyrelsen har en rapport 
tagits fram med fördjupade beskrivningar av 
sådana områden inom den norra delen av länet.

I rapporten föreslås en revidering av samtliga 
riksintressens beskrivningar samt en geografi sk 
utvidgning av dessa områden. Länsstyrelsen 
har inte tagit ställning till de förslag som presen-
teras för de enskilda riksintressena i rapporten 
med arbetet med detta kommer förhoppningsvis  
inledas inom det närmsta året.

En möjlighet att ta tillvara riksintressen för kul-
turmiljövården som ligger utanför detaljplanerat 
område är områdesplan eller bevarandeplan.

Silvergruvorna
Industrimiljö, gruvområde och landets näst 
rikaste silverfyndighet med lämningar efter bryt-
ning under 1600- och 1700-talet. Verksamheten 
har intresse som bygdeskapande och utgjorde 
grunden för sockenbildningen 1645. (Gruvmiljö).

Gruvområde med dagbrott, skrotstensvarp 
och smärre gruvgångar från 1600-talet samt 
1700-talets större krutsprängda orter.

Hjulsjö
Bymiljö, kyrkby med sammanhållen bebyggelse 
och framträdande placering i landskapet. (Od-
lingslandskap).

Bergslagsby med välbevarad 1800-talsbebyg-
gelse grupperad kring träkyrka från 1640-talet 
och landsvägens gamla sträckning. Omgivande 
öppna odlingsmarker. 

Silvergruvorna

en del av den mäktiga glacifl uviala avlag-ringen 
längs Svartälvsdalen. Deltabildningen är i viss 
ut-sträckning genom naturliga processer utpla-
nad och om-formad. Sandfältet fortsätter norrut 
in i Värmlands län och är där mer enhetligt och 
fl ackt.

I jämförelse med andra bildningar i länet av 
liknade slag är Vrakhedarna obetydligt skadat 
av skogsbilvä-gar, dikning, täkter och markbe-
redning.

Västeråsmossen
Orre, trana och ljungpipare häckar alla på den 
fågelrika Västeråsmossen, som är en av de 
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Grythyttan
Tätortsmiljö och sockencentrum med välbeva-
rad kyrkbybebyggelse av bergslagskaraktär, 
anlagd som stad och i stadsmässiga former 
(stadsprivilegier 1641-1682) och med träbebyg-
gelse präglad av 1700-och 1800-talen.

Tätortens centrala område med torgbildning, 
kyrka från 1632, gästgiveri med anor sedan 
1640 och omgivande tätt liggande gårdsbilning-
ar som formar slutna gatupartier. Många äldre 
hus har taktäckning av skiffer.

Loka brunn
Bad- och brunnsanstalt med ett stort antal för 
brunnsanläggningar typiska bostads-, sällskaps- 
och behandlingsbyggnader från 1760-talet och 
framåt.

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

7.1.3 Friluftslivet
Inom kommunen fi nns tre områden av riksintres-
se för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB. 

Finnekroken
Området är ett höglänt vildmarksområde med 
lite bebyggelse och påverkan från infrastruktur. 
Flera stora skogliga naturreservat fi nns i områ-
det. Det största av dem är Murstensdalen. 

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

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

vilket gör att det fi nns god förutsättningar att 
utveckla verksamheter kopplat till friluftsliv och 
fi ske.

Kindlaområdet
Kindlaområdet är ett särpräglat vildmarksområ-
de med storslagen och intresseväckande natur-
värden, orördhet, stillhet och tystnad. Området 
har en tilltalande landskapsbild med fl era vackra 
utsiktsplatser från utsiktstorn samt en varierad 
och kuperad terräng med vidsträckta skogar. I 
området fi nns både sällsynta växter och djur.

Naturreservatet Kindla är ett av länets största 
skogliga naturreservat och ett av få stora och 

Kindla naturreservat

ofragmenterade vildmarksområden. Inom områ-
det fi nns också naturreservatet Salboknös som 
är lättillgängligt och har en anordnad led upp till 
en utsiktspunkt. Området är även rikt på beva-
rade kulturlämningar.

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

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

7.1.4 Anläggningar för kommunikationer
Inom kommunen fi nns tre områden av riksintres-
se för anläggningar för kommunikationer enligt 3 
kap. 8 § MB.

Bergslagsbanan 
Bergslagsbanan är av nationell betydelse och 
sträcker sig mellan Gävle och Kil. Banan ingår i 
det utpekade strategiska godsnätet. 

Riksväg 63
Väg 63 utgör förbindelse mellan regionala 
centra, vilket innebär att vägen är av särskild 
regional betydelse. Väg 63 ingår i det regionala 
vägnätet och utgör en del av förbindelsen mel-
lan Karlstad och Falun/Borlänge. 

Hällefors, Grythyttan och Bredsjö järnvägssta-
tioner är riksintressen för stationer för resande-
byten.

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

Riksväg 63 som passerar genom Hällefors

Riksintresse för totalförsvaret
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som kan påverkas av höga objekt. Med anled-
ning härav utgör hela landets yta infl uensom-
råde för höga objekt, objekt högre än 20 meter 
utanför sammanhållen bebyggelse eller högre 
än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.

Riksintresse infl uensområde: Västeråsmossen, 
Långtjärn, Gårdvikaberget
Västeråsmossen, Långtjärn, Gårdvikaberget 
är riksintressen som av sekretesskäl inte kan 
redovisas öppet. Då riksintresset har omgiv-
ningspåverkan som har betydelse för plan- och 
lovärenden fi nns dock ett infl uensområde för 
det. Infl uensområdet utgör ett samrådsområde, 
dvs. ett område där samråd måste ske med 
Försvarsmakten i samband med plan- och 
lovärenden. Det exakta geografi ska läget och 
omfattningen av riksintresset inom infl uensom-
rådet redovisas däremot inte.

Hinderfi tt område (Villingsberg)
Ett område runt skjutfältet Villingsberg, som lig-
ger i Karlskoga, Nora och Örebro kommun, är 
markeras som riksintresse hinderfritt område. 
Objekt högre än 20 meter kan medföra påtaglig 
skada på verksamheten som bedrivs vin Vil-
lingsbergs skjutfält.

7.1.6 Natura 2000-områden
Inom kommunen fi nns 11 st Natura 2000-områ-
den. Områdena är med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som fi nns i områdena i sin helhet 
av riksintresse enligt 4 kap. 8 § MB. Västerås-
mossen, Knuthöjdsmossen, Hammarmossen, 
Murstensdalen, Kindla och Römyren omfattas 
både av habitat- och fågeldirektivet, medan öv-
riga Natura 2000-områden endast omfattas av 
habitatdirektivet.

Syftet med Natura 2000-områdena är att anmäl-
da naturtyper och arter i områdena ska bevaras 
långsiktigt. Varje naturtyp och art ska bidra till 
att upprätthålla s.k. gynnsam bevarandestatus 
inom sin biogeografi ska region.

Under åren 2014-2015 pågick en översyn av 
Natura 2000-områden i länet. Inom kommunen 
föreslog länsstyrelsen 11 nya eller utökade 
områden; Björskogsnäs, Brunnshyttebäcken, 
Kittelmyren, Knuthöjdsmossen-Hammarmossen, 
Murstensdalen-Lokadalen, Nittälvsdalen, Norra 
Hällefors skogar, Sundsjömarken, Tjuråsen, 
Västeråsmossen och Ängsmossetjärnarna-Gäll-
sjöhöjden. Regeringen kommer att fatta beslut 
om länsstyrelsens förslag och därefter kommer 
EU-kommissionen fatta beslut om förslaget.

Björskogsnäs 
Björskogsnäs är beläget ute på en halvö i södra 
delen av sjön Torrvarpen. Området består av ett 
äldre småskaligt odlingslandskap med omväx-
lande åker, äng och betesmark.

Björskogsnäs

Natura-2000 områdets huvudsakliga naturvärde 
är den värdefulla fl oran knuten till den långa 
hävdtraditionen och den unika geologin. 

Grängshytteforsarna 
Grängshytteforsarna är en av länets mest vär-
defulla forssträckor. Forsarna ligger i Rastälven, 
som är en del av Arbogaåns vattensystem. For-
sträckorna fi nns främst i områdets övre delar. 
Områdets nedre delar är mer fl acka och vattnet 
är där lugnare. 

Grängshytteforsarna omges av variationsrik na-
tur med inslag av barrskog, odlad mark, betes-
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marker och sumpskogar. Den nordligaste delen 
bär spår efter vattenkraftsutnyttjande och det 
ligger en damm vid områdets början. Ingen aktiv 
reglering förekommer. Generellt är forsarna 
förhållandevis opåverkade. 

Hammarmossen 
Hammarmossen är en regelbunden koncentriskt 
välvd mosse belägen på en plan sandavlagring. 
Mossen är översållad av gölar ordnade i kon-
centriska ringar. 

Frånsett smärre torvtäkter i kantskogen är 
myren helt oskadad. Hammarmossen har fl era 
egenskaper som motiverar en hög naturvärdes-
bedömning, bl.a. den stora riksintressanta göl-
samlingen. Den har även ett intressant fågelliv 
och har högsta klass i våtmarksinventeringen. 
Den ingår i myrskyddsplan för Sverige och är av 
riksintresse för naturvården.

Kampjärnsbrännan 
Den drygt 100-åriga lövbrännan på Kampåsen 
består av en olikåldrig och fl erskiktad lövrik 
barrblandskog i småkuperad delvis blockig ter-
räng. Skogen är olikåldrig, av naturskogskarak-
tär och de äldsta tallarna är minst 300 år gamla. 
Lövandelen utgörs av björk, asp, rönn, sälg och 
al. Spår av skogsbrand fi nns överallt i form av 
tallbrandstubbar och mindre lövdominerade 
bestånd. Enstaka levande tallar med brandljud 
fi nns utspridda i området. 

Myrmarkerna utgörs av mossar, kärr och myr-
gölar, samt en mosaik av tjärnar. Inventeringar 
har visat på ett rikt fågelliv, fl ertalet arter av 
krävande mossor, lavar och svampar, samt en 
myllrande skalbaggsfauna. 

Kindlamossen 
Kindlamossen är ett topogent kärr representativt 
för den naturgeografi ska regionen. Det ligger 
centralt i naturreservatet Kindla som är ett 933 
ha stort sammanhängande väglöst område med 
äldre barrdominerad skog och med inslag av 

naturskog. Mossens utseende är varierat med 
omväxlande kärr, mossar och fastmarksholmar. 

Kindlamossens naturvärde ligger i dess mång-
formighet och representativitet och utgör ett av 
Bergslagens äldsta av modernt skogsbruk icke 
påverkade skogslandskap med en mycket stor 
andel rödlistade arter.

Kindla utgörs av ett väglöst gränsland där vid-
sträckta myrmarker och skogsklädda berg ger 
karaktär åt naturen. Det är ett höglänt område 
i vattendelarläge med tre dominerande höjder 
som når sin högsta punkt på Kindlahöjden med 
425 meter över havet. 

I Kindla fi nns det ett rikt djur- och växtliv, bland 
annat förekommer här ibland lodjur. Det fi nns en 
stor mängd rödlistade arter av fåglar, kärlväxter, 
insekter, svampar, lavar och mossor. 

Knuthöjdsmossen 
Knuthöjdsmossen är ett naturreservat som 
består av en vackert excentriskt bildad mosse 
med mängder av gölar. Knuthöjdsmossen är 
till stora delar skadad av tidigare ingrepp, men 
det fredade partiet har ett praktfullt gölkomplex. 
Stora Hälleforsdynen är den största och mest 
intressanta dynen i denna del av landet. 

Det fi nns höga naturvärden knutna till den 
gölrika mossen. Fågellivet är mycket intressant 
med bl.a. mängder av änder och smålom.

Murstensdalen 
Murstensdalen är en väglös barrskogsbevuxen 
höjdplatå som i öster avslutas i sprickdalar med 
bergsbranter. Högsta punkten ligger på 306 
meter över havet. I området fi nns ett stort antal 
små och stora sjöar, tjärnar och myrar. Sjöarna 
är näringsfattiga och många har varit naturligt 
fi sklösa, men fi sk har planterats in i fl era av 
dem.
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Den största myren Mosserudsmossen-Björn-
hålsmossen består av tre delar skilda åt av 
skogsklädda fastmarkstungor. Den västra delen 
är en mosaik av topogena kärr och svagt välvda 
mosspartier. Den centrala delen är en högmos-
se med strängar och några mindre gölar medan 
den östra delen har både ett högmosseparti och 
fl era kärrpartier.

Skogen i området består av naturskogsartad 
barrskog. På de magra hällmarksplatåerna och 
myrarna växer tallskog medan den näringsrika 
dalgången i öster domineras av granskog. 

I Murstensdalen fi nns ett stort antal rödlistade 
arter av svampar, lavar och mossor, till exempel 
blackticka, norsk näverlav och sydlig knapp-
nålsmossa. I barrskogen och på myrarna trivs 
många specialiserade fågelarter.

Römyren 
Römyren är ett myrkomplex som ligger på en 
glacifl uvial avlagring och i myren ligger några 
långsträckta fossila dyner. Myren är till stor del 
orörd av mänsklig påverkan i form av dikning. 
Den består huvudsakligen av mossar som skiljs 
åt av antingen topogena kärr, dråg eller fast-
mark. 

Den norra delen av myren är en koncentriskt 
välvd mosse med tallbevuxna rissträngar och 
ristuvor. Söder om de fossila sanddynerna fi nns 
en relativt blöt sluttande excentrisk mosse. I 
myrens omgivningar växer tallskog på en mager 
lavrik mark och de skogliga kantzonerna har till 
stor del höga naturvärden. Tack vare de många 
blöta delarna är myren av stor betydelse för 
fågellivet. 

Ställbergsmossen 
Ställbergsmossen är ett myrkomplex som ligger 
i ett barrskogsdominerat område. Ställbergs-
mossen domineras av kärr med inslag av små 
platåmossar. I södra delen av objektet ligger ett 

Västeråsmossen

strängfl arkkärr. Strängarna är fattiga med starr 
och vitmossor. 

Skogen som till största delen består av barrskog 
med varierande dominans av gran eller tall är 
ovanligt opåverkad och gammal. Området har 
även ett rikt fågelliv.

Naturvärdet består främst i en orörd myrskogs-
mosaik. Området är i det närmaste helt opåver-
kat av ingrepp och det förekommer mindre ytor 
med relativt rika miljöer. Den gamla barrskogen 
har höga naturvärden knutna till lång skoglig 
kontinuitet med tydlig brandpåverkan och gott 
om gamla träd och död ved. 

Uttertjärnsberget 
Området består huvudsakligen av barrnatur-
skog och naturskogsartad barrskog med äldre 
brandpåverkan. I delar av bergssluttningarna 
står lövinblandad granskog och lövbrännor, hu-
vudsakligen av asp och björk. I rasbranter med 
blandskog ingår fl erstädes lind. 

Fågellivet är och alla de större rovdjuren före-
kommer sporadiskt i området. I området fi nns 
många arter av lavar och svampar knutna till 
död ved och kärlväxtfl oran i rasbranterna är 
intressant. 

Naturvärdet består främst i de naturskogsfrag-
ment som fi nns i området. 
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Västeråsmossen 
Västeråsmossen är ett mångformigt myrkom-
plex med värden för fågellivet och representa-
tiva topogena kärr. Myren är komplext uppbyggd 
med fl era myrtyper, som kärr, mossar, blandmy-
rar och en svagt sluttande ostrukturerad mosse. 

Vattendrag fi nns i form av tjärnarna samt i 
nordväst Igeltjärnsbäcken. Myrarna är till stor 
del tallbevuxna men trädbestånden glesas ut 
emellanåt. I fältskiktet dominerar ljung med ett 
stort inslag av dvärgbjörk. I kärr och mjukmat-
tor växer bland annat starr, säv och vitmossor. 
Myren är i det närmaste orörd. 

Det barrskogsbeklädda områdets berggrund 
dominerar av granit. 

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

7.2.1 Utomhusluft
För utomhusluft fi nns MKN vad gäller kvävedi-
oxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,
ozon, bensen, partiklar, bens(a)pyren, arsenik,
kadmium, nickel och bly. När det gäller utom-
husluft brukar det vara minst skillnad mellan 
normer och uppmätta halter av luftföroreningar, 
i kommuner likt Hällefors, för partiklar, bensen 
och kvävedioxid. Dimensionerande är oftast nor-
merna för partiklar och bensen och i andra hand 
för kvävedioxid.

I Hällefors fi nns inga särskilda mätningar
gjorda. Utifrån mätningar i andra liknande kom-

muner och med beaktande av centralortens 
topografi , det utbyggda fjärrvärmenätet och 
trafi kmängderna har en objektiv skattning gjorts 
att nivåerna ligger under miljökvalitetsnormerna.

Av de faktorer som är lättast att påverka har tra-
fi kmängden störst betydelse. Den enskilt mest 
effektiva åtgärden för att reducera halten par-
tiklar torde, enligt olika försök, vara att minska 
dubbdäcksanvändningen.

7.2.2 Fisk- och musselvatten
Det fi nns inga sjöar eller vattendrag inom kom-
munen som ingår i Naturvårdsverkets förteck-
ning över fi sk- och musselvatten som ska 
skyddas.

7.2.3 Omgivningsbuller
Så som miljökvalitetsnormerna för omgivnings-
buller är formulerade idag gäller bara skyldighe-
ten att kartlägga och upprätta åtgärdsprogram 
för kommuner med fl er än 100 000 invånare 
vilket gör att det inte är aktuellt för Hällefors 
kommun. 

7.2.4 Vattenförvaltning
Inom ramen för det s.k. vattendirektivet behand-
las alla yt- och grundvatten. Inom vattenförvalt-
ningen har en klassning av alla sjöars och vat-
tendrags ekologiska samt kemiska status gjorts 
och miljökvalitetsnormer har antagits. Vidare 
har en klassning gjorts och miljökvalitetsnormer 
antagits för alla grundvattens kvantitativa status.

Målet är att normen god status ska uppnås till
år 2015 och att statusen inte får försämras. För
vissa vattenförekomster har tidpunkten för statu-
sen skjutits fram till år 2021 eller 2027.

Sjöar och vattendrag i kommunen uppnår i dag
överlag god till måttlig ekologisk status, men
en enstaka sjö, Mången, uppnår i dagsläget 
otillfredsställande ekologisk status. Vad det 
gäller den kemiska statusen uppnår inga sjöar 
eller vattendrag i kommunen god kemisk status. 
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Detta beror på att gränsvärdet för kvicksilver 
och PBDE, vilket i nuläget överskrids i alla ytvat-
tenförekomster i landet.

Den kemiska och kvantitativa statusen är däre-
mot god i samtliga grundvatten i kommunen.

7.3 Bostäder
Orten har haft en vikande befolkningsutveckling 
sedan 1980 talet. Det överskott av lägenheter 
som över tid har uppstått har huvudsakligen 
reglerats genom rivningar av hela eller delar av 
de ursprungliga områdena. 

Det senaste året har den tidigare årsvisa riv-
ningen av ett antal lägenheter inte utförts. I 
stället för att ha ett stigande antal lägenheter 
lediga under året, så som det varit tidigare år, 
har det under 2015 vänt och i stället förbytts mot 
en bostadskö. Denna utveckling är tack vare en 
stor infl yttning från utlandet vilket har medfört en 
ökad efterfrågan på bostäder.

7.3.1 Bostadsbestånd
Merparten av bebyggelsen i Hällefors kommun 
är koncentrerad till centralorten Hällefors och 
tätorten Grythyttan samt de mindre samhällena 
Hjulsjö och Bredsjö. Tätorterna och de mindre 
samhällena inhyser ca 84 procent av innevåna-
rna, resterande bor på landsbygden.

I Hällefors kommun fi nns ca 3800 bostäder va-
rav majoriteten, cirka 2300 bostäder, utgörs av 
småhus. De fl esta av dem är äganderätter. 

Det fi nns cirka 1400 bostäder i fl erbostadshus. 
Av dessa omfattas idag 775 hyresrättslägen-
heten av kommunens allmännyttiga bestånd. 
Flertalet områden ligger i centrala delarna i 
Hällefors men de två största, Polstjärnan och 
Millesparken ligger i ortens norra och östra yt-
terområden. Hällefors bostads AB har också ett 
antal byggnader i Grythyttan samt en byggnad i 
Hjulsjö. 

Bostäderna som fi nns i kommunen utgörs 
huvudsakligen av en- och tvåbostadshus, såväl 
som fl erbostadshus som främst är lokaliserade 
i tätorterna. På landsbygden är de fl esta bostä-
derna en del i gamla gårdar, jordbruksfastighe-
ter eller avstyckade bostadsfastigheter.

I kommunen fi nns även 7 särskilda boenden 
såsom boenden för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Samtliga är i kommunal 
regi.

Fritidsbebyggelsen i kommun återfi nns framför 
allt vid kommunens många sjöar. Där många 
av fritidshusen är samlade i grupper i områden 
med tydlig karaktär av fritidsområden.

Det minskade befolkningsunderlaget har re-
sulterat i att fl erbostadshus rivits för att skapa 
balans på bostadsmarknaden och anpassas 
gentemot dagens nivå.  De tidigare bebyggda 
och numera obebyggda fastigheterna ingår nu 
som del av ortens grönstruktur och utgör dess-
utom en resurs för framtida bebyggelseutveck-
ling. Nyproduktionen av bostäder i kommunen 
är i stort sett obefi ntlig. 

Radhus i Hällefors
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PLANLAGDA OMRÅDEN
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7.3.2 Planlagda områden
Kommunen har viss planberedskap när det gäl-
ler bostäder. Främst på grund av detaljplaner 
som inte har genomförts. Uppskattningsvis fi nns 
möjlighet att uppföra ca 30 nya bostäder inom 
kommunen.

Det är främst i villaområden mellan Hällefors 
och Grythyttan som kommunen har planlagda 
områden för bostäder med lediga byggrätter.

Bostadsbeståndet har brist på tillgänglighetsan-
passade lägenheter för äldre och personer med 
funktionsnedsättning, samt studentbostäder, 
främst i Grythyttan. 

Idag saknas även servicebostad enligt Lag och 
Stöd och Service (LSS) samt trapphusboende 
för socialpsykiatrin, behov av detta föreligger.

I och med att kommunen inkluderar LIS-områ-
den i översiktsplanen kan det leda till en ökad 
byggnation av både bostadshus och fritidshus i 
strandnäralägen.  

7.3.3 Bostadsbehov
Enligt den senste rapporten Läget på bostads-
marknaden i Örebro län 2016 så råder det under 
senaste inrapporterade året 2015 att det råder 
underskott på lägenheter i centralorten Hällefors 
och till viss del även i Grythyttan. Kommunen 
bedömer att det beror på den nationella asyl-
mottagningen och det återstår att se hur läget 
kommer förändras framöver och hur kommunen 
kan möta detta förhållandevis nya behov. I öv-
riga kommundelar bedöms det vara balans vad 
gäller lägenheter. 

Uppdelat på grupper så råder det i kommunen 
underskott på bostäder för ungdomar, studenter 
och nyanlända. Särskilt boende för äldre och 
boenden för personer med funktionsnedsättning 
är i balans. Generellt ser kommunen positivt på 

att boendeformer blandas för att skapa goda 
förutsättningar för socialt hållbara områden.

7.4 Verksamheter
Hällefors tätort är kommunens servicecentrum 
både gällande offentlig och kommersiell service. 
I Grythyttan fi nns även ett mindre utbud av kom-
mersiell service.

7.4.1 Offentlig service
Offentlig service såsom skolor, vård och omsorg 
är idag i princip helt koncentrerad till tätorterna 
Hällefors och Grythyttan. 

I kommunen fi nns fem kommunala förskolor, en 
i Grythyttan och resterande i Hällefors tätort. 

Hällefors vårdcentral

Kommersiell service i centrala Hällefors
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Det fi nns även en fristående förskola i Hällefors 
tätort och samt en pedagogisk omsorg i privat 
regi i Sikfors. 

Det fi nns två grundskolor i kommunen, Klock-
arhagsskolan i Hällefors tätort som är en F-9 
skola och i Grythyttan skola i Grythyttan som är 
en F-5 skola. I anslutning till grundskolorna fi nns 
det fritidshem.

Kommunen har en gymnasieskola med yrkes-
inriktade- och studieförberedande program 
samt introduktionsprogrammet. Kommunen har 
även ett samverkansavtal med kommunerna 
i Region Örebro län som täcker upp de natio-
nella programmen inom gymnasieskolan som 
kommunen inte själva tillhandahåller. Det fi nns 
även kommunal vuxenutbildning (Komvux) samt 
svenska för invandrare (SFI). 

I kommunen fi nns sju särskilda boenden Fyr-
klövern, Nya Björkhaga, Gamla Björkhaga, 
Sörgården, Klockarvägen 42, Källvägen 8 samt 
Mogrensvägen med sammanlagt 83 platser. 
Kommunens vårdcentral ligger vid resecentrum i 
Hällefors tätort. Närmaste sjukhus fi nns i Lin-
desberg.

Turistbyrå och biblioteket fi nns i Hällefors tätort. 

7.4.2 Kommersiell service
Dagligvaruhandel och annan kommersiell ser-
vice är koncentrerad i, mellan och i anslutning 
till Hällefors och Grythyttans tätorter, med det 
största utbudet i Hällefors. 

Vakanta lokaler har under de senaste åren 
minskat. Idag fi nns ett fåtal lediga lokaler i Gryt-
hyttan.

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

Loka brunn, Rockesholm, Hjulsjö, Bredsjö och 
Sikfors. 

Skogs- och jordbruket står för det största antalet 
registrerade företag, 100 stycken, där fl ertalet är 
enskilda näringsidkare, utan några anställda.  

Grythyttan som varumärke är rankat som Öre-
bro regionens näst starkaste varumärken natio-
nellt. Det starka varumärket är till stor nytta för 
näringslivet. Kommunen har fl era aktörer med 
erkänt hög gastronomi och erbjuder ett stort 
utbud av måltidsupplevelser. 

7.4.4 Turism
Under de senaste åren har besöksnäringen 

Ovako steel AB

viktig del av samhällets livsnerv. Ett antal min-
dre företag med 5 – 50 anställda ingår i leveran-
törskedjan och har en stor del av sin omsättning 
kopplad till den stora industrin. 

I kommunen fi nns ett varierat näringsliv med 
tyngdpunkt på tillverkningsindustri, byggverk-
samhet, handel, transport, hotell och restau-
rangverksamhet. Majoriteten av dessa har färre 
än fem anställda. 

På landsbygden och i fl era av byarna fi nns 
både mindre och större verksamheter b.la. i 
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kraftigt ökat. Hällefors kommun erbjuder intres-
santa natur- och kulturupplevelser, rekreations-
områden, intressanta besöksmål, evenemang, 
trevliga restauranger, handel och mycket mer. 

I kommunen fi nns en gammal kunglig kurort, 
Loka Brunn, som har anor från 1700-talet. I dag 
är det en konferens- och spaanläggning som 
lockar många besökare. Hela Loka Brunnsom-
rådet är intressant för turister då det är ett sam-
manhängande område med höga kulturvärden. 
Utöver Loka Brunn kan nämnas Skräddartorp 
(Grythyttans hembygdsgård), 

Norr om Loka fi nns Grythyttan med bl.a. en 
kyrka från 1600-talet och Grythytte Qvarn, en 
gammal kvarn som har anor från tidigt 1600-tal. 
I Grythyttan fi nns även Måltidens hus som är 
ett gastronomiskt centrum för måltid med butik, 
kokboksmuseum samt restauranghögskola.

Hällefors ligger i Bergslagen som har höga 
natur- och kulturvärden. I området fi nns många 
byggnadsminnen, naturreservat och arkeolo-
giska fornlämningar, vilket innebär eftertanke 
vid utveckling för framtiden. I Hällefors ligger en 
av Sveriges äldsta folkparker, Krokbornsparken. 
Där fi nns även en skulpturpark och Hällefors 
hembygdsgård. I Bredsjö fi nns fi nnstigen och 
Bredsjö mjölkfår.

Övernattning erbjuds på herrgårdar, gästgivare-
gård och vandrarhem. Även camping kan erbju-
das som en alternativ övernattningsmöjlighet. 

I hela kommunen fi nns ett sammanhängande 
område för sport och friluftsliv. Här fi nns bl.a. 16 
ädelfi skesjöar och ett stort antal sportfi skesjöar. 
en höghöjdsbana, mountainbike- och leisurecyk-
ling, kanotleder i både Rastälven och Svartäl-
ven, samt vandring i fl era naturreservat.

7.4.5 Planlagda områden
Viss planberedskap för verksamhetsområden 
fi nns i kommunen. Tillgänglig mark för etablering 
och expansion av ny  småindustri fi nns strax 
söder om Hällefors tätort samt strax norr om 
Spendrups Bryggerier. Totalt ca 20 hektar.

7.4.6 Jordbruk
Ett aktivt jordbruk är en förutsättning för ett 
levande och öppet landskap. Av landarealen 
utgörs huvuddelen av skogsmark och endast ca 
6 km2 är åkermark. 

Åkermarken är huvudsakligen lokaliserad till 
södra och sydöstra delen av kommunen. Den 
största sammanhängande jordbruksmarken 
fi nns i Saxhyttan.

7.4.7 Skogsbruk
Hällefors kommun är helt barrskogsdominerat. 
Den allra största delen av skogen är påverkad 
av det moderna skogsbruket, trakthyggesbruket, 
men Hällefors sticker ut nationellt i och med att 
mer än 5 procent av den produktiva skogen har 
höga naturvärden och är skyddad.

Hällefors ligger intill gränsen mellan norra 
barrskogsregionen och södra barrskogsregio-
nen med huvuddelen av kommunen i den norra 
barrskogsregionen. Denna region domineras 
av barrträd. De lövträd som förekommer är till 
övervägande del björk, asp och sälg. En särprä-
gel för regionen är att den har många och stora 

Loka brunn
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myrområden.

Ägarförhållandet av skogsmarken karaktäriseras 
av enskilda markägare och några större aktörer 
såsom Bergvik Skog AB m fl . 

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

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

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

Riksväg 63 som ansluter till riksväg 50 i Koppar-
berg har mycket stor betydelse för kommunika-
tionerna österut mot Kopparberg och Dalarna. 

Övriga vägar av betydelse är länsväg 767 Hjul-
sjö – Järnboås mot Nora, samt vägarna Tolvs-
börd – Siggebohyttan – Lindesberg.

Det är av stor betydelse för både kommunens 
och regionens utveckling att det fi nns goda väg-
förbindelser i alla vädersträck. Det underlättar 
för pendling och godstransporter samt skapar 
förutsättningar för boende och verksamheter.   

Inom kommunen fi nns statliga, kommunala och 
enskilda vägar. Vissa av vägarna får statligt eller 
kommunalt bidrag för driften av vägarna. 

7.5.2 Järnvägar
Kommunens enda tågförbindelse utgörs av 
Bergslagsbanan som omfattar sträckan Gävle 
i nordost och Kil i sydväst och är en betydande 
infrastruktur länk.

Sträckan trafi keras primärt av godståg men 
även persontåg i mindre omfattning. De fl esta 
godstransporter går från Stålämnen i Hofors 
- skrot till Ovako. Rundvirke transporteras till 
Grums och Borlänge. Vagnslasttrafi k till och 
från Hallsberg och därifrån till hela Sverige och 
Europa. 

Genomgående persontrafi k går Göteborg – 
Karlstad – Hällefors – Falun. Det går ca 15 
enkelturer/vecka.

Bergslagsbanan möjliggör järnvägstransporter 
till två av Sveriges största hamnar, hamnen i 
Gävle och hamnen i Göteborg.

7.5.3 Gång- och cykelvägar
Separat gång- och cykelvägnät fi nns främst i 
Hällefors och delvis i Grythyttan. Det är framfö-
rallt mellan områden, till stora arbetsplatser och 
längs större vägar. Ett särskilt projekt gällande 
säkra skolvägar pågår i Hällefors tätort där 
barns vägar till skolan har prioriterats. 

Gång- och cykeltrafi k i övriga delar av kom-
munen sker i form av s.k. blandtrafi k, dvs. ute i 
gatumiljö. 
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7.5.4 Kollektivtrafi k
Samhällsbyggnadsnämnden inom Region 
Örebro län utgör kollektivtrafi kmyndighet. Myn-
digheten tar beslut om trafi kplikt och tillhörande 
förvaltning upphandlar och planerar trafi ken på 
kort och lång sikt. 

Från Hällefors fi nns direktförbindelser med buss 
till b.la. Örebro, Nora, Karlskoga, och Hjulsjö. 
Till/från Örebro kan resenärer resa med ex-
pressbussar som går direkt mellan Örebro - Häl-
lefors. Busstrafi ken både söderut, mot Örebro 
och Karlskoga, är av mycket stor betydelse för 
arbets- och studiependling, inköpsresor och 
som matartrafi k till tåg och fl yg. Värmlandstrafi -
ken (VTAB) binder ihop Filipsstad och Hällefors 
med ett fl ertal avgångar.

Resecentrum fi nns på Stationsvägen i Hällefors, 
samt en station på Magasinsgatan i Grythyttan. 
Från resecentrum går dagligen fyra busslinjer.

Med tåg fi nns direktförbindelser från både 
Hällefors och Grythyttan till bl.a. Karlstad och 
Göteborg i söder samt Borlänge och Falun i 
norr. Tågåkeriet i Bergslagen svarar för person-
trafi ken. 

7.5.5 Flyg
Det fi nns fl er fl ygplatser som är belägna inom 
drygt tre timmars bilresa från Hällefors. De 
närmsta fl ygplatserna fi nns i Örebro och Karl-
stad, båda ligger ca 100 km söder om Hällefors. 

Örebro fl ygplats har under de senaste åren 
vuxit till att bli en av Sveriges största charter- 
och fraktfl ygplatser. Trots att fl ygplatsen har 
en förhållandevis liten marknadsandel när det 
gäller persontransporter är den en viktig del av 
det regionala transportsystemet. Flygplatsen är 
särskilt strategiskt viktig för näringslivet med in-
ternationell marknad. Från Örebro fl ygplats kan 
resenärer bl.a. resa med reguljärfl yg till Malmö 
och Köpenhamn. 

Karlstad erbjuder bland annat reguljärfl yg till 
Stockholm och fl ygtrafi knavet Frankfurt.

Arlanda fl ygplats, Sveriges största fl ygplats med 
fl est destinationer och avgångar ligger ca 280 
km från Hällefors. Vidare ligger Skavsta fl ygplats 
i Nyköping ca 210 km och Stockholm-Västerås 
fl ygplats i Västerås ca 180 km från Hällefors. 

En annan närliggande fl ygplats är Borlänge 
Dala fl ygplats i Borlänge, ca 125 km från Häl-
lefors kommun. Från Dala Airport kan man bl.a. 
resa med reguljärfl yg till Göteborg och Malmö.

Inom kommunen fi nns även ett mindre fl ygfält 
lokaliserat vid Dammshöjden som disponeras 
av Hällefors fl ygklubb. Flygfältet är av mindre 
karaktär och är endast anpassat för mindre 
fl ygplan. 

Alla fl ygplatser har dagligen fl era avgångar 
inrikes och utrikes samt både reguljärfl yg och 
charterfl yg till fl era olika destinationer. Under 
vinterhalvåret har de fl esta fl ygplatser förutom 
Arlanda, övervägande fl er avgångar på reguljär-
fl yg än charterfl yg. 

Kollektivtrafi ken i länet
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Luftfartsverket (LFV) är samrådspart vid frågor 
som rör höga byggnadsverk, i samband med 
detaljplan och bygglov, som kan påverka civil 
fl ygtrafi k.

7.5.6 Digitala kommunikationer
Snabba och driftsäkra digitala kommunikationer 
är en mycket viktig del av samhällets infrastruk-
tur, särskilt på landsbygden där tillgången på 
service är mer begränsad än i tätorterna Hälle-
fors och Grythyttan.

Regeringens målsättning är att 95 procent av 
alla hushåll ska ges möjlighet att ansluta till, s.k. 
bredbandsanslutningar med hög anslutnings-
hastighet år 2020. 

Hällefors kommun har i nuläget en fi berutbygg-
nad som kommer nå 90 procent målet under 
2017. Återstående områden är i nuläget grov-
planerade.

I dag erbjuds abonnenter dataöverföring med 
hög hastighet, s.k. bredband, via trådlös kom-
munikation, fi ber och koppartråd. Utvecklingen 
går mot att telefoni, TV och internettjänster allt 
mer kommer via samma överföring. Datakom-
munikation av god kvalitet är också en förutsätt-
ning för att kunna använda offentliga förvaltning-
ars e-tjänster.

7.6 Naturmiljö
Omsorgen om den fysiska miljön samt utveck-
ling och skydd av naturresurser är centrala 
frågor i kommunernas översiktliga mark- och 
vattenplanering. Det är också av stort värde att 
bevara naturmiljöer för kommande generationer. 

Nedan presenteras olika skydd för naturmil-
jöer som fi nns upptagna i svensk lagstiftning 
och som är av betydelse för den kommunala 
mark- och vattenplaneringen. Därefter följer en 
redovisning av övriga naturmiljöer som är av 
betydelse för den kommunala mark- och vatten-

planeringen, men som inte regleras i svensk lag. 

7.6.1 Naturreservat
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrel-
sen eller kommunen förklaras som naturreservat 
i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose 
behov av områden för friluftslivet. Även om-
råden som behövs för att skydda, återställa 
eller skapa värdefulla natur- eller livsmiljöer för 
skyddsvärda arter får förklaras naturreservat.

I Hällefors kommun fi nns 29 naturreservat, 
varav Saxhyttan är det enda kommunala natur-
reservatet, I två ytterligare reservat, Hökhöjden 
och Björskogsnäs äger kommunen huvuddelen 
av marken. Kommunen förvaltar Hökhöjden och 
de kommunägda husen i Björskogsnäs. 

Länsstyrelsen har inventerat och utvärderat 
områden som är lämpliga att bli naturreservat. 
Blivande statliga naturreservat är Knuthöjds-
mossen (utvidgning), Kittelmyren, Fulberget, 
Nordsjömyren, Gränsjön, Mettjärn, Lustigberget, 
Hänglandsbergen, Mången, Samuelsåsen-
Karvalaksmossen, Eskilsberget, Svinhöjden, 
Vraket, Västeråsmossen (utvidgning), Små-
sjömarken, Tomsjöälven, Björnhöjdsmossen-
Tommossen, Jordan, Skatvikens östra strand, 
Tjocke Per, Fjärhanafl yet, Brunnsjöns kalkbarr-
skog, Tebroängen, Sirsjöbäcken, Kärvingeborn-

Knuthöjdsmossen
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sön, Murstensdalen södra och Brunnshytte-
bäcken.

7.6.2 Biotopsskyddsområde
Biotopskyddsområden är små mark- och vatten-
områden som är livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter eller annars är särskilt skyddsvärda.

Det fi nns två olika former av biotopskyddsom-
råde, den första innebär ett generellt skydd för 
vissa biotoper, den andra innebär att skydd för 
en biotop beslutas i det enskilda fallet. 

De biotoper, som är generellt skyddade i hela 
landet är allé, källa med omgivande våtmark i 
jordbrukslandskapet, odlingsröse i jordbruks-
mark, pilevall, småvatten och våtmark i jord-
bruksmark, stenmur i jordbruksmark och åker-
holme. Dessa biotoper har minskat starkt som 
en följd av rationaliserad markanvändning. 

Den andra formen av biotopskyddsområde 
utgörs av enskilda biotoper som Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen eller kommunen kan besluta 
om, exempelvis ängar och äldre naturskogsarta-
de skogar. Ett beslut om biotopskydd innebär att 
samtliga åtgärder som skadar naturvärdena är 
förbjudna. Det går att söka dispens mot förbudet 
hos den myndighet som har beslutat om biotop-
skyddet.    

I Hällefors kommun fi nns 18 biotopskyddsområ-
den. Dessa omfattar sammanlagt ca 48 hektar.  

7.6.3 Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som 
tecknas mellan Skogsstyrelsen, länsstyrelsen 
eller kommun och markägare på upp till 50 år 
med markägare. Syftet med avtalen är att områ-
den med höga naturvärden ska bevaras, utveck-
las eller skapas.  

I Hällefors kommun fi nns nio naturvårdsavtal 
som omfattar ca 20 hektar.

7.6.4 Strandskydd
Vid stränderna till hav, sjöar och vattendrag gäl-
ler strandskydd.  Syftet med strandskyddet är att 
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemans-
rättslig tillgång till strandområden samt bevaran-
det av goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten.

Det generella strandskyddet omfattar land- och 
vattenområden intill 100 meter från strandlinjer 
vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen får 
i enskilda fall besluta om utvidgning av strand-
skyddsområdet till högst 300 meter från strand-
linjen, om det behövs för att säkerställa något 
av strandskyddets syften. I Hällefors kommun 

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

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

Som särskilda skäl får beaktas om området:
• redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 

att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften,

• genom en väg, järnväg, bebyggelse, verk-
samhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen,

• behövs för en anläggning som för sin funk-
tion måste ligga vid vattnet och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området,

• behövs för att utvidga en pågående verk-
samhet och utvidgningen inte kan genom-
föras utanför området,

• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller

• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
annat mycket angeläget intresse.

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

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

Limmingsbäcken och Sirsjöbäcken.

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

7.6.5 Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, LIS

Riksdagen beslutade 2009 om förändringar i 
miljöbalken samt plan- och bygglagen avse-
ende strandskyddet. De förändringar som avsåg 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen trädde i kraft den 1 februari 2010.

Förändringarna innebar att som särskilda skäl 
för att upphäva strandskyddet även ska beaktas 
om området utgör ett område för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen om ett strandnära 
läge för en byggnad, verksamhet, anläggning 
eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbyg-
den. 

Med område för landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen avses ett område som:
• är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
• är av ett sådant slag och har en så begrän-

sad omfattning att strandskyddets syften 
fortfarande tillgodoses långsiktigt, och

• endast har en liten betydelse för att tillgo-
dose strandskyddets syften i eller i närheten 
av tätorter.

Förändringarna syftar till att, med utgångspunkt 
från ett fortsatt generellt strandskydd, bättre 
anpassa strandskyddet till de lokala förhållan-
dena och förutsättningarna. Det differentierade 
strandskyddet skapar möjligheter till en ökad 
nybyggnation längs stränderna inom vissa 
områden som ska redovisas i den kommunala 
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översiktsplanen. Avsikten är att främja utveck-
lingen av landsbygden i de delar av landet där 
bebyggelsetrycket är lågt och stränderna inte 
har exploaterats i hög grad.

Syftet med att redovisa områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen är att sti-
mulera den lokala och regionala utvecklingen i 
områden som har god tillgång till fria strandom-
råden och där en viss byggnation kan ske utan 
att strandskyddets syften åsidosätts.

Ett upphävande av eller dispens från strand-
skyddet ska inte omfatta ett område som be-
hövs för att mellan strandlinjen och byggnader-
na eller anläggningarna säkerställa fri passage 
för allmänheten och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan 
användning av området närmast strandlinjen är 
omöjlig med hänsyn till de planerade byggna-
dernas eller anläggningarnas funktion.

Området för fri passage bör inte vara smalare 
än några tiotals meter, men dess bredd kan 
variera beroende på förhållandena på platsen 
såsom topografi  och vegetation. Passagen ska 
vara så bred att den upplevs som tillräckligt bred 
för att människor inte ska avhålla sig från att 
vistas på platsen och passera.

7.6.6 Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen innehåller bl.a. bestäm-
melser om fridlysning av vilda djur och växter. 
I förordningen fi nns bl.a. förbud mot att döda, 
skada, fånga eller störa vilt levande djur eller 
att ta bort eller skada sådana djurs ägg, rom 
eller bon. Vidare fi nns bestämmelser mot att ta 
bort, skada eller ta frön eller andra delar från vilt 
levande växter. Vilka djur och växter som omfat-
tas av bestämmelserna framgår av bilagorna till 
förordningen.

Via inrapporteringar till Artportalen kan man få 
en indikation på om det fi nns djur och växter 

som omfattas av bestämmelserna inom ett spe-
cifi kt område.

Det går att söka om dispens mot förbuden i
artskyddsförordningen hos länsstyrelsen.

7.6.7 Stora opåverkade områden
Stora mark- och vattenområden som inte alls 
eller endast obetydligt är påverkade av ex-
ploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön, 
såsom större vägar, ska enligt 3 kap. 2 § MB 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt påverka områdenas karaktär. Större 
sammanhängande naturområden är viktiga för 
en livskraftig biologisk mångfald och ekologiska 
funktioner. Bevarandet av stora opåverkade 
områden är en viktig resurs för en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling men även en viktig 
tillgång för rekreation och friluftsliv.

Länsstyrelsen gjorde år 2006 en första bedöm-
ning av stora opåverkade områden utifrån hur 
stor inverkan infrastruktur, såsom allmänna vä-
gar, har. Enligt denna bedömning fi nns ett fl ertal 
stora opåverkade områden i Hällefors kommun 
med en yta större än 50 kvadratkilometer.

7.6.8 Ramsarområden
I länder som har anslutit sig till den globala
naturvårdskonventionen Ramsarkonventionen 
kan internationellt värdefulla våtmarker pekas 
ut som Ramsarområden. Ramsarkonventionens 
medlemsländer har åtagit sig att peka ut sina 
värdefullaste våtmarker som Ramsarområden 
och bevara dessa områden. Till våtmarker 
räknas enligt Ramsarkonvention grunda havs-
områden, sjöar, vattendrag, myrar och fuktig 
mark som mader, sumpskog, strandängar m.m. 
De fl esta av de svenska Ramsarområdena är 
utpekade som riksintressen för naturvården.

Nittälven, som är en oreglerad älv vid gränsen 
till Ljusnarsbergs kommun, har mycket höga 
naturvärden och omfattas av den internationella 



ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

UTSTÄLLNINGSHANDLING92

våtmarkskonventionen Ramsar. Sverige har där-
med nationellt åtagit sig att bevara Nittälven.

7.6.9 Övriga naturmiljöer
Skogliga värdetrakter
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har pekat 
ut särskilda landskapsavsnitt, värdetrakter, där 
skogliga värdekärnor med höga naturvärden 
är koncentrerade. Arbetet med skydd av skog 
prioriteras inom dessa områden, eftersom där är 
större chans att behålla naturvärden än i områ-
den utanför värdetrakterna. 

Hällefors kommun berörs av fyra av de skogliga 
värdetrakterna, samtliga är barrskogstrakter: 
Rastälven-Nittälven-Svartälven, Torrvarpen-
Åbengtshöjden, Grythyttan-Hjulsjö och Lokada-
len-Rockesholm. De skogliga naturreservat som 
planeras är belägna inom dessa värdetrakter.

Nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket 
höga naturvärden, som gör att de är viktiga för 
att hotade eller missgynnade arter ska överleva. 
Samråd ska ske med Skogsstyrelsen innan 
åtgärder görs i en nyckelbiotop.

Ett stort antal nyckelbiotoper fi nns inventerade, 
mest på bolagsmark. Skogsstyrelsen har regist-
rerat 277 nyckelbiotoper på totalt 1090 hektar 
i Hällefors kommun, men det omfattar inte alla 
som fi nns på bolagsmark. Fortfarande fi nns 
många oregistrerade nyckelbiotoper i länet.

Länsstyrelsens naturvårdsprogram
I länsstyrelsens naturvårdsprogram från år 1984 
redovisas de mest värdefulla naturområdena i 
länet. I Hällefors kommun fi nns drygt 100 om-
råden som enligt länsstyrelsens naturvårdspro-
gram har höga naturvärden, varav ca en tredje-
del är områden med få motsvarigheter i landet 
eller länet.

Ängs- och betesmarksinventeringen
Ängs- och betesmarker är naturtyper, som 

minskat avsevärt i och med rationaliseringen 
inom jordbruket. I början av 2000-talet gjordes 
en landsomfattande inventering av värdefulla 
ängs- och betesmarker, Ängs- och betesmarks-
inventeringen. Där fi nns 126 områden på totalt 
210 ha i kommunen klassade som värdefulla 
eller möjliga att restaurera. De allra fl esta är 
betesmarker.

Tysta områden
Tystnad är en kvalitet som värdesätts och bör 
värnas. Behovet att bevara bullerfria områden 
har betonats i fl era sammanhang, bl.a. i de na-
tionella miljökvalitetsmålen. 

Tillgången till tysta områden minskar. Det är lätt 
att förstöra en tyst miljö genom utbyggnad av 
exempelvis infrastruktur, men det är ofta mycket 
svårt att reparera skadan. I natur- och frilufts-
områden dit man söker sig för rekreation och 
avkoppling är i princip alla ovidkommande ljud 
störande. Kraven på bullerfrihet varierar mellan 
olika områden beroende på vilken typ av om-
råde det är och till vad det används. Ju närmare 
tätorter områdena ligger desto mer buller bör 
man kunna acceptera, men även i tätorter bör 
man belysa och värdesätta frågan om bullerfri-
het. 

Länsstyrelsen deltar i ett nationellt projekt med 
att ta fram tysta områden i landet. Kommunen 
har i dagsläget inte tagit ställning till tysta områ-
den. 

Värdefulla vattenområden natur och fi ske
Värdefulla vatten, som kan behöva skyddas för 
naturvården, togs fram av länsstyrelsen år 2005. 
Ett fl ertal av dem är skyddade i naturreservat. 
Nätsjön, Örlingen, Västra Gäddsjön, Stora och 
Lilla Sirsjön, Stora och Lilla Gloppsjön, Kvidden 
samt Brunnsjöbäcken är inte skyddade alls.

För fi sket värdefulla områden togs fram samti-
digt och utgörs av ett fåtal sjöar och vattendrag, 
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de fl esta även värdefulla för naturvården. Ett 
fl ertal för fi sket skyddsvärda strömförande vat-
ten har senare tagits fram av länsstyrelsen. 

Våtmarker
Sverige är ett av de tio länder, som är rikast på 
våtmarker och har därigenom ett särskilt ansvar 
vad gäller dessa naturtyper.
I våtmarksstrategin för Örebro län berörs Hälle-
fors kommun av två prioriterade våtmarkstrakter, 
d v s trakter där arealen myrar och sumpskogar 
är stor och närheten mellan dem underlättar 
spridning av växter och djur. Det är dels Norra 
länsdelens myrkomplex som omfattar mer än 
halva kommunen, dels Västra länsdelens myr-
komplex, som berör en liten del längst söderut i 
kommunen. I dessa trakter fi nns en högre lång-
siktig överlevnadspotential för den biologiska 
mångfalden knuten till våtmarkerna jämfört med 
de myrar och sumpskogar som ligger utanför.           

Enligt nationell strategi för Myllrande våtmar-
ker bör de våtmarker som är högst klassade 
(klass 1 och 2) i Naturvårdsverkets nationella 
våtmarksinventering, bevaras och så långt som 
möjligt undantas från ingrepp.    

Myrskyddsplanen
Myrmarker, främst mossar, förekommer över 
hela Hällefors kommun, de större myrområ-
dena är lokaliserade till de norra, västra och 
östra delarna. Kommunens mest framträdande 
naturområden är framförallt de karakteristiska 
gölmyrarna, t ex Knuthöjdsmossen och Ham-
marmossen.

I myrskyddsplanen för Sverige redovisas de av 
landets mest värdefulla myrar som ännu inte 
har något långsiktigt skydd. Dessa avsågs få 
ett långsiktigt skydd senast år 2015. I Hällefors 
kommun återstår utvidgning av Knuthöjdsmos-
sen samt skydd av Römyren-Nittälvsdeltat och 
Björnhöjdsmossen-Tommossen.

Rikkärr

I närheten av Hällefors fi nns ett fl ertal artrika 
rikkärr, en naturtyp som oftast återfi nns där det 
är kalk i berggrunden eller i de lösa jordlagren. 
Rikkärr är en mycket artrik naturtyp dit en spe-
ciell biologisk mångfald är knuten. En lång rad 
specialiserade arter är beroende av rikkärr för 
sin existens.

Sumpskogar
Mellan åren 1991 och 1998 genomförde Skogs-
styrelsen en inventering av landets sumpskogar. 
Sumpskogar är samlingsnamnet för all skog-
klädd våtmark. Naturtypen har stora variationer 
och erbjuder livsmiljöer för många växter och 
djur.

I Hällefors kommun fi nns fl era hundra sumpsko-
gar utspridda inom kommunen.

Avrinningsområden
Vattendelaren mellan Västerhavet och Östersjön 
går genom kommunen. Största delen av kom-
munen tillhör huvudavrinningsområdet Göta älv, 
där vattnet avrinner till Svartälven, som tillhör 
Gullspångsälvens avrinningsområde. 

Kommunens östra del tillhör huvudavrinnings-
området Norrström och vattnet där avrinner till 
Östersjön huvudsakligen via Dyltaån, men till 
liten del via Borsån, båda i Arbogaåns avrin-
ningsområde.

7.7 Kulturmiljö
Med kulturmiljö avses den av människan på-
verkade fysiska miljön som vittnar om histo-
riska och geografi ska sammanhang. I Hällefors 
kommun fi nns många kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer. 

7.7.1 Fornminnen
Formlämningar är spår efter mänsklig verksam-
het. Det ska vara lämningar efter människors 
verksamhet under forna tider som har tillkommit 
genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergiv-
na. Fasta fornlämningar inklusive ett skydds om-
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råde runt fornlämningen är lagskyddade enligt 
2 kap. kulturmiljölagen. Skyddet innebär att det 
är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen 
på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka 
över en fornlämning.

Vid nybebyggelse eller anläggande av t ex vä-
gar som kan innebära att kända eller okända 
fornlämningar berörs är det lämpligt att kontakta 
länsstyrelsen i ett tidigt skede.

I Hällefors kommun fi nns fl era hundra fornläm-
ningar utspridda inom kommunen. 

7.7.2 Byggnadsminnen
En byggnad med ett synnerligen högt kulturhis-
toriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseom-
råde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt 
värde får förklaras byggnadsminne av länssty-
relsen. Dessa skyddas enligt 3 kap. kulturmiljö-
lagen. Bestämmelserna om byggnadsminnen 
kan även tillämpas på parker, broar eller andra 
anläggningar. 

I Hällefors kommun fi nns tre byggnadsmin-
nen, Krokbornsparken, Skommerudden och 
Skräddartorp.
  
7.7.3 Kyrkliga kulturminnen
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyr-
kotomter och begravningsplatser är skyddade 
enligt 4 kap. kulturmiljölagen. Med kyrkobyggna-
der avses enligt kulturmiljölagen byggnader som 
före den 1 januari 2000 har invigts för Svenska 
kyrkans gudstjänst och den 1 januari 2000 
ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan eller 
någon av dess organisatoriska delar. 

I Hällefors kommun är Grythyttan kyrka, Hjulsjö 
kyrka och Hällefors kyrka kyrkliga kulturminnen. 

7.7.4 Värdefulla vattenområden kultur
Riksantikvarieämbetet har tillsammans med 
Naturvårdsverket, Fiskeriverket och länssty-
relserna sammanställt områden med Sveriges 

mest värdefulla sötvattenmiljöer. Av de nationellt 
värdefulla natur- och kulturmiljöer som har be-
hov av skydd är målet att 50 procent ska skyd-
das och 25 procent av de nationellt värdefulla 
vattendragen restaureras till år 2010. Fler av de 
presenterade områdena är redan idag skyddade 
i natur- eller kulturreservat. Fler av de presente-
rade områdena är redan idag skyddade i natur- 
eller kulturreservat.

I Hällefors kommun fi nns ett utpekat vattenom-
råde. Området Svartälven – Letälven är omfat-
tande och visar hur en bergslagsälv utnyttjats 
för ett stort antal vattenanknutna verksamheter 
med tonvikt på järn- och bergshantering men 
även träindustrier och andra vattenkraftdrivna 
verksamheter. Älven passerar väster om Häl-
lefors tätort. 

7.7.5 Byggnadsinventering
Bergslagens kulturlandskap har sin särskilda 
storhet genom mångtagliga minnesmärken från 
det välkända och anrika bergsbruket. Vackert 
belägna hyttbyar med ståtliga bergsmansgår-
dar från 1800-talet eller äldre tiders mer rustika 
manbyggnader och loftbodar berättar om gång-
na tiders verksamheter.

Man kan tydligt avläsa bergsmännens fram-
gångsrika näringsfång genom de välbyggda 
gårdarna, där olika generationer låtit sin tid 
komma till uttryck. Men här fi nns också små 
oansenliga torpställen byggda och bebodda av 
de mångtaliga arbetare, som en gång behövdes 
till bergsmännens och brukspatronernas gruvor, 
hyttor och bruk samt för att frakta deras värde-
fulla varor. Överallt fi nns industriminnen i form 
av byggnadsverk, ruiner m.m.

Hällefors tätort är ett utmärkt exempel på svensk 
bruksort med näst intill totalt beroende av en ar-
betsplats, järnbruket, som också är upphovet till 
samhällets existens. Utvecklingen av befolkning 
och bebyggelse har i stort sett följt brukets. Ett 
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särdrag för bruksorterna är att de har fyllts med 
arbetarbostäder av olika generationer. 

Bergsbruk var ända fram till mitten av 1900-talet 
den ekonomiska basen för Hällefors utveck-
ling och inom riksintresseområdet fi nns många 
intressanta lämningar från bergsbrukets olika 
epoker. 

De kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse- och 
industrimiljöerna i Hällefors utgör en mycket 
viktig resurs för kommunens framtida utveckling. 
Hällefors kommun har under 2008 genomfört 
en komplett byggnadsinventering med fotodo-
kumentation av all bebyggelse inom Hällefors 
centrala delar, samt under 2006 genomfördes 
en komplett byggnadsinventering inom Grythyt-
tans centrala delar. I inventeringen har dock 
ingen bedömning gjorts av kulturmiljöernas och 
byggnadernas kulturhistoriska värden.

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

7.8.1 Tätortsnära grönområden
Den tätortsnära naturen är ett prioriterat område 
i den svenska naturvårdspolitiken eftersom den 
har ett särskilt värde för rekreation och folkhälsa 
då den nyttjas ofta och av många. För natur-
upplevelser är det viktigt att bevara och utveckla 
biologisk mångfald i kombination med frilufts- 
och kulturmiljövärden. Närheten till grönområ-
den är speciellt viktig för barn och gamla som 
har mindre möjligheter än andra att ta sig ut från 
bebyggelsen. Även skolor behöver områden i 
närheten för att kunna bedriva utomhuspedago-
gik. Närmiljöns utformning är av stor betydelse, 
särskilt för att barn och ungdomar ska uppmunt-
ras och ges förutsättningar till fysisk aktivitet i 
bostadens närhet. 

För Hällefors är naturreservaten Hökhöjden och 
Knuthöjdsmossen stora områden som är speci-
ellt viktiga för rekreation och friluftsliv. I Grythyt-
tan är Jordanområdet speciellt viktigt. Förutom 
dessa fi nns många mindre parker och naturom-
råden som är lokalt viktiga.

7.8.2 Idrotts-, motions- och sportområ-
den
I Hällefors kommun fi nns fl ertalet anläggningar 
för idrotts- och motionsaktiviteter, friluftsliv 
och rekreation. I kommunen fi nns bland annat 
friluftsområdet, idrottsplatser, elljusspår och 
golfbana. Några är kommunalt ägda andra ägs 
av föreningar. 

Nordost om Hällefors tätort ligger motionsan-
läggningen Hurtigtorpet. Där fi nns motionsspår 
med skidspår vintertid, pulkabacke, vallabod, 
styrkehall samt spinninglokal. Elljusbana fi nns 
upp till 5 km.

I Hällefors tätort fi nns Hällevi idrottsplats. Där 
fi nns idag fotbollsplaner, löparbana, tennisbanor, 
bandyplan och en ishall.

I Grythyttan fi nns även en idrottsplats belägen 
intill Grythyttans skola. Där tränas fotboll under 
sommarhalvåret och under vinterhalvåret spolas 
is som används av skolan och allmänheten. 

I Hjulsjö fi nns motionsspår som kan nyttjas så-
väl sommar- som vintertid. 

I kommunen fi nns även ett stort antal lokaler 
och anläggningar för idrott och motion såsom 
sport- och idrottshallar, fotbollsplaner, vattensa-
long, ridanläggning och bowlinghall.

7.8.3 Vandringsleder
I kommunen fi nns fl era vandringsleder. Vid 
hurtigtorpet i Hällefors går Silverleden som är en 
rundslinga på drygt 6 mil. Den går genom trak-
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ter där silverbrytningen var omfattande under 
1600-talet. 

Postleden är en 45 km lång vandringsled som 
binder samman Silverleden och Bergslagsle-
den. Leden går efter den gamla postvägen där 
dåtidens brevbärare transporterade brev och 
andra försändelser. Postleden går genom fem 
naturreservat och bjuder på vackra vyer, myrar, 
gammelskog och vildmark.

I Sävsjön cirka 20 km norr om Hällefors fi nns 
Hänglandstjärn vilken är en naturstig som går 
runt sjön Hänglandstjärn som är en del av Sä-
välven.

7.8.4 Cykelleder
I Hjulsjö fi nns åtta mountainbikeleder i varieran-
de svårighetsgrad. Lederna startar vid Hjulsjö 
motionscenter och ingår i Bergslagenscykel-
leder. En mountainbikebana fi nns även anlagd i 
Hjulsjö.

7.8.5 Kanotleder
Kanotleden Svartälven startar i Tyfors i Dalarna 
och avslutas i sjön Skagern i Karlskoga och är 
regionens längsta kanotled. Mestadels rinner 
leden genom Hällefors kommun. Många valmöj-
ligheter fi nns efter leden för att göra avstickare i 
andra sjösystem.

Rastälven startar norr om Hjulsjö och avslutas i 
Nora och består av en blandning av små sjöar, 
smala älvpartier och forssträckor. 

7.8.6 Badplatser
I kommunen fi nns god tillgång till sjöar vilka er-
bjuder fi na möjligheter till bad vid både naturliga 
och anlagda badplatser. Inom kommunen fi nns 
två kommunala badplatser. I Grythyttan vid Torr-
varpensstrand fi nns ett strandbad förlagt vid en 
fi n sandstrand. I Hällefors vid Lill-Sången ligger 
ytterligare en kommunal badplats. 

7.8.7 Fiske och jakt
I Hällefors med sina över 400 sjöar och vatten-
drag fi nns stor potential för fi ske. Här fi nns över 
16 ädelfi skevatten med möjligheter till fl ug- och 
spinnfi ske eller mete. I kommunen fi nns också 
ett stort antal vitfi skevatten för fi ske av gädda, 
abborre, lake, gös m.m.

7.9 Teknisk försörjning
Med teknisk försörjning avses de tekniska 
funktioner som fi nns i samhället såsom vatten-, 
avlopps- och energiförsörjning samt avfallshan-
tering. 

7.9.1 Vattenförsörjning
Kommunens verksamhetsområde för vattenför-
sörjning är idag uppdelad på fyra allmänna vat-
tentäkter Jeppetorps, Nyhammars, Älvestorps 
och Sävsjöns vattenverk. Hushåll och verksam-
heter inom verksamhetsområdena är anslutna 
till det kommunala ledningsnätet. Hushåll och 
verksamheter utanför verksamhetsområdena ha 
enskilda brunnar för vattenförsörjningen. Inom 
kommunens verksamhetsområden fi nns kapaci-
tet att ansluta ca 2500 nya hushåll. 

Hällefors, Grythyttan, Saxhyttan, Hammarn, Sik-
fors samt Spendrups bryggeri försörjs av Jep-
petorps vattenverk där vattentäkten utgörs av en 
grundvattentäkt i Jeppetorp som tar sitt vatten 
från Svartälvsåsen. Bredsjö och Hjulsjö med 
omnejd försörjs av Nyhammars vattenverk där 
råvattnet hämtas ur grundvattenbrunnar. Älves-
torps samhälle försörjs av Älvestorps vattenverk 
där råvattnet utgörs av ytvattenpåverkat grund-
vatten. Sävsjön försörjs av Sävsjöns vattenverk 
där råvattnet utgörs av grundvatten från borrad 
brunn. 

Inom kommunen fi nns idag fyra vattenskydds-
områden. Jeppetorps och Nyhammars tillhör de 
kommunala vattentäkterna. Därtill fi nns två vat-
tenskyddsområden i Loka. För respektive vat-
tenskyddsområde fi nns föreskrifter som reglerar 



ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

UTSTÄLLNINGSHANDLING98

TEKNISK FÖRSÖRJNING



ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

UTSTÄLLNINGSHANDLING 99

TEKNISK FÖRSÖRJNING



ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

UTSTÄLLNINGSHANDLING100

vilka typer av verksamheter och åtgärder som 
får vidtas inom den inre och yttre skyddszonen 
för området. 

Samhällsbyggnadsförbundet håller på med en 
översyn av de kommunala vattenskyddsom-
rådena för att säkra dricksvattenförsörjningen 
långsiktigt. 

Hällefors kommun saknar idag reservvattentäkt. 
Det fi nns ett förslag till reservvattentäkt söder 
om den befi ntliga täkten vid udden Hedvreten. 
Fler undersökningar behöver göras och ett vat-
tenskyddsområde behöver inrättas.

7.9.2 Spillvatten
Kommunens verksamhetsområde för spillvat-
ten är idag uppdelad på sju områden. Hushåll 
och verksamheter inom verksamhetsområdena 
är anslutna till det kommunala ledningsnätet. 
Hushåll och verksamheter utanför verksamhets-
områdena ha enskilda avloppsanläggningar för 
spillvatten. Inom kommunens verksamhetsom-
råden fi nns kapacitet att ansluta ca 2500 nya 
hushåll. 

Hällefors och Spendrups bryggeri försörjs av 
Fjällbo avloppsreningsverk. Grythyttan och 
försörjs av Grythyttans avloppsreningsverk. 
Infi ltrationsanläggningar fi nns i Sävsjön, Hjulsjö, 
Sikfors; Bredsjö och Älvestorp.

Omkring 1500 fastigheter i kommunen har en-
skilda avlopp. 

7.9.3 Dagvatten
Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på 
markytan. Oftast menar man vatten från hård-
gjorda ytor så som hustak, vägar, parkerings-
platser och stenläggningar. Det mesta dagvatt-
net är smältvatten från snö och is samt skyfall. 
Omhändertagande av dagvatten hanteras van-
ligen genom naturlig infi ltration, LOD-dammar 
(Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) eller 

via ledningsnät.

Det fi nns stora utmaningar gällande dag-
vattenhantering i Hällefors. Dagvattennätet är 
förhållandevis lite utbyggt och det fi nns dräne-
ringsdiken längs med villaområdena. Det ligger 
dessutom fortfarande många ledningar kvar 
som är kombinerade spillvatten/dagvattenled-
ningar. 

7.9.4 Energi 
I kommunen fi nns fl era olika typer av energikäl-
lor. 

Elförsörjning
Elnätet inom Hällefors kommun matas huvud-
sakligen via transformering i Hällefors, men det 
fi nns även en inmatning i Fredriksberg.

I dag fi nns tre bolag som är elnätsägare i Häl-
lefors kommun, Ellevio AB, EON Elnät AB och 
Karlskoga Elnät AB. Ellevio AB täcker till ytan 
det största området.

Inom och genom kommunen sträcker sig även 
det lokala nätet med 0,4 kV, 10 kV och 20 kV 
kapacitet för eldistribution.

Vattenkraft
Vattenkraften i Hällefors kommun ägs och
förvaltas till största delen av Karlskoga Energi 
AB. De har vattenkraftverk utmed Svartälven 
vid Grythyttan, Hammaren, Hällefors, Mången, 
Rockesholm, Sikfors, Silvergruvan, Sävenfors, 
Älvestorp och Örling. Samtliga vattenkraftverk 
i kommunen producerar sammanlagt omkring 
27,9 GWh per normalår.

Fjärrvärme
Värmevärden AB producerar och distribuerar 
fjärrvärme till Hällefors tätort och till Grythyttan.
 
Råvaran för värmeproduktionen består framfö-
rallt av förnyelsebar energi i form av förbränning 
av biobränsle. Bolaget använder över 75 % 
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förnyelsebar energi i form av sågspån, bark och 
fl is samt 20 % spillvärme från Ovako  

I Hällefors fi nns en fastbränslepanna på 8 MW 
och en rökgaskondensor på 2 MW samt en 
oljepanna för spets-och reservproduktion. På 
OVAKO Steels fabriksområde fi nns en gas-
panna för spillvärmeåtervinning i stålverket, 
samt två oljepannor för reservproduktion som är 
ihopkopplat till fjärrvärmenätet. På detta sätt kan 
spillvärme från OVAKOs produktion omhänder-
tas.

Det fi nns möjlighet att ansluta nya kunder utifrån 
dagens kapacitet och struktur i fjärvärmenätet. 

Vindkraft
I dagsläget fi nns inga vindkraftsverk i kommu-
nen och heller några vindkraftverk i angräns-
ande kommuner som berör Hällefors kommun.

7.9.5 Återvinning 
Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för all 
hantering av hushållsavfall i kommunen. Det 
fi nns 22 återvinningsstationer lokaliserade i hela 
kommunen. Återvinningscentralen Gyltbo fi nns i 
södra delen av Hällefors tätort. 

År 2015 antog Hällefors kommun en avfallsplan. 
I Avfallsplanen ligger fokus på ökad resurshåll-
ning med bl.a. utsortering av matavfall, minsk-
ning av avfallets farlighet, att se avfallet som 
en resurs genom att exempelvis införa återbruk 
samt att ha en användar- och miljövänlig avfalls-
hantering. 

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

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

7.10.1 Förorenade områden
I Hällefors kommun fi nns ett antal förorenade 
områden enligt länsstyrelsens inventering och 
MIFO-bedömning av förorenade områden i 
länet. Flera är inte riskklassade. Det kan även 
fi nnas föroreningar som idag inte är kända. Sär-
skild risk fi nns där massor använts vid fyllning 
vid exempelvis byggnader och vägar. I de fall 
inga åtgärder genomförs för att sanera förore-
nade områden kan det innebära risker för både 
människor, djur och miljö. 

Stora markområden inom Hällefors kommun är 
påverkade av tidigare gruvdrift och hantering 
av malmer. I Silvergruvan har en stor sane-
ring genomförts och föroreningar i marken har 
även konstaterats i Silvergruvans samhälle. 
Övriga större gruvområden med föroreningar är 
Norrälgsulfi dgruvan-Bertilsgruvan och Örnviken-
Stensgruvan. Inom Sikfors fd bruk fi nns fl era 
områden med konstaterade föroreningar.

Övriga verksamheter inom kommunen där föro-
reningar konstaterats eller misstänks är fd Hel-
lefors såg, några skjutbanor och ca 20 nedlagda 
deponier. 

7.10.2 Miljöfarliga verksamheter
Med miljöfarlig verksamhet menas användning 
av mark och vatten, byggnader eller anläggning-
ar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till 
mark, vatten eller luft eller annan risk för olägen-
heter för människors hälsa eller miljön. Miljöfar-
liga verksamheter regleras i miljöbalken.

Miljöfarliga verksamheter delas, beroende på 
verksamhetsslag och storlek, in i A-, B- och C 
anläggningar samt övriga s.k. U-anläggningar. 



ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

UTSTÄLLNINGSHANDLING102

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET



ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

UTSTÄLLNINGSHANDLING 103

För A-anläggningar krävs tillstånd i miljödomstol, 
för B-anläggningar krävs tillstånd hos länssty-
relsens miljöprövningsdelegation och C-anlägg-
ningar ska anmälas till miljö- och byggnads-
nämnden i kommunen.

I Hällefors kommun utgör Ovako Steel AB
AB en s.k. A-anläggning. Därtill fi nns ett större 
antal B-anläggningar och U-anläggningar i kom-
munen.

7.10.3 Gruvhål
Rester av gruvindustrin och gruvbrytningen fi nns 
runt om i Bergslagen, främst i form av gamla 
gruvhål. Oskyddade gruvhål utgör en fara för 
människor och djur. I Hällefors kommun fi nns 
fl era hundra gruvhål. 

Vidare genomförde länsstyrelsen år 1984 en 
översiktlig inventering av oskyddade gruvhål i 
länet. Inventeringen ledde fram till att många av 
de gruvhål som bedömdes som mest kritiska 
åtgärdades genom stängsling.

7.10.4 Klimatförändringar
Människan påverkar atmosfären genom utsläpp 
av olika s.k. växthusgaser som påverkar jordens 
klimat. Klimatet håller på att förändras, vilket 
påverkar och kommer att påverka oss på fl era 
olika sätt. Framför allt handlar det om höjda 
temperaturer och mer vatten i form av ökad 
nederbörd. Det handlar också om en ökad frek-
vens av extrema väderhändelser såsom värme-
böljor och skyfall.

Med ett varmare klimat får vi ett minskat be-
hov av energi för uppvärmning, samtidigt som 
kraven ökar på kylning av arbetslokaler, skolor 
och bostäder, då människors hälsa påverkas 
påtagligt av högre temperaturer, värmeböljor 
och torka.

Värme ökar påtagligt risken att dö för vissa
människor såsom personer som tidigare har 

vårdats på sjukhus för KOL, psykiska sjukdomar 
och diabetes. Dessutom är äldre personer mer 
utsatta än yngre personer. Värmeböljans längd 
har också stor betydelse för vilka grupper och 
hur många personer som påverkas.

Vi kommer också att möta en stor utmaning i 
ett våtare klimat, där vi måste hantera såväl 
stigande havsnivåer som förhöjt utfl öde i landets 
älvar och vattendrag. Dessa förhållanden kan i 
sin tur bidra till ökade risker för översvämningar, 
erosion, ras och skred.

Länsstyrelsen har tagit fram en skyfallskartering 
för Örebro län. Karteringen visar lokala fl ödes-
vägar och lågpunkter där vatten kan samlas 
samt fl ödesriktningen för vattnet. 

Karteringen är dock översiktlig och tar bl.a. inte
hänsyn till markens infi ltrationsförmåga. Vidare
fi nns inte trummor med i karteringen, vilket med-
för att lågpunkter kan skapas inom områden där
det i verkligheten fi nns dränering. Karteringen
bör därför användas som underlagsmaterial
med stor försiktighet.

7.10.5 Översvämningsrisk
I Sverige orsakas översvämningar främst av
stor vattentillförsel till sjöar och vattendrag från
kraftiga regn eller snösmältning. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har

Gruvhål
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regeringens uppdrag att förse landets kommu-
ner och länsstyrelser med översiktliga över-
svämningskarteringar över områden som kan 
översvämmas utmed landets vattendrag.

I Hällefors kommun fi nns en översiktlig
översvämningskartering för Gullspångsälven 
och Svartälven från år 2016 som visar de 
områden som hotas av översvämning när vat-
tenfl ödena uppnår en viss nivå. Karteringen 
visar vattnets utbredning för tre olika fl öden, ett 
100-årsfl öde, ett 200-årsfl öde och ett beräknat 
högsta fl öde. 100- och 200-årsfl ödet har klima-
tanpassats för att motsvara den fl ödessituation 
som förväntas gälla i slutet av seklet. Enligt 
den översiktliga översvämningskarteringen 
ligger endast mindre delar av områden intill 
Gullspångsälven och Svartälven i risk för att 
översvämmas. Detta pga av den kuperade land-
skapsbild som fi nns i området.

Ett historiskt högt fl öde inträffade 1977 då delar 
av kommunen drabbades av översvämning.

De vanligaste orsakerna till översvämning är 
genom att sjöar och vattendrag svämmar över 
efter perioder med riklig nederbörd eller i sam-
band med snösmältning och isproppar. I dessa 
lägen påverkar även avrinningsområden, topo-
grafi  samt geologi hur översvämningen utveck-
ling och omfattning. Översvämningar kan även 
orsakas av brustna dammar och fördämningar 
eller i samband med kraftiga skyfall. Vattenan-
samlingar kan på kort tid orsaka stora skador på 
fastigheter och infrastruktur samt påverka sani-
tets- och hygienförutsättningar genom att störa 
vattenrening och skapa grogrund för smittsprid-
ning. Frekvensen på översvämningar förväntas 
öka i ett framtida klimat. 

Under 2017 har startats ett samordnad bered-
skapsplanering för dammbrott i Svartälven och 
Gullspångsälven. Projektet har initierats av Karl-

skoga Vattenkraft AB och samtliga dammägare, 
kommuner och länsstyrelser i Gullspångsälvens 
avrinningsområde deltar.

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

7.10.6 Erosion
Erosion, som är exempel på nednötning i jord-
täcket eller i berg, kan bl.a. orsakas av vind,
rinnande vatten och vågor. Olika jordarter är
olika känsliga för erosion. Jordarter som byggs
upp med stora partiklar, såsom grus och sten, är
svåreroderade medan fi nkornigare jordarter, så-
som sand och silt, är relativt lätteroderade. De
allra fi nkornigaste jordarterna, lerorna, är dock
oftast ganska svåreroderade eftersom de små
lerpartiklarna hålls ihop av s.k. kohesionskrafter.

Statens geotekniska institut (SGI) har gjort en
översiktlig inventering av havskusterna, vatten-
drag och insjöar för erosion. Den översiktliga in-
venteringen omfattar endast landets sex största
sjöar och större vattendrag. Inventeringen utgår
från de erosionskänsliga jordarterna grovsand-
fi nsand, silt, svämsediment och fyllning. 

I Hällefors kommun fi nns inga vatten sjöar eller 
vattendrag som inkluderats i inventeringen.

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
översiktliga jordartskartor utgörs jorden inom 
kommunen främst av morän och berg. Det 
fi nns dock några områden, främst i anslutning 
till sjöar och vattendrag, som utgörs av erosion 
känsliga jordarter.

7.10.7 Ras- och skredrisk
Ras och skred, som är exempel på snabba
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massrörelser i jordtäcket eller i berg, kan orsaka
stora skador dels på mark och byggnader inom
det drabbade området samt dels inom det ned-
anförliggande markområde där ras- och skred-
massorna hamnar.

Länsstyrelsen gjorde år 2013 en översiktlig
analys över områden med förutsättningar för ras
och skred inom länet, dvs. potentiella ras- och
skredområden. Enligt den översiktliga analysen
fi nns ras- och skredrisk främst utmed Svartån 
och Bornsälven i Hjulsjö och i anslutning till 
vissa sluttningar i Hällefors kommun.

Ras och skred skiljer sig åt och bör betraktas 
som två separata risker. SGU (Sveriges Geolo-
gisk Undersökning) har tagit fram en beräkning 
över Förutsättningar för skred i en fi nkorning 
jordart, som är mer avancerad än analysen som 
gjordes 2013. De två karteringarna bör ses som 
att de kompletterar varandra. 

Kartan som redovisar ras och skredrisk i detta 
dokument har sammanvägt ras och skredrisk. 
Vid vidare exploatering av områden bör dessa 
faktorer studeras mer detaljerat och som sepa-
rata risker.

7.10.8 Buller
Buller är alla oönskade ljud. Vanliga källor till
buller och höga ljudnivåer är exempelvis väg-,
järnväg- och fl ygtrafi k, industrier, byggnadsarbe-
ten samt skjutbanor. I Hällefors kommun är
det främst väg- och järnvägstrafi k samt indu-
striverksamhet som alstrar störande buller. De 
vägar som alstrar mycket buller är främst länsäg 
244 och riksväg 63.

7.10.9 Vibrationer
Vibrationer från väg- och järnvägstrafi k kan
orsaka skador på byggnader samt ge upphov
till störningar och obehag för människor. Det
är dock mycket sällan vibrationer från väg- och
järnvägstrafi k orsakar skador, som exempelvis

sprickor eller sättningar, på normalt grundlagda
byggnader. Vibrationer från spårbunden trafi k
kan dock accelerera åldrandet av konstruktio-
nen. Indikationer fi nns om att risken för skador
på byggnader är mycket liten vid nivåer under
5,0 mm/s. Människor kan dock störas av vibra-
tioner vid avsevärt lägre nivåer. Känseltröskeln
är ca 0,1-0,3 mm/s (RMS 10-100 Hz).

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

7.10.11 Transporter av farligt gods
Med farligt gods menas ämnen och produkter
med sådana egenskaper att de kan skada
människor, miljö, egendom eller annat gods om
de inte hanteras rätt under transport. Genom
Hällefors kommun transporteras farligt gods på 
både väg och järnväg.

För transporter av farligt gods på väg har 
länsstyrelsen rekommenderat särskilda s.k. 
trans-portvägar. Primär transportväg för farligt 
gods genom kommunen är länsväg 244. Vidare 
utgör riksväg 63 och länsväg 785 sekundära 
transportvägar för farligt gods. I dagsläget fi nns 
ingen heltäckande information om vilka kemika-
lier som framförallt transporteras på Bergslags-
banan genom Hällefors kommun.

7.10.12 Elektromagnetiska fält
Kring elektriska ledningar och apparater såsom
kraftledningar, järnvägens kontaktledningar
samt hushållsmaskiner alstras elektriska och
magnetiska fält i någon omfattning. Även trådlös
kommunikationsteknik som exempelvis radiovå-
gor från mobiltelefoner och basstationer för mo-
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biltelesystem, master, ger upphov till elektriska
och magnetiska fält. 

Diskussioner om hälsoeffekter gäller främst 
magnetfälten som är svårast att avskärma. 
Magnetfältets styrka minskar med avståndet 
och ökar med strömstyrkan. Utifrån elsäkerhets-
synpunkt fi nns dessutom behov av skyddsav-
stånd mellan spänningsförande ledningar och 
olika verksamheter.

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

7.10.14 Skyddsavstånd
Skyddsavstånd används för att säkerställa en
god och säker miljö för exempelvis bostadsbe-
byggelse, men även för att verksamheter ska
kunna bedrivas utan att medföra olägenheter för
omgivningen.

Riskerna inom de befi ntliga industrierna varierar 
mycket och därför även behovet av skyddsav-
stånd.

Några verksamheter som berörs av skydds-
avstånd är Ovako Steel i väster om Hällefors 
tätort, fjärrvärmecentralen i Hällefors samt kom-
munens avloppsreningsverk och drivmedelsan-
läggningarna i Hällefors samt Grythyttan.

7.10.15 Räddningstjänsten
Räddningstjänstens möjligheter att rädda liv,
egendom och miljö beror bl.a. på insatstiden,
dvs. tiden från det att ett larm kommer in till
stationen till dess räddningsarbetet kan påbör-
jas.

Vilken insatstid som krävs bestäms av den

bebyggelse som fi nns inom det aktuella områ-
det. Omvänt kan även insatstiden styra utform-
ningen av bebyggelsen. Dialog ska föras med 
Bergslagens räddningstjänst inför nybyggnation 
av vägar och bebyggelse för att tidigt aktuali-
sera frågan om framkomlighet för utryckande 
fordon. Hällefors kommun ingår i Bergslagens 
räddningstjänst, som är ett samarbete mellan 
Hällefors, Lesjöfors, Filipstads, Storfors, Karl-
skoga, Kristinehamn och Degerfors kommuner.

Vid utrymning där räddningstjänstens utrustning
utgör den alternativa utrymningsvägen, via 
exempelvis ett fönster eller en balkong, ska 
hänsyn tas till vad den berörda räddningstjäns-
ten har för utrustning. 

7.10.16 Övergödning
Övergödning orsakas av för höga halter av
kväve och fosfor i mark eller vatten. Dessa
näringsämnen kan hamna i miljön via utsläpp
till luft av exempelvis kväveoxider från biltrafi k,
sjöfart och kraftverk. Andra orsaker till övergöd-
ning är läckage från jordbruket samt utsläpp
från avloppsreningsverk och industrier. Ämnena
förs i sin tur med vattendrag till sjöar och hav.

Övergödning leder till syrebrist, igenväxning,
algblomning och ofta även till minskad biologisk
mångfald. I Hällefors kommun fi nns
problem med övergödning drygt 70 sjöar och en 
rad vattendrag.

7.10.17 Försurning
Mark, grundvatten, sjöar och vattendrag blir
försurade om de utsätts för ett stort nedfall av
svavel- och kväveoxider eller ammoniak utan att
samtidigt ha tillräckligt stor naturlig förmåga att
neutralisera de syror som bildas. Försurningen
påverkar den biologiska mångfalden, främst i
sjöar och vattendrag. Försurande ämnen skadar
även olika material vilket kan leda till skador på
exempelvis byggnader, konstverk och fornläm-
ningar.
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Förutom skador på material kan människors
hälsa påverkas genom att skadliga metaller
kommer i omlopp via till exempel grundvattnet.

I Hällefors kommun fi nns problem med försur-
ning i drygt 70 sjöarna. De vattendrag som 
har problem med försurning är främst belägna 
uppströms de försurade sjöarna. Större vatten-
drag som är försurade och som är påverkade av 
pågående kalkning är t.ex. Brunnshyttebäcken, 
Mångsälven, Nordtjärnsälven, Rötjärnsbäcken, 
Flosjöbäcken, Sävälven. De drygt 70 st påver-
kade sjöarna kalkas eller är påverkade av kalk-
ning uppströms. 

7.10.18 Risk och sårbarhet
Kommunens säkerhetsarbete styrs bl a av lag 
2006:544 om kommuners och landstings åt-
gärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och vid förhöjd beredskap. Syftet med 
lagen är att minska sårbarheten i olika verksam-
heter samt skapa en god förmåga att hantera 
krissituationer i kommunen och samhället i sin 
helhet. Denna lag reglerar bl a att kommunen 
ska ta fram en risk och sårbarhetsanalys.

Hällefors kommun tog 2015 fram en Risk och 
sårbarhetsanalys. Analysen ger en överskådlig 
bild av de allvarligste risker och sårbarhet som 
kan drabba kommunen och utgör ett viktigt 
underlag för kommunens krisledning, verksam-
hetsplaner och handlingsprogram.
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SAMMANFATTNING
Denna miljökonsekvensbeskrivning till ny översiktsplan i Hällefors kommun 
redovisar och utreder de miljökonsekvenser som ett genomförande av 
översiktsplanen kan antas medföra. 

VATTENKVALITET OCH VATTENFÖRSÖRJNING 
Den sammanfattande bedömningen är att planförslaget innebär möjlighet 
till positiva konsekvenser avseende vattenkvalitet och vattenförsörjning 
genom att majoriteten av den nya bebyggelsen ska kunna anslutas till 
det allmänna ledningsnätet, bristfälliga enskilda avloppsanläggningar 
ska åtgärdas och en dagvattenstrategi ska tas fram. Samtidigt finns risk 
för negativa konsekvenser i samband med utveckling av LIS-områden 
eftersom fler fastigheter med enskilda avlopp kommer att uppstå inom 
kommunen. Därtill behöver planförslaget en mer tydlig vägledning för hur 
vattenförsörjningen ska säkerställas i framtiden.

NATURMILJÖ 
Planförslaget bedöms medföra neutrala konsekvenser avseende 
värden kopplade till naturmiljön genom att föreslagna LIS-områden 
berör områden av riksintresse för naturvård, naturreservat och område 
upptaget i länsstyrelsens naturvårdsprogram. Dock bedöms risken 
för att negativa konsekvenser ska uppstå begränsas i och med de 
planeringsförutsättningar och rekommendationer som anges för respektive 
LIS-område.

MARKANVÄNDNING 
Sammantaget bedöms planförslaget medföra möjlighet till positiva 
konsekvenser avseende markanvändning. Genom ställningstaganden, 
framtagande av grönplan, utpekande av LIS-områden samt ramar för 
tillkomst av nya bostäder utanför angivna utvecklingsstråk öppnar 
kommunen upp för tillkomst av ny bebyggelse i strandnära lägen och på 
landsbygden. Detta bedöms medföra möjligheter till en levande landsbygd 
och upprätthållande av jord- och skogsbruk.

KONSEKVENSER AV 
PLANFÖRSLAGET

Förväntade positiva

Risk för negativa

Ingen skillnad

Möjlighet till positiva

Förväntade negativa
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KULTURMILJÖ 
Sammantaget bedöms planförslaget medföra möjlighet till positiva 
konsekvenser avseende kulturmiljön i Hällefors kommun. Detta genom att 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader vårdas och bevaras samt 
att övergivna byggnader ges möjligheter till en ny meningsfull användning. 

KLIMATPÅVERKAN  
Om planförslaget faller väl ut och om utflyttningstrenden vänds till Hällefors 
fördel, så kommer det innebära ett öka bilberoende med ökade utsläpp 
inom kommunen i och med den begränsade kollektiva och cykelanknutna 
infrastrukturen, vilket bedöms medföra negativa konsekvenser för 
klimatpåverkan. 

Denna negativa utveckling kan emellertid gå att dämpa på sikt genom en 
omfattande satsning på en infrastruktur som underlättar en omställning till 
fossilfria transporter, såsom laddningsstationer, utökade cykelvägar inom 
och mellan kommunens tätorter och cykelparkeringar, samt en lättillgänglig 
och adekvat buss- och tågtrafik för regelbundet resande utom kommunen. 
Ett genomförande av planförslaget bedöms därmed även kunna leda till 
möjliga positiva konsekvenser. 

RISKER VID ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 
Sammantaget är bedömningen att om kommunen vidtar de 
försiktighetsåtgärder som finns medtagna i planförslaget gällande höga 
vattenstånd samt ras och skred, så är bedömningen att konsekvenserna blir 
neutrala utifrån risker som förväntas uppkomma med klimatförändringar. 
 
RISKER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ 
Sammantaget bedöms planförslaget medföra möjliga positiva konsekvenser 
med avseende på risker för människors hälsa och miljö. I planen görs 
tydliga ställningstaganden kring vikten av hänsyn till risker vid vidare 
planering och den bedöms ge en god utgångspunkt för förebyggande av 
omnämnda risker.
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INLEDNING
En ny översiktsplan

Den nuvarande översiktsplanen (ÖP), som även är den första 
översiktsplanen för Hällefors kommun antogs 1990. Delar av planen 
reviderades 1994. Översiktsplanen anger inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. Syftet med 
översiktsplanen var att påbörja en process där kommunen efterhand gör 
fördjupade utredningar och ställningstaganden i den långsiktiga mark- 
och vattenanvändningen inom kommunen. Översiktsplanen från 1990 
gäller tillsammans med äldre områdesplaner och så kallade fördjupade 
översiktsplaner (FÖP) som pekar ut målsättningar och ställningstaganden 
mer detaljerat över specifika områden. För Grythyttan finns en fördjupad 
översiktsplan som antogs 1994.  

Översiktsplanen ska vara aktuell och dels ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, dels vägleda konkreta 
beslut om bebyggelse-, mark- och vattenanvändning. Den fungerar därmed 
som kommunens verktyg i den interna handläggningen och samordningen 
samt i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet. I samband med att 
mycket av planeringsunderlagen och lagstiftningen har uppdaterats och 
förändrats togs beslut om att översiktsplanen från 1990 behöver revideras.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Hällefors kommun 
påbörjades under 2015. Inför framtagandet av översiktsplanen 
genomfördes en medborgardialog i syfte att engagera kommuninvånarna 
och få ett bättre beslutsunderlag. Medborgardialogen bestod av en enkät 
uppdelad i fem temaområden; bostäder, verksamheter, grönområden, 
gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. Enkäten riktade sig till samtliga 
kommuninvånare. Därtill hölls ett antal informationsmöten för att informera 
utvalda organisationer om den nya översiktsplanen. Synpunkterna har 
därefter behandlats av olika arbetsgrupper inom kommunen som tagit fram 
inriktningar och målsättningar till den nya översiktsplanen.

Förslaget till ny översiktsplan tar hänsyn till den förväntade och 
önskvärda utvecklingen av Hällefors kommun fram till 2030. Den 
nya översiktsplanen har tagits fram utifrån kommunens vision och 
inriktningsmål.

NY ÖVERSIKTSPLAN 2017
Samrådshandling

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
för Grythyttan, 1994.

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

N
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Nationella, regionala och 
kommunala styrdokument, 
handlingsplaner och miljömål.

ÖVERSIKTSPLAN 1990
Gällande översiktsplan.
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KOMMUNENS VISION
Med respekt för Bergslagens skog- och järnbruk stärker och 
utvecklar vi kunskaper och näringar som skapar sysselsättningar 
och framtidsutsikter i en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar 
samhällsutveckling.

Människor väjer att bo i Hällefors då vi som liten kommun erbjuder 
livskvalitet i form av närhet, sammanhang och trygghet.

INRIKTNINGSMÅL 
Utifrån det perspektiv som visionen målar upp ska översiktsplanen:

 � Försvara och stärka våra näringar och livsmiljöer.

 � Möjliggöra en utveckling av infrastruktur och sysselsättning.

 � Säkra en god hushållning med naturresurser.

 � Trygga minnena av en tidigare generations förhållanden.

Miljökonsekvensbeskrivning till 
översiktsplan

BAKGRUND OCH SYFTE
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) ska planer eller program 
miljöbedömas om dess genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Med betydande miljöpåverkan menas en sådan 
förändring av samhället, människan och miljön som är så komplex och 
övergripande att det inte uppenbart eller med lätthet kan överblickas 
och åtgärdas. Vidare finns det bestämmelser i Förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) kring vilka planer som alltid 
kan anses medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. En översiktsplan 
bedöms alltid innebära en betydande miljöpåverkan och därför ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras för varje ny översiktsplan. Syftet 
med miljökonsekvensbeskrivningen är att identifiera och beskriva de 
direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan 
medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap 
och kulturmiljö, och dels på hushållning med mark, vatten och andra 
resurser. 

Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning till förslaget för ny 
översiktsplan för Hällefors kommun är att redovisa och utreda de 
miljökonsekvenser som ett genomförande av planförslaget kan antas 
medföra. Miljökonsekvensbeskrivningen ska även ange hur planen påverkar 
möjligheten att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen eller om målen 
motverkas. I miljökonsekvensbeskrivningen lämnas förslag på åtgärder för 
att förhindra eller minimera negativa miljöeffekter av föreslagna åtgärder 
och inriktningar i planförslaget. 

SAMRÅD
När kommunen har gjort en bedömning om vad de anser bör ingå i 
miljökonsekvensbeskrivningen hålls ett så kallat avgränsningssamråd med 
länsstyrelsen. Avgränsningens syfte är att koncentrera miljöbedömningen 
till de miljöaspekter som är mest relevanta för den aktuella planen.
Samråd avseende denna miljökonsekvensbeskrivnings avgränsning har 
genomförts med Länsstyrelsen i Örebro län den 21 december 2016. 
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Kort beskrivning av Hällefors kommun

Hällefors kommun ligger i den nordvästra delen av Örebro län och i den 
västra delen av Bergslagen. Angränsande kommuner är Karlskoga, Nora, 
Ljusnarsberg, Lindesberg, Filipstad, Storfors och Ludvika. Majoriteten 
av kommunens bebyggelse finns i centralorten Hällefors och tätorten 
Grythyttan samt de mindre samhällena Hjulsjö och Bredsjö.

Hällefors kommun är en typisk Bergslagskommun med ett sjörikt kuperat 
skogslandskap och ont om öppen jordbruksmark. Till ytan mäter kommunen 
cirka 1151 km², varav cirka 14 % är vatten. Huvudnäringen i kommunen har 
sedan en lång tid tillbaka dominerats av bergsbruk och järnframställning. 
Det var upptäckten av silver och tillkomsten av Hellefors Silververk år 1639 
som satte Hällefors på kartan. Eftersom brytningen av silver aldrig blev 
lönsam fick silververkets intressenter år 1749 tillstånd att anlägga ett 
järn- och stålmanufakturverk. Till gruvorna och hyttorna hörde också ett 
intensivt nyttjande av skogen. Sedan bergsbruket upphörde har näringen 
koncentrerats till järn- och skogsbruk. Järn- och stålmanufakturverket 
har sedan dess genomgått flera strukturförändringar och ingår numera i 
Ovako-koncernen. Än idag är Ovako Steel i Hällefors kommunens största 
arbetsplats. Bland andra större företag finns även Spendrups bryggeri i 
Hällefors. 

Med Ovako Steel som en betydande arbetsgivare påverkas kommunen 
av upp- och nedgångar inom koncernen. De ytterligare neddragningar som 
planeras kan komma att påverka kommunen negativt. 

Antalet invånare har under lång tid minskat i kommunen1, även om antalet 
försiktigt har ökat något sedan 2013 på grund av inflyttning från utlandet. 
År 2015 bodde det totalt 7032 invånare i kommunen. Samma år bodde cirka 
25 % av invånarna i Hällefors kommun utanför tätort och hela kommunen 
har bedömts utgöra landsbygd. Enligt SCB:s befolkningsprognos för 
perioden 2016-2036 förväntas invånarantalet fortsätta att minska och 
uppgå till 6527 invånare år 2036. Andelen invånare med utländsk bakgrund 
är något högre i Hällefors kommun jämfört med riket som helhet, strax 
under 23 % år 20152. 

Sysselsättningsgraden är lägre i Hällefors kommun jämfört med riket 
som helhet. År 2015 var nästan 71 % av kommuninvånarna mellan 20-
64 år förvärvsarbetande. Samma år utgjordes den förvärvsarbetande 
dagbefolkningen i kommunen av 2711 personer medan nattbefolkningen 
utgjordes av 2825 personer3. Det innebär att majoriteten av de bosatta i 
kommunen arbetar inom kommunen. Av de förvärvsarbetande invånarna 
i kommunen pendlar cirka 20 % till andra kommuner, främst till Örebro, 
Filipstad, Lindesberg, Nora och Karlskoga. Avståndet från Hällefors till 
Ludvika och Örebro är cirka 80 km och till Karlstad cirka 90 km. 

De senaste åren har turismen ökat i kommunen. Konferens- och 
spaanläggningen vid Loka Brunn och Måltidens hus i Grythyttan är exempel 
på målpunkter som lockar många besökare. I och med Hällefors kommuns 
läge i Bergslagen erbjuder kommunen bland annat intressanta natur- och 
kulturupplevelser, ett stort antal sportfiskesjöar samt övriga aktiviteter för 
sport och friluftsliv.

[1] SCB, 2017: www.statistikdatabasen.scb.se. 
[2] SCB, 2017: www.scb.se/hitta-statistik. 
[3] SCB, 2017: www.scb.se/hitta-statistik.

Pendlare

ARBETSPENDLING
20% av kommunens cirka 2800 
förvärvsarbetande pendlar till 

andra kommuner.

BEFOLKNING
Om 20 år förväntas invånarantalet 

minska till cirka 6500 invånare 
enligt SCB:s prognos.

Invånare idag
Invånare år 2036

BOSÄTTNING
En fjärdedel av befolkningen bor 

utanför tätorter.

Bosatta utanför tätort

Bosatta inom tätort
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AVGRÄNSNING
Geografisk avgränsning

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

Saklig avgränsning

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

TABELL 1. Sammanställning och motivering av de miljöaspekter som behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen.

MILJÖFAKTOR MOTIVERING

Vattenkvalitet och vattenförsörjning Vilken påverkan har ett genomförande av översiktsplanen på ytvatten och 

grundvatten?

Naturmiljö På vilket sätt påverkar översiktsplanen kommunens naturvärden?

Markanvändning Innebär markanspråk och förändring av markanvändning ett långsiktigt 

och hållbart nyttjande av naturresurser? Hur påverkas möjligheterna till 

rekreation och friluftsliv?

Kulturmiljö Hur påverkar översiktsplanen bevarande och utveckling av värdefulla 

kulturmiljöer och byggnader inom kommunen?

Klimatpåverkan Innebär planförslaget att påverkan på klimatet ökar eller minskar? Vilka 

möjligheter och/eller hinder finns det för hållbart resande och omställning till 

förnybara energikällor?

Risker vid ett förändrat klimat Är planförslaget anpassat till ett förändrat klimat? Tar kommunen ställning 

till riskfaktorer inom ras, skred, översvämning och värmeböljor som kan 

påverkas av ett förändrat klimat?

Risker för människors hälsa och miljö Är planförslaget utformat med hänsyn till människors hälsa och miljö?

Tidsmässig avgränsning

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

Alternativ
NOLLALTERNATIVET
Nollalternativet beskriver kommunens sannolika utveckling om förslaget till 
ny översiktsplan inte genomförs. Detta ska inte förväxlas med nuläget, även 
om nollalternativet och nuläget ofta har stora likheter. I denna MKB innebär 
nollalternativet en framskrivning av nuläget utan att något görs, dvs. vad 
som händer om planförslaget inte genomförs och den nya översiktsplanen 
inte antas. För kommunens del innebär det att utvecklingen kommer att 
fortgå som hittills med Översiktsplanen från 1990 som utgångspunkt och 
utan någon vägledning via översiktsplan 2030.

Nollalternativet innebär att utbyggnad kommer att ske där efterfrågan 
finns. En utbyggnad av enstaka hus i attraktiva och avskilda lägen kan 
också förväntas. Planläggning av fritidsbebyggelse sker kontinuerligt 
och kommunen kommer att ha en generös inställning till nya fritidshus. 
En fortsatt exploatering av kommunens sjöar och vattendrag med 
deras stränder kan förväntas. Bebyggelse utanför kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp kommer att tillkomma. 
Förtätning och satsningar på tätorterna Hällefors och Grythyttans centrum 
och järnvägsstationer kommer inte att genomföras. Därmed försvåras 
möjligheterna att nyttja befintliga kommunikationer och teknisk försörjning 
samtidigt som underlaget för kollektivtrafik, service och verksamheter 
minskar. Även förutsättningarna för att skapa ett hållbart samhälle kan 
antas försämrade i detta alternativ.

De senaste 10 åren har en detaljplan antagits i Hällefors kommun. 
Detaljplaneområdet (plan nr HA 112) ligger centralt intill järnvägen i 
Hällefors och syftar till att skapa ett område för handel, centrumstödjande 
verksamheter och bussangöring. Detaljplanen är inte förenlig med 
översiktsplanen från 1990 eftersom denna benämner området som 
bostadsområde. 

Den gällande översiktsplanen från 1990 kan idag anses vara 
inaktuell. De förutsättningar som råder i nuläget blir därmed styrande i 
konsekvensbedömningen.

PLANFÖRSLAGET
De strategiska långsiktiga målsättningarna med utvecklingen av 
kommunen är framtagna med planförslagets utvecklingsstrategi. 
Utvecklingsstrategin baseras på att samhällsutvecklingen primärt 
ska koncentreras till ett antal utvecklingsstråk, som i huvudsak ligger 
i anslutning till befintlig bebyggelse, kommunikationer och teknisk 
försörjning (vatten-, avlopps- och energiförsörjning samt avfallshantering). 
Till viss del består utvecklingsstråken av obruten mark. Även så kallade 
LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) är upptagna i 
utvecklingsstråken. Planförslaget omfattar 17 LIS-områden kring sju sjöar 
och valet av LIS-områden utgår från infrastrukturen och anslutning till 
befintlig bebyggelse. Utvecklingsstrategin ger således möjligheten till 
attraktiva, strandnära lägen för bostads- och fritidshus samt verksamheter 
med friluftsanknytning.

Hällefors och Grythyttan pekas ut som kärnor i utvecklingsstrategin. 
Fokus ligger på att utveckla dessa tätorter eftersom det är här majoriteten 

ÖVERSIKTSPLAN 1990
Gällande översiktsplan.

MKB Hällefors Översiktsplan - Utställningshandling / SWECO ENVIRONMENT 

11



Grythyttan

Hjulsjö

Loka

10 km

HÄLLEFORS
Nivåer av t.ex. buller, 

vibrationer, lukt, 
partiklar m.m. som 
ligger för högt över 

gällande normer och 
riktvärden för att kunna 

ligga i närheten av 
områden med känslig 

markanvändning (t.ex. 
skolor och bostäder).

� � ����� . LORPHWHUV

RIKSVÄG 63
Transporter mot 

Kopparberg, Ludvika

RIKSVÄG 63
Transporter mot 

Filipstad

JÄRNVÄG
Bergslagsbanan mot Ställdalen, 

Grängesberg, Ludvika

JÄRNVÄG
Bergslagsbanan mot 

Filipstad, Kristinehamn VÄG 767
Mot Järnboås, 
Nyhyttan, Nora

VÄG 244
Mot Nora och 

riksväg 50

HÄLLEFORS

Grythyttan Grängshyttan

Älvestorp

Saxhyttan

Silvergruvan

Sävsjön

Silken

Bredsjö

Nittälvsdalen

Sävälven

Kindla

Murstensdalen

Natur- och rekreationsområden

Kärna

Nod/viktig funktion

Utvecklingsstråk

UTVECKLINGSSTRATEGI

Bostäder/verksamheter

FÖRÄNDRAD MARKANVÄNDNING

Verksamheter
med omgivningspåverkan

Verksamheter
utan omgivningspåverkan

Stadsbygd

Stadsbygd

OFÖRÄNDRAD MARKANVÄNDNING

Landsbygd

Verksamheter

Grönområde

Natur

Vatten

Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS)

Hjulsjö

Loka

Bostäder och/eller 
verksamheter utan 

omgivningspåverkan 
som kan kombineras 

med bostäder.

SWECO ENVIRONMENT / MKB Hällefors Översiktsplan - Utställningshandling

12



av kommunens bostäder och verksamheter finns. Resecentrum i de 
båda tätorterna pekas även ut som noder för transporter. Kommunala 
investeringar på nya gång- och cykelvägar ska främst prioriteras inom 
tätorterna för att knyta an till transportnoderna. Möjligheten att nyttja 
befintliga kommunikationer och teknisk försörjning samtidigt som 
underlaget för kollektiv-, gång- och cykeltrafik, service och verksamheter 
stärks blir således nyckeln till kommunens tillväxt.

I utvecklingsstrategin har fem särskilt viktiga kommunikationsstråk 
pekats ut som transportsamband; järnvägen (Bergslagsbanan) och fyra 
vägar (riksväg 63,väg 767, väg 244 och väg 705). För att upprätthålla 
goda kommunikationer till och från kommunen ska investeringar främst 
prioriteras till utpekade transportsamband. 

Därtill har fyra större områden pekats ut som natur- och 
rekreationsområden. Kommande satsningar på utvecklad tillgänglighet, 
skötsel och marknadsföring ska främst riktas mot dessa områden.

Metod och bedömningsgrunder

Konsekvenserna av nollalternativet och planförslaget bedöms och 
redovisas i text. För respektive miljökonsekvens i kapitel 4 redovisas 
bedömningsgrunder, förutsättningar (beskrivning av nuläge) samt 
konsekvenser av nollalternativ och planförslag. Till grund för bedömningen 
av miljökonsekvenser används relevanta miljökvalitetsmål (nationella, 
regionala och/eller lokala), regionala och lokala planer, program 
och strategier samt riktvärden och miljökvalitetsnormer. Definition 
och preciseringar av de nationella miljökvalitetsmålen finns på 
Miljömålsportalen (www.miljomal.se).

Med hänsyn till översiktsplanens mer övergripande karaktär är de direkta 
konsekvenserna ibland mycket svåra att bedöma, där många olika faktorer 
kan påverka dem. Därför görs bedömningarna utifrån om planen medför 
möjlighet till positiva konsekvenser eller risk för negativa konsekvenser. I 
de fall ställningstagandena i planförslaget medför tydligare konsekvenser 
bedöms de som förväntade positiva konsekvenser eller förväntade negativa 
konsekvenser.

Förslag till åtgärder som kan stärka positiva eller mindre 
negativa konsekvenser av planförslaget redovisas under respektive 
miljökonsekvens.
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MILJÖKONSEKVENSER
I följande kapitel beskrivs konsekvenserna av planförslaget. De olika 
miljökonsekvenserna redovisas separat i ett eget avsnitt. Respektive 
avsnitt inleds med kommunens ställningstagande i ämnet, i de fall 
kommunen har tagit fram sådana. Under rubriken bedömningsgrunder 
redovisas aktuella miljökvalitetsmål, riktlinjer, miljökvalitetsnormer och/
eller allmänt vedertagna mål inom bedömt konsekvensområde. Alla 
miljöbedömningar i detta kapitel utgår ifrån nu rådande förhållanden i 
kommunen.

Utifrån varje miljöaspekt följer sedan en översiktlig beskrivning och 
bedömning av de miljökonsekvenser som planförslaget medför. I slutet 
av varje avsnitt finns en sammanfattad bedömning av planförslagets 
konsekvenser för den aktuella miljöaspekten. 

MKB:n fokuserar på att översiktligt beskriva konsekvenserna av 
de kommunala långsiktiga strategiska målsättningarna avseende 
utvecklingen av Hällefors kommun. I relevant fall redovisas dock 
konsekvenserna för utpekade utbyggnadsområden.

Vattenkvalitet och vattenförsörjning
PLANFÖRSLAGET
Ny bebyggelse ska främst tillkomma inom områden som är eller 
kommer att anslutas till kommunens verksamhetsområde för 
vattenförsörjning och spillvatten. Kommunen ska verka för att enskilda 
avloppsanläggningar med brister förbättras så att dagens reningskrav 
uppfylls.

Dagvatten ska omhändertas lokalt och vid behov renas innan det 
når recipient. En dagvattenstrategi ska tas fram med riktlinjer för 
dagvattenhanteringen inom kommunen.

Kommunen ska verka för att områden som misstänks vara förorenade 
undersökts och vid behov efterbehandlas så att de i så stor utsträckning 
som möjligt inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.

Kommunens största resurs är de många sjöarna och det är av yttersta 
vikt att planera för en utbyggnad av fritidsbebyggelse för att locka fler 
personer att spendera sin fritid och på sikt bosätta sig i kommunen. 
Kommunen ska verka för att de sjöar och vattendrag som finns inom 
kommunen inte ska försuras ytterligare. Detta för att minska frigöringen 
av kvicksilver.

Ny bebyggelse ska undvikas inom befintliga och eventuellt 
tillkommande vattenskyddsområden. För att skydda 
grundvattentillgångarna ska ny bebyggelse inte tillkomma på 
rullstensåsarna. Uttaget av naturgrus ska begränsas.

BEDÖMNINGSGRUNDER
De nationella miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig 
försurning, Ingen övergödning, och Levande sjöar och vattendrag är 
tillämpbara bedömningsgrunder för detta avsnitt. 
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Vattenförekomster och vattenförvaltningen
För vattenförekomster finns fastställda miljökvalitetsnormer. Miljökvalitets-
normer beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås och vid vilken 
tidpunkt. Normen anger hur miljön bör vara för att ekologiska och kemiska 
funktioner i vattenmiljön ska uppnås. Statusklassificeringen beskriver den 
befintliga vattenkvaliteten i en vattenförekomst. Den 13 december 2016 
fattade vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt beslut om ny 
förvaltningsplan4, nytt åtgärdsprogram och nya miljökvalitetsnormer. 

Strandskydd
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet sträcker sig 
vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Om det behövs 
för att säkerställa strandskyddets syften kan länsstyrelsen utvidga zonen 
upp till 300 meter. 

Naturvårdsprogram för Hällefors kommun
Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs 2010. Programmet 
klarlägger kommunens ansvar och ambitioner i naturvårdsarbetet. I 
programmet fastställs lokala miljömål och åtgärder samt principer för hur 
målen ska nås. Programmet ska vara vägledande vid ställningstaganden 
i markanvändningsfrågor och när nya skötselplaner för kommunal mark 
tas fram. I programmet anges bland annat följande lokala miljömål och 
principer med koppling till vattenmiljön:

 � Det biologiska livet i försurade sjöar och vattendrag ska bibehållas 
och förbättras.

 � Områden med höga geologiska naturvärden ska inte skadas genom 
täkt eller annan exploatering (t.ex. är naturgrus en ändlig resurs 
med stor betydelse för vattenförsörjningen).

FÖRUTSÄTTNINGAR
Trots att skogsmark dominerar i Hällefors kommun gör alla sjöar och 
vattendrag ett markant inslag i kommunen. Cirka 14 % av den totala 
kommunarealen utgörs av vatten och med sina drygt 400 sjöar är 
kommunen sjörikast i Örebro län. De största sjöarna är Torrvarpen, 
Norr-Älgen, Sör-Älgen, Halvarsnoren och Lundsfjärden. Därtill finns ett 
flertal mindre vattendrag och småvatten. I Hällefors kommun är de flesta 
vattendrag reglerade och endast en mindre del av de naturliga forsarna 
finns kvar.

I Hällefors kommun är nästan alla sjöar näringsfattiga. Eftersom de ligger 
på mager skogsmark är de ofta extra känsliga för försurning. Försurade 
sjöar och vattendrag finns främst i den norra delen av kommunen, men en 
stor del av kommunens sjöar kalkas.

Sjöar och vattendrag inom kommunen uppnår överlag god till måttlig 
ekologisk status. För sjöarna är undantaget sjön Mågen som har 
otillfredsställande status. Bland vattendragen har Gladhöjdsbäcken och 
delar av Sikforsån dålig ekologisk status, och ytterligare några objekt 
har otillfredsställande ekologisk status. När det gäller den kemiska 
statusen uppnår inga sjöar eller vattendrag i kommunen god kemisk 

[4] Förvaltningsplan 2016 – 2021 för Västerhavets vattendistrikt finns tillgänglig på 
vattenmyndigheternas hemsida, www.vattenmyndigheterna.se.

ÅTGÄRDSPROGRAM
inom förvaltningsplanen för 
Västerhavets vattendistrikt. 
Vattenmyndigheterna, 2016.
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status eftersom gränsvärdet för kvicksilver överskrids, vilket gäller för 
samtliga ytvattenförekomster i landet. Samtliga grundvattenförekomster i 
kommunen uppnår både god kemisk och kvantitativ status. 

I Hällefors kommun finns cirka 3800 bostäder, varav cirka 2300 utgörs av 
småhus. Fritidsbebyggelse återfinns framförallt i anslutning till kommunens 
sjöar och på flera ställen har hus grupperats till fritidsområden.

Kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning är idag uppdelat 
på fyra områden, vilka försörjs av vatten från Jeppetorps vattenverk, 
Nyhammars vattenverk, Älvetorps vattenverk eller Sävsjöns vattenverk. 
Hushåll och verksamheter utanför kommunens verksamhetsområden har 
enskilda brunnar för vattenförsörjningen. I dagsläget saknar Hällefors 
kommun någon reservvattentäkt. Det finns fyra vattenskyddsområden inom 
kommunen; Loka Brunn, Loka 2, Jeppetorp och Nyhammar. 

Kommunens verksamhetsområde för spillvatten är uppdelat 
på sju områden. Hushåll och verksamheter utanför kommunens 
verksamhetsområde har enskilda avloppsanläggningar. Idag har cirka 
1500 fastigheter i kommunen enskilda avlopp. Inom kommunens 
verksamhetsområden finns möjlighet att ansluta cirka 2500 nya hushåll. 
Det finns redan idag planer på att koppla på ett tiotal omvandlingsområden. 

Kommunens dagvattenhantering sker via naturlig infiltration eller via det 
kommunala ledningsnätet. I Hällefors tätort är dagvattenhanteringen en 
utmaning på grund av att dagvattennätet är underdimensionerat, många 
ledningar är fortfarande kombinerade spill- och dagvattenledningar och det 
saknas dräneringsdiken i villaområdena. 

KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
En utveckling enligt nollalternativet innebär att kommunen har en 
generös inställning till nya fritidshus och omvandling av fritidshus 
till permanentbostäder. En fortsatt kontinuerlig planläggning av 
fritidsbebyggelse kommer att ske runt nio sjöar i kommunen. En hänvisning 
görs till att områdesbestämmelser bör upprättas för områden utanför 
de nio sjöarna där kommunen vill ha bättre kontroll på vatten- och 
avloppssituationen. En utveckling enligt nollalternativet förväntas därmed 
innebära uppkomst av ny spridd bebyggelse i kommunen. Troligtvis kommer 
utbyggnaden till viss del att ske utanför kommunens verksamhetsområde 
för vatten och avlopp med enskilda avloppsanläggningar. Därtill innebär 
en utvecklingen enligt nollalternativet att ny bebyggelse tillkommer 
där samlad bebyggelse finns och i vissa av dessa områden finns endast 
enskilda avloppsanläggningar, exempelvis i Björksjön, Grängshyttan, 
Silvergruvan och Sångshyttan. Uppkomsten av spridd bebyggelse med 
enskilda avlopp bedöms medföra risk för negativa konsekvenser på 
vattenkvalitén.  

Nollalternativet pekar på brister i vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen (små dimensioner på avloppsledningar, ytterligare 
anslutningar till befintliga avloppsreningsverk är tveksamma m.m.) 
och att det är viktiga förutsättningar som bör ingå i optimeringen 
av samhällskostnaderna när ny mark tas i anspråk för bebyggelse. 
Planhandlingen lyfter tydligt fram att en av de viktigaste åtgärderna är att 
utreda möjligheterna till en reservvattentäkt för Jeppetorps vattenverk 
eftersom 80 % av kommuninvånarna är beroende av vatten från Jeppetorp 
för sin vattenförsörjning. Om en utbyggnad enligt nollalternativet sker 
i takt med att vatten- och avloppshanteringen förnyas och byggs ut 
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bedöms det kunna medföra möjlighet till positiva konsekvenser anseende 
vattenkvalitet och vattenförsörjning.  

Nollalternativet lyfter fram dagvattenproblematiken, framförallt 
inläckage av grund- och dagvatten i befintliga avloppsledningar. Lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) lyfts fram som ett alternativ till 
den utbyggnad av dagvattennätet som är i fokus. LOD omnämns inte 
i planhandlingens ”Del 3 Bebyggelse” där övergripande riktlinjer och 
tankegångar inför planläggning och byggande behandlas. Därmed saknas 
detaljerad vägledning om LOD samt förslag på konkreta LOD-lösningar. Vid 
ett genomförande av nollalternativet bedöms därmed den traditionella 
hanteringen av dagvatten att fortgå. Planhandlingen saknar även ett 
resonemang om att andelen hårdgjord yta kommer att öka i samband 
med exploatering, exempelvis i form hustak, vägar och parkeringsplatser. 
Behovet av att fördröja dagvatten bedöms därmed öka. I och med 
ovanstående bedöms risk för negativa konsekvenser på vattenkvalitén 
kunna uppstå. 

Nollalternativet innebär ett fortsatt arbete mot en god vattenkvalitet. 
Fokus ligger på åtgärder för att begränsa försurning och frigöringen 
av kvicksilver. Därtill läggs fokus på åtgärder kopplade till andra 
föroreningskällor såsom Ovako Steel AB, allmänna och enskilda 
avloppsanläggningar, fiskodlingar och diffusa industriutsläpp. Om åtgärder 
genomförs bedöms nollalternativet kunna medföra möjlighet till positiva 
konsekvenser avseende vattenkvalitén.     

Sammanfattad bedömning
Sammantaget bedöms ett genomförande av nollalternativet innebära 
risk för negativa konsekvenser för värden kopplade till vattenkvalitet 
och vattenförsörjning. Bedömningen utgår från att fler fastigheter 
med enskilda avlopp kommer att uppstå inom kommunen, både i 
form av fritidsbebyggelse och i form av småhus i samlad bebyggelse. 
Samtidigt saknar kommunen konkreta ställningstaganden kring lokalt 
omhändertagande av dagvatten. En utveckling enligt nollalternativet 
bedöms därmed kunna innebära risk för negativa konsekvenser avseende 
miljökvalitetsnormerna för vatten. 

KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
Planförslaget redogör på ett övergripande sätt hur vattenkvalitén och 
vattenförsörjningen ska bevaras enligt de ställningstaganden som anges. 

I planförslaget anges även hur ovanstående intentioner konkret ska 
säkerställas. Bland annat ska kommunen fortsätta inventeringen av 
enskilda avloppsanläggningar för att minska utsläppen till sjöar och 
vattendrag och en dagvattenstrategi ska tas fram. 

I och med att kommunen inkluderar LIS-områden i planförslaget kan det 
leda till en ökad byggnation av både permanentbostäder och fritidshus i 
strandnära lägen. I LIS-områdena finns inga kommunala VA-anläggningar 
och det är osäkert om det finns kapacitet att ansluta den nya bebyggelsen 
till befintligt ledningsnät. Enskilda lösningar för vatten och avlopp är 
därmed att förvänta. Det kan innebära risk för negativa konsekvenser 
avseende vattenkvalitet och vattenförsörjning även om planförslaget lyfter 
fram att långsiktigt hållbara lösningar för vatten och avlopp är viktigt för att 
sjöarnas ekologiska och kemiska status inte ska försämras. 

Likt nollalternativet redogör planförslaget för utmaningen gällande 
dagvattenhanteringen eftersom dagvattennätet är tämligen dåligt 
utbyggt och att det fortfarande finns många kombinerade spill- och 
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dagvattenledningar. Jämfört med nollalternativet är dock planförslaget 
tydligt med att dagvatten ska omhändertas lokalt och vid behov 
renas innan det når recipient. Förslaget lyfter även fram att en 
dagvattenstrategi ska tas fram med riktlinjer för dagvattenhanteringen 
inom kommunen. Planförslaget bör lyfta fram att dagvattenstrategin blir 
ett styrande dokument vid eventuell detaljplaneläggning av de utpekade 
utvecklingsstråken.  

Likt nollalternativet slår planförslaget fast att Hällefors kommun 
saknar en reservvattentäkt. En hänvisning görs till att en översyn av 
vattenskyddsområdena pågår. I samband med översynen finns därmed 
möjlighet att inrätta vattenskyddsområden för reservvattentäkter 
och viktiga grundvattentillgångar som eventuellt kan användas för 
framtida vattenförsörjning. För att säkerställa vattenförsörjningen 
bör även översiktsplanen innehålla ett avsnitt om kommunens 
dricksvattenförsörjning där nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning 
samt reservvattenförsörjning beskrivs. Översiktsplanen kan innehålla en 
sammanfattning av en separat framtagen vattenförsörjningsplan, något 
SGU förordar att en kommun tar fram enskilt eller gemensamt med andra 
kommuner. Förutom den pågående översynen av vattenskyddsområdena 
framgår inte av planförslaget hur kommunen avser att säkerställa 
vattenförsörjningen, något som kan innebära risk för negativa 
konsekvenser avseende vattenförsörjningen. Därtill återfinns LIS-området 
Norra Loken inom vattenskyddsområdet vid Loka Brunn.

Sammanfattad bedömning
Ett genomförande av planförslaget bedöms medföra möjlighet till 
positiva konsekvenser avseende vattenkvalitet och vattenförsörjning om 
arbetet med fortsatt inventering av enskilda avlopp och framtagandet 
av en dagvattenstrategi genomförs enligt de ambitioner som anges i 
planförslaget. Planförslagets fokus på utveckling av LIS-områden bedöms 
medföra risk för negativa konsekvenser eftersom fler fastigheter med 
enskilda avlopp kommer att uppstå inom kommunen. Därtill behöver 
planförslaget en mer tydlig vägledning för hur vattenförsörjningen ska 
säkerställas i framtiden. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

 � Planförslaget bör lyfta fram att den kommande dagvattenstrategin 
blir ett styrande dokument vid framtida planeläggning.

 � För att säkerställa den framtida vattenförsörjningen bör 
planförslagets avsnitt om dricksvattenförsörjning utvecklas och 
beskriva både nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning samt 
reservvattenförsörjning. Avsnittet kan med fördel även innehålla 
en beskrivning kring klimatförändringarnas eventuella påverkan 
på vattenförsörjningen, vilka risker som föreligger och vilken typ av 
påverkan som kan bli aktuell. En kommunal vattenförsörjningsplan 
kan tas fram som ett tillägg till översiktsplanen och ligga till grund 
för detta avsnitt.
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Naturmiljö
PLANFÖRSLAGET
Kommunens naturmiljöer ska uppmärksammas, lyftas fram och göras 
mer kända bland invånare samt besökare. Värdefulla naturmiljöer ska 
bevaras och utvecklas samt göras mer tillgängliga. Informationen om 
och tillgängligheten till värdefulla naturmiljöer ska förbättras.

Kommunen ska verka för att bevara och utöka mängden småbiotoper 
till förmån för den biologiska mångfalden. Inga nyckelbiotoper bör 
utsättas för förändringar som kan påverka naturvärdena negativt.

Kommunen ska verka för att sammanhängande grönstråk, 
spridningskorridorer, mellan olika naturområden bevaras och vid behov 
skapas så att växter och djur ges möjlighet att utveckla livskraftiga 
bestånd.

Ekosystemtjänster, såsom rening av dagvatten, frisk luft och 
lokalklimat ska säkras genom all planläggning, lovgivning och 
tillståndsprövning. Kommunen ska verka för fiskens fria uppvandring 
ibland annat Nittälven och Rällsälven.

Kommunen ska verka för att mossar inom kommunen skyddas från 
torvtäkt.

Ett tillägg till översiktsplanen bör tas fram för tysta områden.

BEDÖMNINGSGRUNDER
De nationella miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap, Myllrande 
våtmarker, Levande skogar, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv är 
tillämpbara bedömningsgrunder för detta avsnitt. 

Naturvårdens uppgift handlar om att skydda och vårda värdefulla 
områden för biologisk mångfald och friluftsliv. Det finns många olika 
skyddsformer för natur i Sverige, vilka regleras i 7 kap. miljöbalken 
(1988:808). Ett område kan exempelvis klassificeras som riksintresse, 
nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde, kulturreservat, naturminne, 
djur- och växtskyddsområde, Natura 2000, biotopskyddsområde eller 
strandskyddsområde.

Natura 2000 skapades inom EU med syftet att bidra till bevarandet av 
den biologiska mångfalden inom gemenskapen. Respektive medlemsstat 
utser Natura 2000-områden med stöd av två EU-direktiv; habitatdirektivet 
och fågeldirektivet. Natura 2000 innebär inte något generellt stopp för 
pågående markanvändning eller utveckling av samhället, utan det bedöms 
från fall till fall. 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet sträcker sig 
vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Om det behövs 
för att säkerställa strandskyddets syften kan länsstyrelsen utvidga zonen 
upp till 300 meter. 

FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) undertecknades vid 
konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Inom 
ramen för konventionen har sedan protokoll och strategiska mål 
antagits. Vid partsmötet i Nagoya år 2010 antogs en strategisk plan 
för biologisk mångfald för perioden 2011-2020, med 20 delmål (de s.k. 
Aichimålen). Ett av delmålen är att till år 2020 ska minst 17 % av land- och 
sötvattensområdena samt 10 % av hav- och kustområdena vara bevarade. 
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Bevarandet ska ske genom skydd eller annat bevarande av områden som 
har särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster. 
Områdena ska vara ekologiskt representativa och inom väl förbundna 
system av skyddade områden. Om Sverige ska kunna nå målet behöver 
skyddstakten av olika områden öka avsevärt. 

Naturvårdsprogram för Hällefors kommun
Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs 2010. Programmet 
klarlägger kommunens ansvar och ambitioner i naturvårdsarbetet. I 
programmet fastställs lokala miljömål och åtgärder samt principer för hur 
målen ska nås. Programmet ska vara vägledande vid ställningstaganden 
i markanvändningsfrågor och när nya skötselplaner för kommunal 
mark tas fram. Fokus läggs bland annat på den kommunala tätortsnära 
naturen5, där naturvårdprogrammet ska ligga till grund för framtagande 
av grönstrukturplaner för de större tätorterna. Programmet grundar sig 
på den viljeriktning som beskrivs i översiktsplanen från 1990, exempelvis 
att kommunen ska ta sitt fulla ansvar för bevarande och vård av befintliga 
naturvärden samt säkerställa tillgången på tätortsnära natur. Därtill 
ska kommunen genom aktiv handling förmedla och öka kunskapen om 
kommunens natur. År 2014 togs en kortversion av programmet fram med 
fokus på den tätortsnära naturen och åtgärder för att nå miljömålen.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Inom kommunen finns det 29 naturreservat, 20 skogliga 
biotopskyddsområden och 11 Natura 2000-områden6. I och med att 
områdena är formellt skyddade enligt miljöbalken är ett framtida bevarande 
av områdena säkerställt. År 2015 omfattade de skyddade områdena i 
Hällefors kommun 5,0 % av den totala kommunarealen. Det är mer än 
genomsnittet för Örebro län (4,4 %) och endast två kommuner av länets tolv 
kommuner har en större andel skyddad mark än Hällefors kommun7. 

Av de 11 Natura 2000-områdena omfattas områdena Hammarmossen, 
Kindla, Knuthöjdsmossen, Murstensdalen, Römyren och Västeråsmossen 
av både habitat- och fågeldirektivet medan områdena Björkskogsnäs, 
Grängshytteforsarna, Kamptjärnsbrännan, Ställbergsmossen och 
Uttersjöberget endast omfattas av habitatdirektivet. Med hänsyn till de 
natur- och kulturvärden som finns i de befintliga Natura 2000-områdena är 
de i sin helhet av riksintresse enligt 4 kap. 8 § miljöbalken.

Inom kommunen finns ett utpekat ramsarområde – Nittälven – som är ett 
av Sveriges mest värdefulla våtmarksområden. Nittälven är en oreglerad älv 
vid gränsen till Ljusnarsbergs kommun. Ramsarområdet ingår till stora delar 
i ovan nämnda Natura 2000-områden (Ställbergsmossen, Uttertjärnsberget 
och Rörmyren) och naturreservat.  

Länsstyrelsen i Örebro län har inventerat och utvärderat områden som är 
lämpliga att skyddas som naturreservat. I dagsläget har 38 objekt pekats ut 
som blivande naturreservat i Hällefors kommun. Dessa objekt är antingen 
nya områden eller en utvidgning av befintliga naturreservat. Objekten 
återfinns främst i den norra delen av kommunen.

Annan skyddsvärd mark i kommunen är till exempel utpekad som skogliga 
värdetrakter, nyckelbiotoper, sumpskogar, skogliga naturvärden och 
skog som ingår i naturvårdsavtal mellan Skogsstyrelsen och markägare. 

[5] Med tätortsnära natur avses i naturvårdsprogrammet området upp till ett par kilometer runt 
tätorterna Hällefors och Grythyttan.
[6] http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
[7] SCB, skyddad natur per kommun 2015-12-31.

NATURVÅRDSPROGRAM
för Hällefors kommun, 

kortversion från år 2014.

SWECO ENVIRONMENT / MKB Hällefors Översiktsplan - Utställningshandling

20



Det finns även frivilliga avsättningar av skogsmark. För dessa områden 
saknas dock ett lagstadgat skydd och en ändrad markanvändning kan inte 
uteslutas i framtiden. 

Inom kommunen finns flera områden som är upptagna i det regionala 
naturvårdprogrammet för Örebro län. Områdena har generellt klassificerats 
som klass 3 och 2, högt till mycket högt värde, på en fyrgradig skala (klass 
1 motsvarar det högsta värdet).

Skogliga värdetrakter
Det finns fyra skogliga värdetrakter inom kommunen som ingår i Örebros 
läns norra barrskogstrakter och består av blandbarrskog, ofta kallade 
Bergsslagsskogar. Med värdetrakt avses ett landskapssnitt med särskilt 
höga ekologiska bevarandevärden. Områdena finns med i Strategi för 
formellt skydd av skog i Örebro län. Det är en regional strategi för arbetet 
med naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal i skogsmark med 
inriktningen att prioritera bevarandeåtgärder för befintliga skogsbiologiska 
värdekärnor.

Stora skogs- och vattenområden som är obetydligt påverkade av 
exploateringar eller andra ingrepp ska enligt 3 kap. 2 § miljöbalken så långt 
som möjligt skyddas. Länsstyrelsen gjorde är 2006 en bedömning om att 
det finns ett flertal stora opåverkade områden i Hällefors kommun med en 
yta större än 50 km².  

Som tidigare beskrivits gör alla sjöar och vattendrag ett markant inslag 
i kommunen. I och nära vattenmiljöerna finns en stor variation av 
naturmiljöer och livsmiljöer och därmed en viktig artrikedom. I Hällefors 
kommun är de flesta vattendragen sedan en längre tid reglerade, endast en 
mindre del av de naturliga forsarna finns var. Ett flertal sjöar och vattendrag 
har av länsstyrelsen pekats ut som värdefulla vatten, dvs. vatten som är 
särskilt värdefullt för naturvården och som på sikt behöver ett långsiktigt 
skydd. Vissa av dessa objekt ingår helt eller delvis i ovan nämnda 
naturreservat eller nedanstående områden av riksintressen för naturvård.

Riksintressen för naturvård
Inom kommunen finns 12 områden av riksintresse för naturvård enligt 
3 kap. 6 § miljöbalken. De större riksintresseområdena utgörs av 
Nittälvsdalen, Hammarmossen och Knuthöjdsmossen, Lundsfjärden och 
Lokadalen. Området Hammarmossen och Knutshöjdsmossen finns väster 
om Hällefors tätort och området Lokadalen sträcker sig bland annat över 
orten Loka. 

KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
I gällande översiktsplan från 1990 är kommunen tydlig med inriktningen 
för naturvårdsarbetet: ”Kommunen har som målsättning att ta sitt fulla 
ansvar för bevarande och vård av befintliga naturvärden, hotade arter 
och genom aktiv handling förmedla och öka kunskapen om kommunens 
natur. Tillgången till variationsrika och lättillgängliga naturområden intill 
tätorterna utreds och bör säkerställas. Ett kommunalt handlingsprogram för 
naturvård kommer att tas fram”. 

Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs år 2010 för 
programperioden 2010-2015. Programmet fastställer åtgärder samt 
principer för hur kommunens naturvårdsarbete ska bedrivas. Den 
sammantagna bedömningen av nollalternativet är att de målsättningar 
som gällande översiktsplan fastställer blir faktiska åtgärder i 

Hammarmossen

Nittälvsdalen

RIKSINTRESSEN FÖR NATURVÅRD
i Hällefors kommun

Lundsfjärden

Lokadalen

RIKSINTRESSEN
Enligt miljöbalken ska områden 

av riksintresse för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv 

skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller 

kulturmiljön.
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naturvårdsprogrammet. Den organisation för genomförande och uppföljning 
som anges i programmet är tydlig och bedöms därmed ge goda möjligheter 
att nå de målsättningar som anges i översiktsplanen. 

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattande bedömningen av nollalternativet är att gällande 
översiktsplan ger möjlighet till positiva konsekvenser för naturvärden. 

KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
Planförslaget redogör på ett tydligt sätt vilka formellt skyddsvärda områden 
och övriga områden med naturvärden som finns inom planområdet.

Enligt planförslaget ligger samtliga områden av riksintresse för 
naturvården i huvudsak inom områden utpekade som ”natur” på mark- 
och vattenanvändningskartan. Enligt planförslaget bör dessa områdens 
användning vara oförändrad och natur- och landskapsvård bör vara 
överordnad annan mark- och vattenanvändning. Planförslaget bedöms 
därmed tillgodose de naturvärden som gjort områdena till riksintresse. 

Inget av områden för bostäder eller verksamheter som redovisas 
berör aktuella områden av riksintresse för naturvård, naturreservat 
eller biotopskydd. Områdena för bostäder/verksamheter återfinns inte 
heller inom eller i anslutning till områden upptagna i det regionala 
naturvårdsprogrammet för Örebro län. 

r
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LIS-OMRÅDEN i närheten till Hällefors 
och Grythyttan planeras vid sjöarna 
Sör-Älgen, Saxen och Torrvarpen.

r

Föreslagna områden för
bostäder/verksamheter i planförslaget
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Av de 17 LIS-områden som pekas ut i anslutning till sju sjöar inom 
kommunen är det fyra områden som berör värdefulla naturområden. 

LIS-området Sör-Älgen, Sörälgens camping återfinns inom ett 
naturreservat samt inom ett område av riksintresse för friluftslivet. 
Naturreservatet bildades för att säkerställa möjligheten till rekreation och 
friluftsliv inom det äldre skogsområdet. Eftersom syftet med LIS-området 
är att utveckla den camping som redan finns i området bedöms inte någon 
större påverkan på syftet med naturreservatet eller området av riksintresse 
för friluftslivet uppkomma.  

LIS-området Sör-Älgen, Campus Grythyttan gränsar i öster till ett område 
som pekats ut som ett blivande naturreservat. Området utgörs av kärrskog 
(Jordantjärnen) och inom området har Skogsstyrelsen pekat ut två 
sumpskogar. Syfte med ett eventuellt framtida naturreservat är att bevara 
naturvärden, flora och fauna knutna till framförallt skog. 

LIS-områdena Norra och Södra Loken, Loka Brunn ligger inom område 
av riksintresse för naturvården, riksintresse för friluftslivet och område 
utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram. LIS-området vid Södra Loken 
gränsar även till naturreservatet Lokadalen samt ett föreslaget Natura 
2000-område. 

För respektive område för bostäder/verksamheter samt LIS-områden 
anges i planförslaget vilka naturvärden som hänsyn behöver tas till vid 
förändrad mark- och vattenanvändning. Om planförslagets intentioner 
om hänsynstagande realiseras i den kommande utvecklingen bedöms 
risken för negativa konsekvenser avseende naturvärden som små. Enligt 
planförslagets bilaga Landsbygdsutveckling i strandnära lägen bör en 
fortsatt utveckling av de två LIS-områdena i Loka ingå i ett planprogram 
för Loka Brunn. Behovet av ett planprogram lyfts fram i planförslaget vilket 
bedöms som positivt för att klargöra hur kommunen avser att hantera 
värden kopplade till bland annat naturmiljö i den framtida utvecklingen av 
Loka Brunn. 

I samband med utpekande av LIS-områden föreslås en framtida 
utveckling inom strandskyddat område. Här är planförslaget tydligt 
med att strandskyddets syften långsiktigt ska bevaras. I planförslaget 
ges planeringsförutsättningar och rekommendationer inför kommande 
planarbete och eventuell dispens från strandskyddet för respektive LIS-
område. Därmed bedöms ett genomförande av planförslaget innebära 
möjligheter för att det långsiktiga skyddet för stränderna upprätthålls.

Planförslaget tar även hänsyn till kommunens naturvårdsprogram 
genom att programmet beskrivs i avsnittet Styrdokument. Det innebär 
att naturvårdsprogrammet blir ett styrande dokument vid framtida 
planläggning och det bedöms därmed ge goda möjligheter för bevarande 
av värden kopplade till naturmiljön vid ett genomförande av planförslaget. 
Därtill pågår arbetet med att komplettera planförslaget med en 
grönstrukturplan för tätorterna, dvs. Hällefors och Grythyttan.

LIS-OMRÅDEN
Landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen, bilaga till 
översiktsplanen.
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Sammanfattad bedömning
Sammantaget bedöms ett genomförande av planförslaget ge neutrala 
konsekvenser avseende värden kopplade till naturmiljön. Bedömningen 
grundar sig i att föreslagna LIS-områden berör områden av riksintressen 
för naturvård, naturreservat och område upptaget i länsstyrelsens 
naturvårdsprogram. Därmed finns en risk för att negativa konsekvenser 
avseende naturvärden ska uppstå vid en kommande utbyggnad av 
områdena. Samtidigt bedöms risken för att negativa konsekvenser ska 
uppstå kunna begränsas i och med de planeringsförutsättningar och 
rekommendationer som anges i planförslaget för respektive område. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

 � Den nyligen framtagna Grönplanen för Hällefors och Grythyttan 
bör lyftas fram i planförslaget som ett styrande dokument för 
markanvändning och fysisk planering.

Markanvändning
PLANFÖRSLAGET
Utanför utpekade områden ska ny bebyggelse undvikas på åkermark. 
Åkermarken inom kommunen bör i så stor utsträckning som möjligt 
hållas öppen. Kommunen ska verka för att åkermarken inte växer igen. 
Igenplantering av åkermark bör undvikas.

Utanför utpekade områden ska ny bebyggelse lokaliseras så att 
skogsnäringens framtida utveckling inte begränsas.

Skogen ska även i framtiden vara en källa till många råvaror och 
tjänster. Det ska finnas utrymme för produktion av skogsråvara liksom 
möjlighet till rekreation. I skogsbruket ska stor hänsyn tas till natur- och 
kulturvärden.

Skogens vitalitet och flexibilitet inför framtida klimatförändringar ska 
säkerställas med hjälp av en ökad diversitet med avseende på trädslag 
och beståndsanpassning utifrån markens förutsättningar.

BEDÖMNINGSGRUNDER
Markanvändning handlar om till vad och hur marken användas. Markens 
geologiska egenskaper påverkar livsbetingelserna för växter och 
djur, och därmed också förutsättningarna för jordbruk, skogsbruk och 
fiske. Markens egenskaper och karaktär styr vad marken är lämplig att 
användas till, exempelvis ny bebyggelse eller andra tillämpningsområden. 
Markanvändning handlar därför ofta om avvägning mellan olika intressen 
och ändamål. 

De nationella miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap, Levande 
skogar och God bebyggd miljö är tillämpbara bedömningsgrunder för detta 
avsnitt.

Jordbruksmark
Jordbruksmark skyddas enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Där står det att 
brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Denna 
bestämmelse ska kommunerna tillämpa vid fysisk planering.

GRÖNPLAN
för Hällefors och Grythyttan, 

remissversion mars 2017.
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Strandskydd
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet sträcker sig 
vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Om det behövs 
för att säkerställa strandskyddets syften kan länsstyrelsen utvidga zonen 
upp till 300 meter. 

Naturvårdsprogram för Hällefors kommun
Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs 2010 som 
klarlägger kommunens ansvar och ambitioner i naturvårdsarbetet. 
Programmet beskrivs närmare i naturmiljökapitlet. I programmet lyfts att 
naturvårdsarbetet omfattar både bevarade av naturvärden och se till att det 
finns områden för rekreation, friluftsliv och undervisning. Extra fokus läggs 
på den kommunala tätortsnära naturen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR
Gruvdriften och järnframställningen har satt sin prägel på natur-
förhållanden i kommunen, till exempel finns en stor mängd övergivna 
gruvhål och i princip alla kommunens sjöar är reglerade för att kunna 
utnyttjas till vattenkraft. Vid sidan av malmen har skogen varit den 
viktigaste resursen eftersom järnhanteringen krävde energi. Landarealen 
i Hällefors kommun domineras av skogsmark, i huvudsak barrskog. 
Efterfrågan på energi och råvaror har gjort att landskapet är hårt 
brukat, opåverkade områden är mycket få och de flesta arealer täcks av 
yngre bestånd. De små lövskogar som finns förekommer i närheten av 
odlingsmarker. 

Jordbruket i kommunen har under 1900-talet kraftigt reducerats och i 
vissa kommundelar saknas jordbruk helt. Mindre än 1 % av landarealen 
i kommunen utgörs av åkermark. Åkermarken återfinns huvudsakligen 
i den södra eller sydöstra delen av kommunen, men något egentligt 
slättlandskap med jordbruksbygd finns inte. Även ängs- och hagmarker 
är mycket ovanliga i kommunen. I och med att de öppna markerna är så 
ovanliga i kommunen har de höga naturvärden på lokal nivå och är viktiga 
för den biologiska mångfalden. Ogödslade hagmarker och ängar är de 
viktigaste markslagen för bevarandet av den biologiska mångfalden i 
odlingslandskapet. Inom kommunen finns det fortfarande en liten del kvar 
av dessa naturområden varför de blir extra viktiga att bevara.

I Björknäs naturreservat finns ett välbevarat äldre jordbrukslandskap. 
Fram till mitten av 1960-talet brukades marken enligt äldre 
brukningsformer och i samband med reservatsbildningen restaurerades 
området och hävden återupptogs. Idag är igenväxning det största hotet mot 
den biologiska mångfalden i kommunens odlingslandskap.

Riksintresse för friluftslivet
Inom kommunens finns tre områden av riksintresse för friluftsliv enligt 
3 kap. 6 § miljöbalken. Beslut om dessa områden togs den 19 januari 
2017. Riksintresseområdena utgörs av Finnkroken, Kindlaområdet och 
Svartälven-Nittälven. Delar av områdena är även utpekade riksintresse för 
naturvården, naturreservat eller Natura 2000.

Åker- och 
betesmark ca 1%

MARKANVÄNDNING
uppdelat på markanvändnings-
klass i Hällefors kommun. Totalt 

115 000 hektar.

Vatten 14%

Produktiv 
skogsmark 

68%

Bebyggd 
mark 6%

Improduktiv 
skogsmark 

9%

MKB Hällefors Översiktsplan - Utställningshandling / SWECO ENVIRONMENT 

25



KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
Den nu gällande översiktsplanen redogör för att skogsbruket är en stor 
näring i Hällefors kommun och att de fåtal områden med jordbruk som finns 
inom kommunen är extra viktiga att bevara öppna. Om skogsplantering 
av nedlagd jordbruksmark inte kan undvikas är stort inslag av lövträd att 
föredra. Översiktsplanen fastställer att ett öppet och levande landskap och 
ett småskaligare och mera hänsynsfullt skogsbruk är den övergripande 
målsättningar. Även förutsättningar för en kombinerad verksamhet bör 
skapas. För att underlätta för människor att bo kvar eller att bosätta sig 
på lands bygden bör kommunen generellt ha en positiv inställning till 
bebyggelse i glesbygd. Kommunen ska medverka till att skapa förut-
sättningar för en levande landsbygd, där jordbruk med djurhållning kan 
bedrivas. 

Översiktsplanen redogör tydligt för att skogsbruket är den verksamhet 
som berör den allra största arealen inom kommunen. Hur skogsbruket 
bedrivs har därför en avgörande betydelse på tillståndet i kommunens 
natur och även för möjligheten till friluftsliv. I översiktsplanen lyfter 
kommunen att kommunen bör föregå med gott exempel på den egna skogs-
marken. Kommunen ber alla markägare att visa största möjliga hänsyn i 
skogsbruket till de tätortsnära skogarna. Därtill lyfter kommunen att före-
trädare för skogsnäringen ska beakta övriga områden som är viktiga för 
naturvården och det rörliga friluftslivet när skogliga åtgärder planeras. 

I översiktsplanen fastställs kommunens målsättning om att tillgång 
till mark- och vattenområden för studier, friluftsliv och rekreation ska 
vara garanterad i tätorternas närhet. För att uppnå detta ska kravet 
om tätortsbornas tillgång till närnatur beaktas vid all planering av 
exploaterings företag i anslutning till Hällefors och Grythyttan. Vid detalj-
planeläggning av tätorterna ska värdet av att låta små naturmiljöer finnas 
kvar som de är utan s.k. parkskötsel beaktas.  

Sammanfattad bedömning
Konsekvenserna av nollalternativet bedöms medföra möjliga positiva 
konsekvenser för den fortsatta markanvändningen av kommunens 
jordbruks- och skogsmark eftersom den gällande översiktsplanen 
förmedlar tydliga målsättningar om en ökad befolkning på landsbygden 
samt hänsynstagande vid skogsbruk. Detta förutsätter att hänsyn tas 
vid planläggning så att befintliga jordbruksverksamheter inte förhindras. 
Därtill behöver hänsyn tas till den tätortsnära naturen vid utbyggnad 
av kommunernas tätorter. Om ställningstagandena i översiktsplanen 
tillämpas finns det goda förutsättningar för bevarande och utvecklande av 
rekreations- och friluftsmöjligheter i kommunen.  

KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
Planförslaget koncentrerar samhällsutvecklingen till Hällefors, Grythyttan 
och de utpekade LIS-områdena. Genom att i huvudsak koncentrera 
samhällsutvecklingen till befintlig bebyggelse och infrastruktur kan en 
utveckling ske utan någon större konflikt med annan markanvändning. 

Planförslaget är tydligt med att det huvudsakliga syftet med ut-
pekandet av LIS-områdena är en fortsatt landsbygdsutveckling. Med 
landsbygdsutveckling avses i Hällefors kommun; (1) nya bostäder och/eller 
verksamheter (utan omgivningspåverkan) som kan bidra till att upprätthålla 
serviceunderlaget och (2) nya och utveckling av befintliga verksamheter 
i friluftslivet och turismen som kan ge positiva sysselsättningseffekter. 
LIS-områdena kan därmed bidra till upprätthållandet och utvecklingen av 

SKYDDAD NATUR
i Hällefors kommun omfattar 

29 naturreservat och 20 
skogliga biotopskyddsområden. 
Tillsammans utgör dessa 5% av 

kommunens totala areal.
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en levande landsbygd. Ur dessa aspekter bedöms ett genomförande av 
planförslaget ge positiva konsekvenser ur ett markanvändningsperspektiv.     

Enligt planförslaget ligger samtliga områden av riksintresse för friluftsliv 
i huvudsak inom områden utpekade som ”natur” eller ”landsbygd” på 
mark- och vattenanvändningskartan. Enligt planförslaget bör dessa 
områdens användning vara oförändrad och natur- och landskapsvård bör 
vara överordnad annan mark- och vattenanvändning. Av de utpekade LIS-
områdena är det Sör-Älgen, Sörälgens camping och Norra och Södra Loken, 
Loka Brunn som ligger helt inom område av riksintresse för friluftslivet 
(Svartälven-Nittälven respektive Finnkroken) samt en begränsad del av 
LIS-området Sär-Älgen, Skinnartrop-Kullberget (Svartälven-Nittälven). 
Syftet med de två LIS-områden som ligger helt inom riksintresseområde är 
att utveckla befintligt campingområde och den befintliga verksamheten 
vid Loka Brunn. Till viss del skulle därför en utveckling av områdena stärka 
syftet med riksintressena eftersom en utveckling av verksamheterna 
bedöms öka möjligheterna till friluftsliv och rekreation. Ett genomförande 
av planförslaget bedöms därmed tillgodose de natur- och kulturvärden som 
gjort områdena till riksintresse för friluftsliv. 

Planförslaget beskriver att enstaka nya bostäder ska kunna prövas genom 
lovgivning utan att behöva föregås av planläggning. Därmed öppnar 
kommunen upp för tillkomst av ny bebyggelse utanför utvecklingsstråken. 
Om det finns möjlighet att bosätta sig på landsbygden, och eventuellt öka 
befolkningsunderlaget på landsbygden, finns det möjligheter att bevara 
jordbruksnäringen. Av de utpekade LIS-områdena är det endast området 
Saxen, Lövvik-Saxhyttan som till viss del består av odlingsmark. I övrigt 
består LIS-områdena i huvudsak av skogsmark. Eftersom planförslaget 
till stor del fokuserar på LIS-områdena samtidigt som efterfrågan på 
villatomter idag är liten är det svårt att säga hur en utveckling av övriga nya 
bostäder på landsbygden kommer att se ut inom kommunen. Planförslaget 
begränsar åtminstone inte möjligheten för nya bostäder på landsbygden.  

I samband med utpekande av LIS-områden föreslås en framtida 
utveckling inom strandskyddat område. Här är planförslaget tydligt 
med att strandskyddets syften långsiktigt ska bevaras. I planförslaget 
ges planeringsförutsättningar och rekommendationer inför kommande 
planarbete och eventuell dispens från strandskyddet för respektive LIS-

KULLBERGET med utsikt över 
Sör-Älgen och det vidsträckta 
skogslandskapet i Hällefors 
kommun.
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område. Därmed bedöms ett genomförande av planförslaget inte innebära 
att allmänhetens möjligheter att nyttja området försämras. 

Det pågår ett arbete med att komplettera översiktsplanen med en 
grönplan för Hällefors och Grythyttan. När grönplanen är antagen bör 
den beskrivas i avsnittet Styrdokument i planförslaget. En beskrivning 
där innebär att grönplanen blir ett styrande dokument vid framtida 
planläggning och det bedöms ge goda möjligheter för bevarande och 
utveckling av den tätortsnära naturen.   

Enligt den naturvärdesinventering (NVI) och översiktliga analysen 
av rekreationsvärden i området som legat till grund för framtagandet 
av grönplanen ligger LIS-områdena Torrvarpen, Åsen och Torrvarpen, 
Balundstorp vid Grythyttan inom område av rekreationsvärde klass 2 
(kommunalt intressanta miljöer) respektive klass 3 (lokalt intressanta 
miljöer). Klassificeringen bygger på att stranden intill Torrvarpen är både 
inbjudande och på sina platser tillgänglig. Det finns samtidigt en stor 
utvecklingspotential i att underlätta för spontana vistelser i vattenbrynet. 
Skogsområdet i Balundstorpet är flitigt använt för skogspromenader och 
motion.

Syfte med LIS-området Torrvarpen, Balundstorp är att möjliggöra för 
nya funktioner som stödjer både befintliga bostäder och tillkommande 
bostäder/verksamheter i öst, samt anordningar som stödjer områdets 
funktion som rekreationsområde. LIS-området ska därmed ses som en 
komplettering till det intilliggande området för bostäder/verksamheter 
som pekas ut i planförslaget. Under förutsättning att befintliga värden 
för rekreation och friluftsliv bibehålls bedöms en utveckling av områdena 
kunna ske utan något större intrång.

Sammanfattad bedömning
Planförslaget bedöms sammantaget medföra möjlighet till positiva 
konsekvenser avseende markanvändningen. Genom planförslagets 
ställningstaganden, utpekande av LIS-områden samt ramar för tillkomst 
av enstaka nya bostäder utanför de utpekade utvecklingsstråken öppnar 
upp för tillkomst av nya bosättare i strandnära lägen och på landsbygden. 
Därtill pågår framtagandet av en grönplan för tätorterna vilket är positivt 
för bevarande och utveckling av den tätortsnära naturen. I och med att 
kommunen inkluderar LIS-områden i planförslaget kan det leda till en 
ökad byggnation i strandnära lägen samt inom utpekade områden av 
riksintresse för friluftsliv. Detta förutsätter att hänsyn tas vid planläggning 
så att möjligheterna för jord- och skogsbruk kvarstår, befintliga värden 
för rekreation och friluftsliv bibehålls och att allmänhetens tillgång till 
stränderna säkerställs.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

 � Grönplanen för Hällefors och Grythyttan som är under framtagande 
bör lyftas fram i planförslaget som ett vägledande dokument för 
markanvändning och fysisk planering. 

 � Rekreativa värden som området kallat Torrvarpen har för 
lokalbefolkningen nämns inte i planförslaget. För att undvika 
konflikter bör dessa värden lyftas i samband med detaljplanering av 
området.

GRÖNPLAN
för Hällefors och Grythyttan, 

remissversion mars 2017.
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Kulturmiljö
PLANFÖRSLAGET
Kommunens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader ska 
uppmärksammas, lyftas fram och göras mer kända bland invånare 
samt besökare. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader ska 
vårdas, bevaras samt göras mer tillgängliga. Informationen om och 
tillgängligheten till intressanta miljöer och byggnader ska öka.

Kommunen ska verka för att övergivna kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader ges en ny meningsfull användning anpassad till dess värden.

Vid ändring av en byggnad med ett dokumenterat kulturhistoriskt 
värde bör samråd ske med Länsstyrelsen.

BEDÖMNINGSGRUNDER
Kulturmiljö avser den av människan påverkade miljö, dvs. som i varierande 
grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter och vittnar 
om historiska skeenden och geografiska sammanhang. En kulturmiljö 
kan avgränsas och preciseras till att omfatta en enskild anläggning eller 
lämning, ett mindre eller större landskapssnitt, en byggd eller region. 
Helhetsmiljöer och historiska samband är lika viktiga som enskilda objekt. 
Kulturmiljön är en del av samhällets historia, den ger kontinuitet i vardagen 
och ökar människors förståelse för sin omvärld. 

De nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö är tillämpbar 
bedömningsgrund för detta avsnitt.

Nationella kulturmiljömål
Sedan 1 januari 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål. Regeringen och 
riksdagen har uttalat att de även ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet 
på regional och kommunal nivå. Målen är:

 � Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som 
bevaras, används och utvecklas.

 � Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå 
och ta ansvar för kulturmiljön.

 � Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa 
till kunskap, bildning och upplevelser.

 � En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 
kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Riksintressen för kulturmiljövården
Områden som pekats ut som riksintresse för kulturmiljövården enligt 
3 kap. 6 § miljöbalken ska skyddas mot alla ingrepp som påtagligt kan 
skada dess värden. Ett utpekat område kan variera både i storlek och i 
kulturhistoriskt innehåll, ifrån små miljöer som speglar en speciell historisk 
epok till vidsträckta landskapsavsnitt som utvecklats under lång tid. Det är 
Riksantikvarieämbetet som beslutar om ett område är av riksintresse för 
kulturmiljövården. Därefter är det kommunernas uppgift att ta hänsyn till de 
utpekade riksintressena i översiktsplaneringen. 
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Fornlämningar
Fornlämningar skyddas av 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). Fasta 
fornlämningar har allmänt skydd och omfattas av ett skyddsavstånd. Det 
är enligt lagen förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort, 
gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering, eller på annat sätt 
ändra eller skada en fornlämning.

Kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrktomter, kyrkliga inventarier 
och begravningsplatser skyddas av 4 kap. kulturmiljölagen. Objekten får 
inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen.

I 3 kap. kulturmiljölagen finns bestämmelser om byggnadsminnen, hur de 
inrättas, vilket skydd de har och i vilken mån de får ändras. Länsstyrelsen 
får förklara en byggnad med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller 
som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt 
värde som byggnadsminne.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Det finns fyra objekt som har klassats som riksintressen för kulturmiljö 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Objekten omfattar:

 � Loka Brunn: Bad- och brunnsanstalt från 1760-talet med ett stort 
antal för brunnsanläggningar typiska bostads-, sällskaps- och 
behandlingsbyggnader. 

 � Grythyttan: Tätortsmiljö och sockencentrum med välbevarad 
kyrkbebyggelse av bergslagskaraktär från 1600-talet.

 � Hjulsjö: Bymiljö, kyrkby med sammanhållen bebyggelse och 
framträdande placering i landskapet. Omgivande av öppna 
odlingsmarker.

 � Silvergruvorna: Industrimiljö, gruvområde och landets näst rikaste 
silverfyndighet med lämningar efter brytning under 1600- och 
1700-talet.

Det finns tre bebyggelseområden som omfattas av byggnadsminne inom 
kommunen. Det första är gården Skräddartorp, sydväst om Grythyttan. 
Gården är en av de bäst bevarade bergsmansgårdarna i Örebro län. Det 
andra är Krokbornsparken väster om Hällefors. Krokbornsparken anlades 
i slutet av 1700-talet som nöjespark för arbetarna vid Hällefors bruk 
och kan betraktas som Sveriges äldsta folkpark. Det sista området är 
Skommerudden i Sävsjö. På Skommerudden finns en intressant kulturmiljö 
med ett flertal byggnader av olika slag, bland annat ett bostadshus av en 
byggnadstyp som förr var mycket vanlig i Bergslagen under bergsbrukets 
storhetstid. 

Grythyttans kyrka, Hällefors kyrka och Hjulsjö kyrka är utpekade som 
kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. kulturmiljölagen. 

Därutöver finns cirka 400 fornlämningar och 1500 övriga kulturhistoriska 
lämningar spridda inom kommunen. 

KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
I översiktsplanen från 1990 framhålls att kulturmiljövården i Hällefors 
kommun ska bevara den äldre, värdefulla bebyggelsen i kommunen 
samt verka för kontinuitet, identitet och kvalitet i bebyggelsen oche/
eller bebyggelsebilden. Kommunen lyfter att ett lokalt kulturminnes-
vårdsprogram bör tas fram med riktlinjer för hur vården av kommunens 

HÄLLEFORS

Grythyttan

Hjulsjö

Bredsjö

Sävsjön

Loka Brunn

Silvergruvorna

RIKSINTRESSEN
för kulturmiljövården
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fornlämningar och kulturminnesmärken ska bedrivas. Framtagandet av 
ett kulturminnesprogram ses även som en viktig förutsättning för att 
kommunen ska kunna dra fördelar av sin placering i Bergslagen, bland 
annat i form av en ökad turism. Här framhålls att ett kulturminnesprogram 
är viktigt för att intensifiera arbetet med inventering och underhåll av 
Bergslagens kulturmiljö, något som är avgörande för att upprätthålla och 
öka turismen. Kommunen lyfter även att en satsning på den s.k. kulturismen 
också förutsätter röjning och uppskyltning av befintliga minnesmärken. 

Upprättande av det kulturminnesprogram som efterfrågas i översikts-
planen från 1990 bedöms medföra möjliga positiva konsekvenser avseende 
för bevarandet av kulturmiljön i kommunen. Dock har inget kulturminnes-
program tagits fram under de 17 år som planen har varit antagen. Det 
finns en risk för att översiktsplanen från 1990 känns inaktuell och att 
upprättandet av ett kulturminnesprogram även uteblir i framtiden.    

Översiktsplanen redogör för samtliga områden av riksintresse för 
kulturminnesvård samt ger förslag på åtgärder för hur dessa ska hanteras 
i det fortsatta planarbetet. Förutom områdena av riksintresse för kultur-
minnes vården lyfter kommunen att det även finns andra värdefulla 
kultur miljöer i kommunen, såsom Krokbornsparken och Sävenfors. 
Översiktsplanen beskriver att det moderna skogsbrukets mekanisering och 
rationalisering ofta kommer i konflikt med kulturmiljövården. Kommunen 
betonar att det går att bedriva ett rationellt skogsbruk utan skadegörelse 
om skogsbrukaren tar sitt ansvar vid planerade skogsbruksåtgärder. 
Samtidigt lyfter kommunen att ett småskaligt skogsbruk är genomförbart 
i och med den tekniska utrustning som idag finns på marknaden. Dessa 
ställningstaganden bedöms ge ett övergripande skydd av värdefulla 
kulturmiljöer i kommunen. 

TRÄSTADEN i Grythyttan är ett 
riksintresse för kulturmiljövården. 
I Grythyttan finns en välbevarad 
kyrkbebyggelse av bergslags-
karaktär från 1600-talet.
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Sammanfattad bedömning
Sammantaget bedöms nollalternativet medföra neutrala konsekvenser med 
avseende på bevarandet av kulturmiljö inom kommunen. 

KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
De ställningstaganden som görs i planförslaget gällande bevarande 
av kulturhistoriskt värdefulla miljöer ger ett övergripande skydd mot 
påverkan på dessa. Förutsättningarna för bevarande och hur kommunen 
avser att tillgodose aktuella objekt av riksintressen för kulturmiljö 
beskrivs. Planförslaget lyfter fram att en viktig förutsättning för detta är 
att kulturmiljön hålls samman samt att byggnader och platsbildningar får 
behålla sin ursprungliga karaktär. Vård och underhåll av dessa ska ske med 
varsamhet och hänsyn till kulturmiljön samt de enskilda byggnadernas 
kulturvärden. Ny bebyggelse ska anpassas till befintligt bebyggelsemönster 
och med hänsyn till områdes kulturvärden. Kulturvärdena ska värnas vid 
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i närheten av riksintressen 
för kulturmiljö. Tillkommande bebyggelse enligt planförslaget bedöms 
därmed inte utgöra något hot mot bevarandet av värdefulla kulturmiljöer 
inom Hällefors kommun. I och med att kommunen vill ge övergivna kultur-
historiskt värdefulla byggnader en ny meningsfull användning finns 
möjligheter att värden som skulle ha försvunnit vid nollalternativet bevaras.

Likt nollalternativet lyfts i planförslaget att en utveckling av turismen 
och besöksnäringen bland annat ska bygga på de kulturvärden som finns i 
kommunen. Särskilds satsningar i anslutning till Grythyttan och Loka Brunn 
ska stimuleras. Om ställningstagandena om att kulturhistoriskt värde-
fulla miljöer och byggnader ska vårdas och bevaras efterlevs bedöms en 
utveckling av turismverksamheten inte utgöra något hot mot bevarandet av 
värdefulla kulturmiljöer inom Hällefors kommun.    

Sammanfattad bedömning
Sammantaget bedöms planförslaget medföra möjlighet till positiva 
konsekvenser avseende kulturmiljön i Hällefors kommun. Detta genom att 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader vårdas och bevaras samt 
att övergivna byggnader ges möjligheter till en ny meningsfull användning. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

 � För att säkerställa bevarandet av värdefulla kulturmiljöer inom 
kommunen kan kommunen ta fram en lokal kulturmiljöplan. I denna 
kan kommunen identifiera samt värdera värdefulla miljöer och 
byggnader. Även nyare kulturvärden kan behöva identifieras, då fokus 
lätt hamnar på äldre bebyggelse.

Om ett sådant arbete blir aktuellt bör kommunen beakta 
värdefulla kulturmiljöer och byggnader både inom tätorterna 
och på landsbygden. Detta eftersom delar av kulturmiljövärdena 
återfinns utanför de utvecklingsstråk som redovisas i planförslaget. 
Kulturmiljöplanen bör även identifiera vilka miljöer och byggnader 
som formellt saknar skydd. För dessa bör detaljplan eller 
områdesbestämmelser upprättas samt vid behov skydds- och 
varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud införas.
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Klimatpåverkan
PLANFÖRSLAGET

Trafik
Hällefors kommun ska tillsammans med andra kommuner verka för att 
standarden på riksväg 63 förbättras. Hällefors kommun ska verka för att 
det övriga vägnätet inom kommunen håller hög standard, både vad gäller 
framkomlighet och trafiksäkerhet. 

Kommunen ska verka för en väl fungerade laddinfrastruktur för 
elfordon inom kommunen och att nya laddstationer eller laddstolpar 
anläggs på strategiskt viktiga platser, bland annat i anslutning till 
resecentrum i Hällefors och järnvägsstationen i Grythyttan. 

Kommunen ska verka för att tågförbindelserna även fortsättningsvis 
är goda och har stopp i både Kopparberg och Ställdalen. Kommunen ska 
verka för fler mötesspår och högre hastighet på bergslagsbanan. 

Kommunen ska verka för att gång- och cykelvägnätet byggs ut 
och att nya cykelparkeringar anläggs vid strategiskt viktiga platser. 
Nya gång- och cykelvägar ska främst prioriteras inom och mellan 
utvecklingsstråken.

En cykelplan ska tas fram som identifieras var nya cykelvägar 
och cykelparkeringar ska anläggas. Cykelplanen bör även omfatta 
parkeringstal för cyklar.

Hällefors kommun ska verka för att buss- och tågtrafiken är god inom 
samt till och från kommunen. Fokus ligger på resecentrum i Hällefors 
och järnvägsstationen i Grythyttan. Standarden på dessa bytespunkter 
ska höjas. Vidare ska kommunen verka för att samåknings- och 
pendlarparkeringar anläggs vid strategiskt viktiga platser.

Energi
Kommunen ska generellt verka för att nya och befintliga kraftledningar 
inom tätorterna markförläggs för att minimera sårbarhet och risker.

Kommunen bör verka för en fortsatt anslutning till och utbyggnad av 
fjärrvärmenätet.

BEDÖMNINGSGRUNDER
De nationella miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft 
och Bara naturlig försurning är tillämpbara bedömningsgrunder för detta 
avsnitt.

Klimatfärdplan 2050 - regeringens vision
Regeringens vision är att Sverige ska vara klimatneutralt år 2050 och 
fordonsflottan ska vara fossiloberoende år 2030. Därtill har riksdagen 
antagit klimat- och energipolitiska mål till år 2020.
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De mål som anges i Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017-20208 
är de nationellt beslutade målen nedbrutna på regional nivå. För att nå 
energi- och klimatmålen anges sex prioriterade insatsområden med förslag 
på insatser: 

 � Energiförsörjning

 � Företag och industrier

 � Bygg och fastighet

 � Produktion och konsumtion av livsmedel

 � Övrig konsumtion

 � Resor och transporter

Hållbart resande
Hållbart resande kan sammanfattas som transporter och resor som är 
effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och 
miljö9. Hållbart resande avser i första hand resande med hållbara färdsätt 
såsom gång, cykel, kollektivtrafik, eller att inte resa alls. I andra hand avses 
en effektivare bilanvändning, exempelvis i form av bilpool eller samåkning, 
och i viss mån resor med fossilbränslefria och bränslesnåla fordon. Det 
konkreta arbetet med att möjliggöra hållbart resande handlar dels om 
att påverka människors attityder och beteende och dels om en hållbar 
samhällsplanering som ger förutsättningar för ett effektivt resande. 

Riksintressen för kommunikationer
Väg, järnväg, luftfart och sjöfart som har pekats ut som riksintresse för 
kommunikationer ska enligt 3 kap. 8 § miljöbalken skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 
Med det avses att det är funktionen hos transportsystemet som ska 
säker ställas. Tillkommande bebyggelse, exempelvis nybyggnad inom en 
anläggnings influensområde, får inte negativt påverka varken nuvarande 
eller framtida nyttjande av anläggningen.

Regional planering och styrdokument
För Örebro län finns en regional översiktlig planering (RÖP) med tre 
fokusområden. Två av dessa är Regionförstoring och hållbar pendling 
och Hållbar tätortsutveckling och levande landsbygd vilka beskriver 
målsättningar och rekommendationer för kommunernas planering. Framför 
allt följande mål är relevanta för konsekvensbedömningen av planförslaget:

 � Integrera kollektivtrafiken med andra transportslag. Skapa 
pendlarparkeringar för att integrera kollektivtrafik med biltrafik.

 � Underlätta för pendlare som kommer till resecentrum att ta sig till 
sin målpunkt.

 � Förtäta i stationsorter i kollektivtrafikens stomnät.

I den regionala översiktsplaneringen utgör bussförbindelsen mellan Nora 
och Hällefors en del av stomnätet för buss.

[8] Energi- och klimatprogram för Örebro län 2013-2016 är under revidering. Energi- och 
klimatprogrammet för Örebro län 2017-2020 är en remissversion och slutversionen av programmet 
kommer att fastställas under försommaren 2017.
[9] Trafikverkets definition av hållbara resor (SKL, 2010).

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

Örebro län.

REGIONAL PLANERING
Region Örebro län, 2011.
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Det finns även en regional Cykelstrategi för Örebroregionen. Cykelstrategin 
omfattar prioriteringsgrunder för utbyggnad av cykelinfrastrukturen med 
fokus på det vardagliga resandet till och från arbete, skola, service och 
fritidsaktiviteter.

FÖRUTSÄTTNINGAR
I Hällefors kommun har de totala utsläppen av växthusgaser minskat 
med cirka 55 % från startåret 1990 till år 201410. Utvecklingen i Hällefors 
kommun skiljer sig inte från andra kommuner i landet – de samlade 
utsläppen har totalt minskat. De långsiktiga minskningarna beror på 
åtgärder i flera sektorer, men framförallt på minskade utsläpp från 
energisektorn. 

2014 stod transporter för cirka 33 % av Hällefors kommuns totala utsläpp 
av växthusgaser. För Örebro län var motsvarande siffra cirka 40 %11. 
Transportsektorns utsläpp domineras av utsläpp från vägtrafik, där bilar 
och lastbilar är det huvudsakliga färdsättet för såväl persontransporter 
som godstransporter. Mängden utsläpp från godstransporter beror i hög 
grad på vilket transportslag som används. Järnväg och sjöfart har lägre 
klimatpåverkan än vägtransporter. Utvecklingen går mot energieffektivare 
fordon och större andel förnybara bränslen, men utsläppsminskningen vägs 
upp av att det totala trafikarbetet på vägarna ökar. 

För kommuninvånarna i Hällefors kommun är bilen det främsta transport-
medlet. Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det drygt 3700 personbilar i 
kommunen. År 2015 var körsträckan per person i Hällefors kommun 712 mil, 
vilket var mer än både länet (681 mil) och riket (663 mil)12. 

Riksväg 63 mellan Kopparberg och Karlstad genomkorsar kommunen i 
öst-västlig riktning. Riksväg 63 är utpekat riksintresse för kommunikationer 
enligt 3 kap. 8 § miljöbalken eftersom vägen är en viktig regional 
förbindelse som även ingår i det utpekade arbetspendlingsnätet. Riksväg 
205 Grythyttan – Askersund och länsväg 244 utgör betydelsefulla 
anslutningar söder ut. Även länsväg 767 Hjulsta – Järnås mot Nora samt 
vägen Tolvsbörd – Siggebohyttan – Lindesberg är betydelsefulla. 

Vid Hjulsta finns det planer på en ny förbifart – Förbifart Hjulsta – i 
ny sträckning norr om befintlig riksväg 63. Den planerade förbifarten 
är utpekat framtida riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § 
miljöbalken.

Kommunens enda tågförbindelse utgörs av Bergslagsbanan. Bergslags-
banan är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken 
och korsar kommunen i sydvästlig-nordostlig riktning, sträckan Kil till 
Gävle. Sträckan trafikeras primärt av godstrafik och i mindre omfattning 
av persontrafik mellan Göteborg – Karlstad – Hällefors – Falun/Mora. I 
Hällefors kommun stannar alla persontåg vid behov i Grythyttan, Hällefors 
och Bredsjö med cirka 15 enkelturer per vecka. Tågåkerier i Bergslagen 
ansvarar på persontrafiken på järnvägen.

Region Örebro län äger Länstrafiken Örebro AB som svarar för busstrafiken i 
Örebro län. Från Hällefors finns direktförbindelser med buss till bland annat 
Örebro, Nora, Karlskoga och Hjulsjö. Till och från Örebro går expressbussar. 

[10] Nationella emissionsdatabasen, http://www.airviro.smhi.se/cgi-bin/RUS/apub.html_rusreport.cgi
[11] Nationella emissionsdatabasen, http://www.airviro.smhi.se/RUS/gmap.htm
[12] RUS, körsträckedata, http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/korstrackor-och-
bransleforbrukning/Pages/default.aspx.

CYKELSTRATEGI
med strategier och planer 
för utbyggnad av regionalt 

cykelvägnät.
Region Örebro län, 2015.
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Busstrafiken söderut är av stor betydelse för arbets-, studie- och 
inköpsresor. Resecentrum finns i Hällefors och en station i Grythyttan.

Ett separat gång- och cykelvägnät finns framförallt i Hällefors och till 
vissa delar i Grythyttan. I övriga kommunen följer gång- och cykelvägnätet 
gatunätet i blandtrafik. 

Närmst belägna flygplatser finns i Örebro och Karlstad. Andra flygplatser 
inom tre timmar bilresa från Hällefors är bland annat Arlanda, Skavsta, 
Västerås och Borlänge.

Hällefors kommun har i nuläget en fiberutbyggnad om cirka 90 % i 
tätorterna och cirka 50 % på landsbygden. Återstående områden och 
grovplanerade och kommunens mål är att 90 % av alla hushåll ska ges 
möjlighet att ansluta till fiber innan 2020.

KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
Oavsett utveckling har Hällefors att förhålla sig till de nationella 
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig 
försurning, och regeringens vision om att Sverige ska vara klimatneutralt år 
2050 och att fordonsflottan ska vara fossiloberoende år 2030 kommer att 
ha en påverkan på infrastrukturutvecklingen inom kommunen. Förutsatt 
att den nationella fordonsflottans fossilberoende blir mindre så kommer 
de direkta utsläppen från persontransporterna att minska, både i Hällefors 
och i landet i stort. Huruvida utbyggnaden av en laddningsinfrastruktur 
kommer att vara likartad både för kommunen och nationellt är dock oklart 
om nollalternativet råder. Verkar inte kommunen aktivt för att en sådan 
infrastruktur förbättras – vilket man gör i planförslaget – kan kommunen 
få svårare att uppnå regeringens vision om klimatneutralitet, och i någon 
omfattning halka efter nationellt. Att sänka bilberoende kan också bli 
svårt om få åtgärder görs för att underlätta en övergång. I en situation där 
befolkningen enligt SCB:s befolkningsprognos för perioden 2016-2036 
fortsätter att minska i kommunen kommer en sådan utveckling mot ökad 
kollektivtrafik sannolikt försvåras i och med att det blir svårt att motivera 
en satsning på kollektivinfrastruktur när befolkningsunderlaget är litet. 

Risken finns att de kollektiva färdmedlen istället minskar, vilket ökar 
bilberoendet och den omfattning som detta färdmedel används. En sådan 
utsläppsökning kan eventuellt dämpas av att det blir färre inom kommunen 
som kör bil i och med befolkningsminskningen, men oavsett utfall blir 
det svårt att förutsätta att detta på något sätt ska kunna vara kommunen 
till gagn i klimatfrågan. I bästa fall så går det att i någon mån följa den 
nationella utsläpp per capita-kurvan fram till 2050 genom att den fossila 
fordonsflottan stegvis byts ut. Utan utbyggd infrastruktur som stödjer 
denna omvandling blir sannolikt en sådan utveckling relativt begränsad. 

Ett oförändrat kraftledningsnät i och med nollalternativet kan få som 
konsekvens att utsatthet och exponering för klimatfaktorer ökar i takt 
med mer extrema väderförhållanden under det kommande århundradet. 
Kraftledningar ovan mark riskerar att rivas ner under ovädersförhållanden, 
och skapar mer sårbarhet i samhället. 

Sammanfattad bedömning
Nollalternativet bedöms medföra ett fortsatt stort beroende av person-
bilstransporter inom kommunen. Sannolikt försvagas tillgången till 
kollektivtrafik i takt med att befolkningsunderlaget minskar, vilket spär på 
beroendet av bil inom kommunen. Utsläpp från transportsektorn kommer 

TRANSPORTSEKTORNS
andel av totala utsläpp av 

växthusgaser inom Hällefors 
kommun.

1990
18%

17 000 ton

2014
33%

14 000 ton
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inte kunna sjunka utan infrastruktursatsningar, och blir istället beroende 
av drivkrafter på nationell nivå. Att antalet invånare i kommunen minskar 
och på så sätt bidrar med mindre utsläpp från trafiken kan visserligen ses 
som en faktor för minskade utsläpp, men är knappast en åtråvärd strategi 
för ändamålet. Den nuvarande situationen med exponerade kraftledningar 
ovan jord och nära samhällsbebyggelse innebär dessutom ökad sårbarhet 
inför ökade extrema väderförhållande orsakade av klimatförändringar. 
Därmed bedöms utvecklingen vid nollalternativet medföra risk för negativa 
konsekvenser med avseende på klimatpåverkan. 

KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
Bebyggelse och inflyttning enligt utvecklingsstrategin kommer att innebära 
en tillökning av en grupp innevånare i kommunen som till stor del kommer 
att vara beroende av bil för att få vardagslivet att fungera. Upprättande 
av bostäder och näringsverksamhet på platser inom kommunen som 
inte ligger i direkt eller nära anslutning till kollektivfärdmedel medför ett 
behov av andra smidiga och snabba transportsätt till arbete och fritids-
sysselsättningar, och där bil av många sannolikt kommer uppfattas 
som det enda pålitliga alternativet. En ökning av personbilstrafiken i 
kommunen kommer således att vara följden av att planförslaget genomförs. 
Planförslaget innehåller emellertid även åtgärder som kan komma att 
dämpa utvecklingen mot ökat bilberoende.   

 � En utökad laddningsinfrastruktur som underlättar och uppmuntrar 
till omställning från en fossilfordonsflotta till ett grönare alternativ 
med färre utsläpp som följd.

 � En cykelstrategi och en satsning på fler cykel- och gångvägar 
inom och i anslutning till kommunens tätorter, vilket ger människor 
förutsättningar att välja andra alternativ än bil. I Örebro läns 
regionala cykelstrategi framkommer det att det finns studier som 
visar att störst potential att ersätta bil med cykel finns i kortare 
vardagstransporter mellan hem och skola, fritidssysselsättning, 
service och jobb, samt möjligheten att kombinera cykeln med 
kollektivtrafik. 

 � Att verka för att buss- och tågtrafiken är god inom och i anslutning 
till kommunen är ytterligare en förutsättning för att minska 
bilberoendet och skära ner på utsläppen från trafiken. 

I planförslaget finns det utöver utbyggnad av bostäder även planer på 
expansion av verksamheter (med omgivningspåverkan). Det tilltänkta 
området för dessa verksamheter ligger söder om Hällefors längs med de 
centrala kommunikationslederna. Denna lättillgänglighet till transport 
och kommunikationer kan ytterligare ses som en åtgärd för att dämpa 
utvecklingen mot ökat bilberoende, även om verksamheterna i sig – likt 
bostadsexpansionen – kan leda till ökad trafik.  

Förutsatt att ovan nämnda åtgärder genomförs enligt planförslaget och 
anammas i vardagen av boende i allmänhet, och pendlare i synnerhet, 
så kan det på sikt få positiva konsekvenser för klimatet i och med att 
utsläppen från personbilstrafiken minskar. 

Sammanfattad bedömning
Om planförslaget genomförs och utflyttningstrenden bryts så bedöms det 
innebära ett ökat bilberoende med ökade utsläpp inom kommunen i och 
med den begränsade kollektiva och cykelanknutna infrastrukturen, vilket 
bedöms medföra negativa konsekvenser för klimatpåverkan. 

TOTALA UTSLÄPP
Växthusgaser (ton/år) inom 

Hällefors kommun.

1990
93 000 ton

2000
68 000 ton

2008
55 000 ton

2014
41 000 ton
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Denna negativa utveckling kan emellertid gå att dämpa på sikt genom en 
omfattande satsning på en infrastruktur som underlättar en omställning till 
fossilfria transporter, såsom laddningsstationer, utökade cykelvägar inom 
och mellan kommunens tätorter och cykelparkeringar, samt en lättillgänglig 
och adekvat buss- och tågtrafik för regelbundet resande utom kommunen. 
Ett genomförande av planförslaget bedöms därmed även kunna leda till 
positiva konsekvenser. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

 � En gång- och cykelplan som identifierar var nya gång- och 
cykelvägar ska dras och var cykelparkeringar ska anläggas är 
fördelaktigt om man vill underlätta en övergång från bil till cykel i 
vardagen inom kommunen. 

Risker vid ett förändrat klimat 

Människans utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir 
varmare och våtare, något som upplevs redan idag. Det leder i sin tur till en 
ökad risk för översvämningar, kraftigare regn, erosion och naturkatastrofer. 
Det kan periodvis även leda till torka och värmeböljor. I detta avsnitt berörs 
främst risker med avseende på översvämningar samt ras och skred i 
samband med ett förändrat klimat.

PLANFÖRSLAGET

Översvämning
I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom riskområden för höga 
vattenstånd. För ny bebyggelse inom riskområden för höga vattenstånd 
ska lägsta nivå på färdigt golv ligga minst:

 � 0,8 meter över beräknat högsta flöde och dokumentation vid 
vårfloden 1977 i bostadsutrymmen för ny sammanhållen bebyggelse, 
för samhällsviktiga verksamheter och funktioner samt verksamheter 
med stor miljöpåverkan.

 � 0,8 meter över dokumentation vid vårfloden 1977 och 
översvämningskarteringen från 2015 i bostadsutrymmen i enstaka 
bostadshus och för verksamheter med ingen eller liten miljöpåverkan.

 � Enklare byggnader och funktioner av mindre vikt kan däremot 
tillkomma på lägre nivåer.

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

BEDÖMNINGSGRUNDER
Länsstyrelserna i Mellansverige har tagit fram rapporten Översvämnings-
risker i fysisk planering – Rekommendationer för markanvändning vid 
nybebyggelse (2006). Rapporten syftar till att utveckla en gemensam 
syn på planering av bebyggelse med hänsyn till översvämningsrisker i 
syfte att så långt som möjligt begränsa konsekvenserna av höga flöden. 
Rekommendationer har tagits fram med hänsyn till planering av olika 
kategorier av nybebyggelse i förhållande till översvämningsrisker vid 
100-årsflöden samt högsta dimensionerade flöde. I rapporten ges följande 
rekommendationer:

 � Markområden med stor sannolikhet för översvämning: I områden 
som hotas av 100-årsflöde bör det inte tillkomma någon bebyggelse 
alls, med undantag för enkla byggnader och funktioner av mindre 
vikt, såsom garage, uthus, parkeringsplatser, vägar med alternativa 
förbifartsvägar och grönytor, vegetation och våtmarker som 
översvämningshantering.

 � Markområden med viss sannolikhet för översvämning: I områden 
som hotas av högsta dimensionerade flöde kan samhällsfunktioner 
av mindre vikt lokaliseras, exempelvis byggnader av lägre värde, 
restauranger, byggnader av mer robust konstruktion, vägar med 
förbifartsmöjligheter, enstaka villor, fritidshus och mindre industrier 
med liten miljöpåverkan.

 � Markområden med låg sannolikhet för översvämning: Endast 
i områden som inte hotas av 100-årsflöde eller högsta 
dimensionerande flöde bör riskobjekt och samhällsfunktioner 
av betydande vikt lokaliseras, såsom hälso- och sjukvård samt 
omsorg, sammanhållen bostadsbebyggelse, riksvägar, järnvägar, 
energi- och kommunalteknisk försörjning, information och 
kommunikation, räddningstjänst, industrier med stor miljöpåverkan 
m.m.

Länsstyrelsernas rekommendationer tar inte hänsyn till möjliga 
förebyggande åtgärder med hänsyn till översvämningar. I de fall över-
svämnings hotad mark önskas använda till bebyggelse med andra 
samhällsfunktioner än vad som rekommenderas bör en riskanalys utföras 
och lämpliga översvämningsåtgärder vidtas. 

Länsstyrelserna har även tagit fram Checklista för klimatanpassning i 
fysisk planering – ett verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse 
(2016). Checklistan syftar till att stödja handläggare på länsstyrelsen i 
hur de kan ta hänsyn till effekter av ett förändrat klimat när de granskar 
översiktsplaner och detaljplaner. Checklistan är även användbar för 
handläggare på kommunal nivå vid framtagandet av översiktsplan och 
detaljplan.

Dessa två rapporter är tillämpbara bedömningsgrunder för detta avsnitt 
tillsammans med majoriteten av de nationella miljökvalitetsmålen. 

LÄNSSTYRELSERNA, 2006
Rekommendationer för 

markanvändning vid nybebyggelse.

LÄNSSTYRELSERNA, 2012
Klimatanpassning i fysisk 
planering, en vägledning.
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Länsstyrelsernas rapporter Klimatanpassning i fysisk planering – 
Vägledning från länsstyrelserna (2012) och Stigande vatten – en handbok 
för fysisk planering i översvämningsdrabbade områden (2011) samt 
Boverkets rapport Klimatanpassning i planering och byggande (2010) utgör 
bra informationsunderlag gällande frågor som berör klimatanpassning och 
samhällsplanering.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Klimatets utveckling i framtiden beror på hur atmosfärens innehåll av 
växthusgaser förändras. I Örebro län förväntas årsmedeltemperaturen och 
årsmedelnederbörden öka till slutet av seklet. I och med uppvärmningen 
förlängs vegetationsperioden och värmeböljor förväntas bli vanligare då 
antalet varma dagar blir fler. Nederbörden förväntas bli mer intensiv och 
den kraftiga nederbörden (skyfall) förväntas öka. Även tillrinningen i länet 
förändras och en ökad tillrinning ses särskilt under vintern. Tillrinning med 
återkomsttid 10 år respektive 100 år beräknas öka i de södra delarna av 
länet och minska i de norra delarna av länet. Vattendragen påvisar en ökad 
vattenföring under hösten, men framförallt under vintern. Det beror på att 
nederbörden ökar under vintern och eftersom temperaturen ökar kommer 
en större del av nederbörden bestå av regn istället för av snö. I samband 
med detta minskar även vårflödestoppen. Vidare kan en längre säsong med 
lägre flöden förväntas under sommaren, bland annat på grund av en längre 
vegetationsperiod. 

I Sverige uppstår översvämningar oftast genom att sjöar och vattendrag 
svämmar över efter perioder med riklig nederbörd eller i samband med 
snösmältning och isproppar. Örebro län är rikt på sjöar och vattendrag och 
genom Hällefors kommun rinner bland annat Svartälven. Svartälven är 
kraftigt reglerad och det finns flera större magasin som kan dämpa flöden 
vid en högflödessituation. De största problemen med översvämningar i 
Svartälven uppstår i mynningsområdet. Den senaste stora översvämningen 
i Gullspångsälvens vattensystem (där Svartälven ingår) inträffade år 1977 
och då översvämmades framförallt områden kring Hjulsjön, Lilla Grängen, 
Ångsjöagen och Stora Ångsjön inom Hällefors kommun.

Vattendraget ingår i MSB:s översvämningskarteringar, sträckan 
Gullspångsälven och Svartälven. Det innebär att MSB översiktligt 
har kartlagt vilka områden som riskerar att översvämmas vid olika 
flöden; 100-årsflödet, 200-årsflödet och det beräknade högsta flödet. 
100-årsflödet och 200-årsflödet har även klimatanpassats för att 
motsvara förväntade högsta flöden med samma återkomsttid år 2098. För 
Svartälven visar analysen på minskade 100- och 200-årsflöden (men ökad 
medelvattenföring). Orsaken är att höga flöden i Svartäven historiskt har 
orsakats av snösmältning och i samband med ett varmare klimat kommer 
snömagasinen att bli mindre, och därmed även snösmältningsflödena. 
I MSB:s kartering har även beräknat högsta flöde (BHF) tagits fram. 
Beräkningarna bygger på en systematisk kombination av kritiska faktorer 
som bidrar till ett flöde (regn, snösmältning, hög markfuktighet och 
magasinsfyllning i reglerade vattendrag). Någon åtkomsttid kan inte anges 
för detta flöde, den ligger dock i storleksordningen cirka 10 000 år. Om 
BHF inträffar påverkas inte bebyggda områden i Hällefors kommun i någon 
större utsträckning. Vid Hällefors stiger vattenytan till dammkrön.

Jordlagret i Hällefors kommun utgörs till stora delar av morän och berg 
med inslag av torv. Längs med Svartälven och i området kring Hällefors 

BOVERKET, 2009
Klimatanpassning i planering 

och byggande.
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förekommer älvsediment och isälvssediment av silt, sand och grus av 
varierande kornstorlek. Även i området kring Hjulsjön, Lankälven och 
vattendragen och sjöarna söderut förekommer isälvssediment och 
glacial silt och sand. Lera-silt förekommer främst i området kring Hjulsjö, 
Grängshyttan, Grythyttan och Saxhyttan. 

Länsstyrelsen har kartlagt potentiella områden med risk för ras 
och skred. Enligt kartläggningen råder förhöjda ras- och skredrisker 
framförallt i områdena kring Hjulsjö, Grängen, Grängshyttan, Saxhyttan 
och Hällefors, något som hänger ihop med att lera och silt främst 
förekommer i dessa områden eller att områdena utgörs av sand- och 
grusmarker intill vattendrag. Detta tillsammans med andra faktorer, 
såsom lutning, resulterar i förhöjda ras- och skredrisker. De markområden 
inom kommunen som består av morän och mer grovkorniga jordarter är 
inte lika ras- och skredbenägna. Jämfört med övriga kommuner i Örebro 
län är förutsättningarna för ras och skred i Hällefors kommun små. 
Klimatförändringarna medför ökad nederbörd samt ökad risk för skyfall, 
vilket i sin tur leder till minskad stabilitet i markerna och ökad risk för 
ras och skred. Marker som idag anses säkra kan därför i en framtid med 
klimatförändringar bli osäkra. 

En annan effekt av klimatförändringar är att värmeböljor kan inträffa mer 
frekvent. Värmebölja definieras av SMHI som ”en period på minst fyra 
sammanhängande dygn med dygnsmedeltemperatur över 20°C” . 
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Länsstyrelsen i Örebro län har funnit att Örebro län har drabbats av 16 
värmeböljor mellan 1961-2010. Värmeböljorna är fördelade över alla 
decennier men med en tydlig koncentration under 2000-talet. Trenden visar 
på att inträffade värmeböljor har ökat under 2000-talet. För närvarande 
finns ingen dokumentation av värmeböljornas effekter nedbrutet för 
Hällefors kommun.

KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
Hällefors kommun har att förhålla sig till klimatförändringarnas förväntade 
ökande miljöpåverkan under det fortlöpande århundradet, vilket får 
konsekvenser för kommunen på flera sätt.

 Förutsättningarna för ras och skred i Hällefors kommun uppfattas i 
dagsläget visserligen som små, men med en ökad nederbörd och en ökad 
risk för skyfall ökar sannolikheten för ras och skred i och med minskad 
stabilitet i markerna. De områden kring Hjulsjö, Grängen, Grängshyttan, 
Saxhyttan och Hällefors, i vilka det enligt Länsstyrelsens kartläggning 
råder förhöjda ras- och skredrisker i dagsläget, kommer sannolikt under det 
följande århundradet att ytterligare exponeras för dessa risker. Dessutom 
kan områden som tidigare ansetts säkra utvecklas till områden med ökad 
osäkerhet. Enligt nollalternativet kommer detta att innebära en möjlighet 
för negativa konsekvenser för kommunen. 

En ökad nederbörd och risk för skyfall förändrar även flödena i sjöar 
och vattendrag, med en ökad vattenföring under höst och vintermånader. 
Beträffande karterade 100-årsflöden och beräknat högsta flöden längs 
Svartälven så bedöms emellertid inte tätortsbebyggelse eller infrastruktur i 
Hällefors kommun riskeras i någon signifikant omfattning. 

Sammanfattad bedömning
I dagsläget uppfattas förutsättningar för ras och skred i Hällefors kommun 
som små, men med ökad nederbörd och risk för skyfall kan instabiliteten i 
markerna komma att öka, och nya områden kan utvecklas till riskområden. 
Även flödet i floder och sjöar förändras, men enligt de karterade flödena 
i Svartälven bedöms risken för tätortsbebyggelse eller infrastruktur vara 
förhållandevis små. Ur ett helhetsperspektiv går det emellertid att uppfatta 
en viss risk för negativa konsekvenser vid nollalternativet.

KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
De områden som markeras som riskfyllda i utredningen Ras och 
skredrisk i Örebro län (2013) sammanfaller inte med något av de 
tilltänkta expansionsområdena för bostäder i planförslaget. Utöver 
detta har MSB definierat markytan nära vattendraget söder om Njulsjön 
för aktsamhetsområde, där förutsättning för jordskred kan föreligga.  
För övrigt finns det även i Hällefors i områden med bebyggelse en viss 
ansamling av riskytor, där Svartälvens strandlinje genom Hällefors ner till 
Torrvarpen definieras som aktsamhetsområden. Beträffande de områden 
som markerats i Ras och skredrisk i Örebro län (2013) så bör man ha i 
åtanke att sådan data kan innehåll en viss felmarginal, ibland uppemot 
50 meter. I den tidigare nämnda rapporten anges det att det i de utpekade 
områdena handlar om potentiella förutsättningar för ras och skred, och 
att det vid exploatering av sådana ytor bör genomföras en detaljerad 
geoteknisk undersökning och en stabilitetsberäkning. Jämfört med länet 
i stort, så är riskytorna i Hällefors kommun väldigt begränsade. Det kan 
emellertid vara värt att ta i beaktande att ökad nederbörd i takt med att 
klimatförändringarna intensifieras det kommande århundradet kan leda till 
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ökad ras- och skredrisk i de exponerade områdena, och dessa områden kan 
i värsta fall komma att expandera i omfång och antal.  

Primärt innebär emellertid en ökad nederbörd och förändrade flöden i 
sjöar och vattendrag i allmänhet, och i Svartälven i synnerhet, att risken 
för olägliga vattenflöden och vattennivåer ökar. Den av MSB beställda 
översvämningskartering utmed Gullspångsälven och Svartälven (2016) 
som genomförts, indikerar att flera av de i planförslaget föreslagna LIS-
områdena liggen inom riskområden för 100-årsflöden. Det rör sig om 
områdena Torrvarpen - Grythyttan, Torrvarpen Holmarna – Lövnäsudden, 
samt till viss del även bäckmynningen vid Sör-Älgen – Campus Grythyttan. 
Således är det primärt de föreslagna LIS-områdena kring sjön Torrvarpen 
som befinner sig i det uppmätta riskområdet. De förändrade vattenflödena 
på grund av ett förändrat klimat kan därmed antas medföra negativa 
konsekvenser vid ett utförande av planförslaget, såvida inte hänsyn tas till 
risknivåerna vid planeringen av bebyggelse vid vatten.  

Sammanfattad bedömning
Beträffande ras- och skredrisk så är det endast ett par begränsade ytor 
längs Svartälvens strandlinje där en viss risk föreligger. Jämfört med länet 
i stort så är riskytorna i Hällefors kommun väldigt begränsade, även om 
ras-och skredrisker inom dessa områden kan öka i både omfång och antal i 
framtiden i och med klimatförändringar.
   En ökad nederbörd och förändrade flöden i sjöar och vattendrag medför 
en risk för problematiska vattenflöden inom kommunen. Detta berör 
eventuellt några av de i planförslaget framlagda LIS-områdena runt 
Torrvarpen. Således bör hänsyns tas till risknivåerna vid planeringen av 
bebyggelsen vid dessa strandområden.

Det finns ett värde i att ta värna Grönområden i anslutning till tätorter, 
med avseende på dess värmedämpande potential. I och med att antalet 
värmeböljor per år bedöms bli fler kan sådan hänsyn få stor betydelse för 
miljön och människors hälsa. 

Sammantaget är bedömningen att om kommunen vidtar de 
försiktighetsåtgärder som finns medtagna i planförslaget gällande höga 
vattenstånd samt ras och skred så är bedömningen att konsekvenserna blir 
neutrala utifrån risker med förväntade klimatförändringar.  

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

 � Vidta särskild hänsyn till höga vattenflöden vid LIS-områden 
kring sjön Torrvarpen, där de tilltänkta tomterna är placerade vid 
strandområden exponerade för100-årsflöden.

 � I kommunens översiktsplan borde det finnas en uttalad ambition 
om att arbeta med grönstrukturprogram för kommunens tätorter. 
Specifika plandokument kring grönstrukturen ökar möjligheten att 
identifiera grönstrukturens mångfunktionella förmåga, bland annat 
värmedämpande effekt. En god tillgänglighet till grönområden 
innebär även att kommunens invånare, vid inträffad värmebölja, 
bör ha nära till svalkande naturmiljöer oavsett vilken funktion i 
grönstrukturen som kommunens tyngdpunkt läggs på i planeringen.
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Risker vid människors hälsa och miljö

I detta avsnitt behandlas risker inom buller, förorenade områden, 
transporter av farligt gods samt radon. Risker för översvämningar samt ras 
och skred behandlas under kapitlet Risker vid ett förändrat klimat.

PLANFÖRSLAGET

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

Ny offentlig service såsom skolor, vård och omsorg ska inte tillkomma 
inom områden som är utsatta för buller. Nya bostäder ska i första hand 
tillkomma inom områden som inte är utsatta för buller och där särskilda 
bullerskyddande åtgärder inte behöver vidtas.

Vid ny bebyggelse nära bulleralstrande verksamhet eller vid 
exploatering av en bulleralstrande verksamhet ska riktvärdena för buller 
säkerställas.

Förorenade områden
Risken för markföroreningar ska beaktas tidigt vid exploatering. I 
samband med detaljplanering ska regelmässigt en redovisning av 
tidigare verksamheter i området göras. Om förorenade områden ska 
bebyggas ska exploatering föregås av markundersökning som klargör 
föroreningarnas omfattning och typ samt fastställer behovet av sanering 
för den planerade användningen. Rapporten Förorenade områden i den 
fysiska planeringen – en vägledning (Länsstyrelsen Östergötland, 2013) 
ska tillämpas vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

Transporter av farligt gods
Ny bebyggelse inom 150 meter från transportled för farligt gods 
ska riskbedömas. Bedömningen ska utgå från de platsspecifika 
förutsättningarna och den tilltänkta markanvändningen. Om riskerna 
anses betydande ska exploatering föregås av en riskanalys. 
Markradon
Markradon ska uppmärksammas vid planläggning och lovgivning. Krav 
ska ställas på grundkonstruktionens utförande så att radongashalten 
i ny bebyggelse underskrider gränsvärdet 200 Bq/m³ i inomhusluft. 
Hänsyn måste även tas till att fyllnadsmassor kan påverka radonhalten. 

Inom områden som utgörs av ett högriskområde eller 
normalriskområde för markradon ska bebyggelse normalt uppföras i 
radonsäkert respektive radonskyddat utförande. Inom områden som 
utgörs av ett lågriskområde för markradon kan bebyggelse normalt 
uppföras utan några radonskyddande åtgärder. 
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BEDÖMNINGSGRUNDER
Buller
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, Förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bo-stadsbyggnader samt Boverkets allmänna råd (2008:01) 
Buller i planeringen är tillämpbara utgångspunkter för bedömning av 
bulleraspekter. För befintlig bebyggelse finns även riktlinjer i riksdagens 
proposition om Infrastrukturinriktning för framtida transporter (Prop. 
1996/97:53).

Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
gäller följande bestämmelser för trafikbullerpåverkan vid planering av nya 
bostäder: Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida:

 � 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

 � 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Ifall detta krav inte kan uppfyllas, bör minst hälften av bostadsrummen 
i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen vara vända 
mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 
och 06.00 vid fasaden. Avsteg från dessa regler görs för bostäder om 
högst 35 m². 

Förorenade områden 
För förorenade områden är det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 
tillämpbar bedömningsgrund. Även rapporterna Förorenade områden och 
fysisk planering, utgiven av Naturvårdsverket och Boverket (Rapport 5608, 
2006) samt Förorenade områden i den fysiska planeringen - en vägledning, 
framtagen av Länsstyrelsen Östergötland (2013) tillämpbara som 
bedömningsgrunder.

Transporter av farligt gods
Det finns inga nationellt fastställda riktlinjer för hur samhällsplanering 
ska anpassas till farligt gods. I denna MKB används främst risk- och 
sårbarhetsanalysen för Örebro län (Länsstyrelsen i Örebro län, 2016) som 
bedömning 

Radon 
De nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Säker strålmiljö tar 
upp aspekten markradon. Det finns även riktvärden för radon i inomhusluft, 
fastställda i samråd mellan Boverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen 
och Arbetsmiljöverket. Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om 
dricksvatten berör också radon.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Buller
Buller definieras som ett oönskat ljud. Vanliga bullerkällor utomhus är väg-, 
järnväg- och flygtrafik, industrier, verkstäder och skjutbanor. Inomhus 
kan buller orsakas av till exempel ventilationsanläggningar, hissar och 
andra installationer i våra bostäder. I Hällefors kommun är det främst väg- 
och järnvägstrafik samt industriverksamhet som alstrat störande buller. 
Trafikbullret härrör främst från riksväg 63 och länsväg 244.

FÖRORENADE OMRÅDEN
i den fysiska planeringen. 

Länsstyrelsen i Östergötland, 
2013.

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS
för Örebro län. Länsstyrelsen, 

2016.
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Förorenade områden
I kommunen finns ett flertal områden som har identifierats som potentiellt 
förorenade områden i Länsstyrelsen i Örebro läns inventering av 
förorenade områden. Av identifierade markföroreningar har ett objekt vid 
Silvergruvan klassificerats som Riskklass 1 (mycket stor risk), 15 objekt 
som Riskklass 2 (stor risk), 33 objekt som Riskklass 3 (måttlig risk) och 
ett objekt som Riskklass 4 (liten risk). Därtill finns det många områden 
som inte har riskklassats än. Klassningen avser MIFO-klasser och delar in 
markföroreningar enligt de risker för människors hälsa och miljön som det 
förorenade området kan innebära idag och i framtiden.

Många av de förorenade områdena härrör från den gruvdrift och hantering 
av malmer som tidigare har ägt rum i kommunen. Övriga verksamheter inom 
kommunen där föroreningar konstaterats eller misstänks är en fd. mindre 
industri, några skjutbanor och ett antal äldre deponier.

Transporter av farligt gods
Till farligt gods hör ämnen och produkter som har egenskaper som kan 
skada människor, miljö och egendom vid en olycka eller felaktig hantering 
när de transporteras eller lagras. 

Örebro län är ett nordiskt logistik- och transportcentrum där det löper 
transportflöden på både väg och järnväg som är viktiga för hela landet. 
Länsväg 244 utgör primär transportväg för farligt gods genom kommunen. 
Vidare utgör riksväg 63 och länsväg 785 sekundära transportvägar för 
farligt gods.

I Hällefors kommun utgör Ovako AB’s anläggning i Hofors sannolikt den 
största enskilda målpunkten för farligt gods. Anläggningen omfattas av 
Sevesobestämmelserna för hantering av stora mängder farliga kemiska 
ämnen. 

Radon
Markradon förekommer naturligt i marken, men med varierande 
koncentration beroende av markens egenskaper. Faktorer som kan 
påverkan radonriskerna är exempelvis mineralsammansättning i 
berggrunden och markens genomsläpplighet. Radon i inomhusluft kan 
orsaka allvarliga hälsoproblem. 

Det har genomförts en översiktlig markradonutredning för Hällefors 
kommun på 90-talet. Karteringen från denna utredning indikerar på 
var i kommunen det potentiellt kan finnas förhöjda radonrisker. Då 
kommunövergripande radonkarteringar är mycket översiktliga bör 
indelningen i områden med högre respektive lägre radonrisker användas 
med försiktighet.
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KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
Utvecklingen vid ett nollalternativ bedöms medföra små förändringar med 
hänsyn till risker för människors hälsa och miljön jämfört med nuläget. En 
sporadisk utveckling av tillkommande bostadsbebyggelse bedöms dock 
medföra viss risk för att enskilda bostadshus utsätts för risker i form av 
buller markradon etc, då underlag för genomförande av undersökningar 
vanligen saknas vid sådan exploatering. 

Då gällande översiktsplan inte ger någon vägledning i riskfrågor ökar 
risken för att någon aktuell riskfråga skulle kunna kringgås i tidiga 
planeringsskeden. 

Sammanfattad bedömning
Sammantaget bedöms en utveckling enligt nollalternativet innebära risk 
negativa konsekvenser med avseende på risker för människors hälsa och 
miljö. 

KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
I planförslaget finns tydliga ställningstaganden kring att hänsyn bör tas till 
riskfrågor inom buller, radon och transporter av farligt gods vid planering av 
ny bebyggelse inom kommunen. 

Inom de områden som pekats ut för utveckling av ny bebyggelse 
finns ett fåtal områden som klassats som potentiellt förorenade samt 
ett som klassats som riskklass 2 (efter genomförd förstudie, fortsatt 
utredning återstår). Det sistnämnda området sammanfaller med föreslaget 
utbyggnadsområde för bostäder i nordöstra Hällefors.Risken för spridning 
av föroreningar i mark bedöms dock kunna förebyggas om de råd som 
anges i planförslaget följs.

Området som pekas ut för stadsbyggnad i Grythyttan sträcker sig 
längs med länsväg 244, och det östra området som utpekas för ny 
stadsbebyggelse i Hällefors ansluter i norr till järnvägen och i söder till 
riksväg 63. Inom dessa områden blir det särskilt viktigt att ta hänsyn till 
frågor rörandes bullernivåer samt säkerhetsavstånd till leder för transporter 
av farligt gods. Risker för negativa konsekvenser med avseende på 
transporter av farligt gods och bullerpåverkan bedöms kunna förebyggas 
om de råd som anges i planförslaget följs. 

Två av områdena som pekas ut för utbyggnad av bostadsbebyggelse 
ligger delvis inom högriskområde för markradon. Radonriskerna bedöms 
kunna förebyggas ifall byggnaderna uppförs i radonsäkert utförande. 

Sammanfattad bedömning
Sammantaget bedöms planförslaget medföra möjliga positiva 
konsekvenser med avseende på risker för människors hälsa och miljö. I 
planen görs tydliga ställningstaganden kring vikten av hänsyn till risker vid 
vidare planering och den bedöms ge en god utgångspunkt för förebyggande 
av omnämnda risker.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

 � En kartläggning av mängd och farlighet för transporterat gods 
inom kommunen skulle vara ett viktigt underlag vid värdering av 
säkerhetsavstånden mellan planerad bebyggelse och transportleder 
för farligt gods.
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PLANFÖRSLAGET OCH 
MILJÖKVALITETSMÅLEN
I förslaget till ny översiktsplan anges att de nationella och regionala 
miljökvalitetsmålen är relevanta och av betydelse för kommunen och 
översiktsplaneringen. 

Örebro län har 14 regionala miljömål. De regionala miljömålen 
överensstämmer med de 14 nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande 
preciseringar som är aktuella för Örebro län. De två mål som undantas är 
Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö.

Definitioner av de nationella miljökvalitetsmålen, information om 
vad de omfattar och indikatorer för dess uppföljning finns att tillgå på 
Miljömålsportalen, www.miljomal.se.  

Nedan presenteras en översiktlig bedömning över hur planförslaget bidrar 
till måluppfyllnad av de miljökvalitetsmål som berörs. 

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
Om planförslaget faller väl ut och inflyttningen till kommunen ökar så kommer det innebära 
ett större bilberoende med stigande utsläpp inom kommunen i och med den begränsade 
kollektiva och cykelanknutna infrastrukturen, vilket bedöms medföra negativa konsekvenser 
för miljömålet. 

Denna negativa utveckling kan emellertid gå att dämpa på sikt genom en i planförslaget 
beskriven satsning på en infrastruktur som underlättar en omställning till fossilfria 
transporter, utökade cykelvägar och parkeringar, samt en lättillgänglig och adekvat buss- 
och tågtrafik. Ett genomförande av sådana åtgärder bedöms därmed även kunna gynna 
miljömålet.

FRISK LUFT 
Planförslagets genomförande innebär ökade transporter enligt ovan, vilket i sin tur 
ökar halten av luftföroreningar, primärt i Hällefors med omgivning. Sett till befolkning 
och infrastruktur i kommunen så blir sannolikt effekterna av detta begränsade, och om 
infrastruktursatsningen mot fossilfira transporter genomförs, så blir den troliga följden på sikt 
att planförslaget inte medför någon märkbar negativ inverkan på miljömålet.   

INGEN ÖVERGÖDNING
Planförslaget innebär att ny bebyggelse främst ska tillkomma inom områden som är eller 
kommer att anslutas till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunen 
ska verka för att bristfälliga enskilda avlopp åtgärdas, och för att dagvatten ska omhändertas 
lokalt samt vid behov renas innan det når recipient. Dessa ställningstaganden bedöms kunna 
ha positiv inverkan på miljömålet. 

Samtidigt innebär planförslagets satsning på utveckling av LIS-områden att fler fastigheter 
med enskilda avlopp kommer att uppstå, vilket bedöms kunna få negativ inverkan på 
miljömålet. 

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
Planförslaget beskriver att kommunen ska verka för att de sjöar och vattendrag som finns 
inom kommunen inte ska försuras ytterligare. Kommunen ska även verka för att bristfälliga 
enskilda avlopp åtgärdas, att ekosystemtjänster säkras och att en dagvattenstrategi tas 
fram. Detta, tillsammans med att kommunen ska verka för en fri fiskvandring i bland annat 
Nittälven och Rällsälven, bedöms innebära åtgärder som kan ha en positiv inverkan på 
miljömålet.
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ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP
Planförslagets är tydligt med att den lilla åkermark som finns inom kommunen ska hållas 
öppen och att ny bebyggelse ska undvikas på åkermark. Genom planförslaget öppnar 
kommunen upp för tillkomst av ny bebyggelse på landsbygden. Möjligheten att bosätta sig på 
landsbygden bedöms kunna medföra möjligheter att bevara jordbruksnäringen. Sammantaget 
bedöms planförslaget ha en positiv inverkan på miljömålet.

GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET
Planförslaget beskriver att kommunen saknar en reservvattentäkt och att en översyn av 
vattenskyddsområdena pågår. Däremot framgår inte hur kommunen avser att säkerställa 
nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning. Därtill återfinns ett utpekat LIS-område 
inom vattenskyddsområdet vid Loka Brunn. Sammantaget bedöms planförslaget ha en möjlig 
negativ inverkan på miljömålet.

LEVANDE SKOGAR
Planförslaget fastställer att skogsbruket är en viktig näring inom kommunen och att ny 
bebyggelse ska lokaliseras så att skogsnäringens framtida utveckling inte ska begränsas. 
Planförslaget lyfter även att skogsbruket ska ta stor hänsyn till natur- och kulturvärden 
och att en ökad diversitet är önskvärt för att säkerställa skogens överlevdas inför framtida 
klimatförändringar. Därtill öppnar planförslaget upp för tillkomst av ny bebyggelse på 
landsbygden. Sammantaget bedöms planförslaget ha en positiv inverkan på miljömålet.

GOD BEBYGGD MILJÖ 
Planförslaget fastställer att kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader ska vårdas och 
bevaras samt att övergivna kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska ges en ny meningsfull 
användning. Planförslaget innehåller även ambitioner om en stärkt kollektivtrafik och 
utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Enligt kommunens ställningstaganden avseende 
buller och översvämningar bedöms tillkommande bostadsbebyggelse planeras med 
hänsyn till eventuella risker. Sammantaget bedöms planförslaget ha en positiv inverkan på 
miljömålet.

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
Planförslagets inriktning är att värdefulla naturmiljöer ska bevaras och utvecklas samt göras 
mer kända bland kommuninvånare och besökare. Planförslaget innebär även att kommunen 
ska verka för att ett sammanhängande grönstråk med spridningskorridorer upprätthålls eller 
vid behov skapas mellan olika naturområden. Både skogsbruk, jordbruk och stränder lyfts 
fram som värdefulla naturmiljöer och rekreationsmöjligheter. Om planläggning genomförs så 
att befintliga värden bibehålls och utvecklas bedöms planförslaget ha en positiv inverkan på 
miljömålet.  

ÖVRIGA MILJÖKVALITETSMÅL
Planförslaget berör inte alla miljökvalitetsmål. Hav i balans 
samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö är inte 
tillämpbara på Hällefors kommun. Möjligheten att nå Bara naturlig 
försurning, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms 
endast påverkas av indirekta effekter av planförslaget. Målet om 
Giftfri miljö berör i första hand tillsyn och kontroll. Fysisk planering 
berörs i mindre omfattning, och då i huvudsak i samband med 
efterbehandling av förorenade områden. För miljömålet Myllrade 
våtmarker innehåller planförslaget ställningstaganden som endast 
i marginell utsträckning kan påverka målet. En utveckling enligt 
planförslaget berör i liten grad våtmarker.
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Uppföljning

Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning 
innefatta en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning 
och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 
planen eller programmet medför. 

Miljöpåverkan av översiktsplanen kommer att följas upp inom ramen för 
det befintliga miljöarbetet i Hällefors kommun.

Syftet med uppföljningen är att se om åtgärderna bidrar till måluppfyllelse 
på önskvärt sätt, att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir större 
än avsett, samt att kunna upptäcka och åtgärda oförutsedda negativa 
konsekvenser. Uppföljningen bidrar också till kunskapsuppbyggnad och på 
längre sikt till bättre och effektivare miljöbedömningar.
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Definition av landsbygd 
och landsbygdsutveckling
Landsbygd
Det finns i dag inte en utan flera vedertagna defi-
nitioner av vad som menas med landsbygd. Gles-
het, avstånd och tillgänglighet används ofta som 
indikatorer för att avgränsa och indela landsbyg-
den. Bland annat har OECD, Statistiska central-
byrån (SCB) och Glesbygdsverket definierat vad 
de menar med landsbygd. En jämförelse mellan 
definitionerna visar att det finns stora skillnader 
i fråga om hur stor andel av befolkningen i Sve-
rige som anses bo på landsbygden, från 16 till 
70 procent.

Enligt propositionen Strandskyddet och utveck-
lingen av landsbygden (2008/09:119) bör det inte 
krävas att någon av de angivna definitionerna av 
landsbygd används vid redovisningen av områ-
den för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
i den kommunala översiktsplanen.

Vid behov kan någon av definitionerna väljas 
som utgångspunkt för bedömning om ett visst 
område är lämpligt för lättnader i strandskyddet 
i syfte att utveckla landsbygden. Enligt proposi-
tionen är det dock upp till kommunen att bedöma 
vilka områden som har sådan karaktär att de kan 
vara lämpliga för en utveckling av landsbygden. 

Enligt EU:s statistikbyrås, Eurostat, definition 
bodde år 2011 ca 22 procent av Sveriges befolk-
ning på landsbygden. Eurostat definierar urba-
niseringsgraden genom att dela upp områden i 
tre olika klasser: storstäder, mindre städer och 
förorter samt glest befolkade områden. Enligt 
denna definition räknas hela Hällefors kommun 
till kategorin glest befolkade områden.

OECD definierar landsbygden utifrån en be-
folkningstäthet som är lägre än 150 personer/
kvadratkilometer, vilket för Sveriges del skulle 
innebära att omkring 99 procent av landets to-
tala yta definieras som landsbygd, och att runt 
70 procent av Sveriges befolkning räknas som 
landsbygdsboende. Även enligt OECD:s defini-
tion utgör hela Hällefors kommun landsbygd. 

I Jordbruksverkets webbpublikation Allt om lan-
det definieras landsbygd genom att Sveriges 
kommuner delas in i fyra olika regiontyper: stor-
stadsområden, stadsområden, landsbygd och 
gles landsbygd. Enligt definitionen bor ca 34 pro-
cent av Sveriges befolkning på landsbygden.

Enligt Jordbruksverkets definition ingår hela Häl-
lefors kommun i regiontypen landsbygd.

Enligt SCB:s definition har en tätort minst 200 
invånare och består av en kärna med max 150 
meter mellan huskropparna. Kärnan knyts ihop 
med annan bebyggelse om avståndet mellan 
huskropparna inte överstiger 200 meter. Dock 
kan flera tätortskärnor slås samman även om 
avståndet är större än 200 meter, om tillräckligt 
många bor och arbetar i de olika delarna.

I Sverige bodde år 2015, enligt SCB, ca 13 pro-
cent av befolkningen utanför tätort. I Örebro län 
bodde samma år ca 16 procent utanför tätort och 
i Hällefors kommun var motsvarande siffra ca 25 
procent. Samtidigt har folkmängden minskat i 
Hällefors kommun med ca 25 procent de senast 
25 åren, medan den har ökat med ca sju procent 
i Örebro län under samma tidsperiod och med ca 
elva procent i Sverige. 

Utifrån detta och ovanstående definitioner görs 
bedömningen att hela kommunen utgör lands-
bygd.
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Landsbygdsutveckling
Det finns i dag inte heller någon definition i lag-
stiftningen av vad som menas med landsbygds-
utveckling. Enligt Strandskyddet och utveckling-
en av landsbygden (proposition 2008/09:119) 
avses med åtgärder som främjar landsbygdsut-
vecklingen bl.a. sådana åtgärder som långsiktigt 
kan antas ge positiva sysselsättningseffekter och 
som kan bidra till att upprätthålla serviceunderla-
get i landsbygder. Sådana situationer kan exem-
pelvis uppstå i samband med etablering av en 
turistanläggning för en verksamhet där tillgång 
till stränder är en förutsättning eller åtminstone 
en avsevärd fördel. Det kan även tänkas handla 
om tillkomst av bostäder för permanent- och fri-
tidsboende i syfte att upprätthålla ett ekonomiskt 
och personellt underlag för olika former av kom-
mersiell och offentlig service.

I propositionen anges samtidigt att kriterierna för 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen bör vara förhållandevis öppna. Samtidigt 
kommer kommunerna vid redovisningen att vara 
begränsade av syftet med områdena, dvs. att 
genom bostäder, verksamheter, anläggningar el-
ler åtgärder främja utvecklingen av landsbygden.

Ett strandnära läge ger konkurrensfördelar som 
direkt och indirekt kan bidra till landsbygdsut-
vecklingen. Genom att öka förutsättningarna för 
att bo och arbeta på landsbygden skapas attrak-
tiva livs- och företagsmiljöer som kan stimulera 
utvecklingen på landsbygden. Dessa miljöer kan 
långsiktigt bidra till ökad ekonomisk aktivitet i 
både kommunen och regionen. Vidare kan mil-
jöerna stärka kommunens och regionens attrak-
tivitet.

Med landsbygdsutveckling avses i Hällefors 
kommun:
• nya bostäder och/eller verksamheter (utan 

omgivningspåverkan) som kan bidra till att 
upprätthålla serviceunderlaget, och

• nya och utvecklingen av befintliga verksam-
heter för friluftslivet och turismen som kan ge 
positiva sysselsättningseffekter.

Nya bostäder för permanent- och fritidsboende 
kan upprätthålla både ett ekonomiskt och perso-
nellt underlag för den kommersiella och offentliga 
servicen i kommunen samt i angränsande kom-
muner. Bostäder i strandnära lägen är eftertrak-
tade och en ökad folkmängd har stor betydelse 
för att både behålla och utveckla serviceutbudet i 
kommunen samt i angränsande kommuner.

För utvecklingen av nya och befintliga verksam-
heter för friluftslivet och turismen är tillgången till 
stränder och vattenområden en förutsättning el-
ler åtminstone en avsevärd fördel. Verksamhe-
ter skapar fler arbetstillfällen som kan generera 
fler besökare till kommunen och bidra till en le-
vande landsbygd. Fler besökare till kommunen 
kan bidra till att upprätthålla och stärka service-
underlaget i kommunen. Sådana verksamheter 
kan även generera viss service för närliggande 
bostäder, exempelvis i form av en kiosk eller en 
restaurang.

Torrvarpen, vid Holmarna-Lövnäsudden
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Urvalskriterier
Kommunen har följt den vägledning för metod 
som beskrivs i Boverkets och Naturvårdsverkets 
handbok 2009:4 Strandskydd – en vägledning 
för planering och prövning. I handboken anges 
att det är grundläggande att kommunen har en 
helhetssyn på stränderna och landsbygden i sin 
översiktsplanering.

Nedanstående kriterier har legat till grund för ur-
valet av lämpliga områden för LIS. Då förutsätt-
ningarna för landsbygdsutveckling för bostäder 
respektive verksamheter för friluftslivet och turis-
men skiljer sig åt har olika urvalskriterier tagits 
fram för respektive ändamål. 

För urvalskriterierna för bostäder och/eller verk-
samheter ska samtliga kriterier uppfyllas för att 
ett område ska vara lämpligt för LIS. För urvals-
kriterierna för verksamheter för friluftslivet och 
rekreation ska något av kriterierna uppfyllas.

Kriterierna ligger till grund och vägleder urvalet 
av lämpliga LIS-områden. Avsteg från nedan lis-
tade kriterier vid utpekande av LIS-områden är 
möjligt, men ska tydligt motiveras och bör endast 
ske i begränsad omfattning. 

Urvalskriterier för bostäder och/el-
ler verksamheter:

1. områden inom tre kilometer fågelvägen 
från större vägar, samt högst 10 kilome-
ter fågelvägen till ort med service

Redan genomförda investeringar, exempelvis i 
vägar, teknisk infrastruktur samt skoletableringar 
ska i möjligaste mån tas tillvara på och nyttjas 
vid vidareutveckling av kommunen. Det innebär 
bland annat att exploatering i närheten av befint-
lig bebyggelse och befintliga vägar ska eftersträ-
vas.

LIS-områden för bostäder och/eller verksamhe-
ter bör lokaliseras i områden med närhet till ar-
betsplatser och offentlig samt kommersiell servi-
ce. Möjlighet till ett hållbart resande, till fots, med 
cykel eller med kollektivtrafik är positivt, och bör 
beaktas. 

Tre kilometer till närmsta större väg anses, uti-
från möjligheten till hållbara transporter i kom-
bination med lokala förutsättningar och befintlig 
infra- och bebyggelsestruktur, vara ett lämpligt 
avstånd. Tio kilometer till närmsta ort med ser-
vice anses vara ett acceptabelt avstånd för var-
dagsresor samt ligga inom ett sådant avstånd att 
en utveckling inom området kan bidra med posi-
tiva effekter i orten. 

2. områden där den strandskyddade zonen 
är bebyggd med minst tre hus inom ett 
avstånd på en kilometer

Sjöar och vattendrag utan någon bebyggelse 
inom det strandskyddade området bör undantas, 
dels för att bevara den vildmarkskaraktär som 
ofta präglar dessa vattenförekomster och dels 
för att värna den funktion som orörda vattenmil-
jöer fyller för växt- och djurlivet. Tillkommande 
bebyggelse genom tillämpning av LIS är därför 
inte lämpligt längs med delar av sjöar och vat-
tendrag som i dagsläget är oexploaterade.

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

3. områden med bebyggelsetryck

För att utpekandet av LIS-områden och föresla-
gen utveckling inom dessa ska realiseras krävs 
även att området anses attraktivt för bostäder 
och/eller verksamheter och att det finns ett in-
tresse för nyetablering. 

Urvalskriterier för verksamheter för 
friluftslivet och turismen:

1. sjöar med intilliggande befintliga verk-
samheter för friluftslivet och turismen, el-
ler

2. sjöar med goda förutsättningar för nya 
verksamheter för friluftslivet och turis-
men.

Definition av begrepp i urvalskriterierna
Större vägar: vägar som enligt Trafikverket ut-
gör prioriterade vägar för kollektivtrafik samt 
vägar som tillhör funktionell vägklass 2-4, dvs. 
vägar som förtätar vägnätet på nationell nivå yt-
terligare, vägar som förtätar vägnätet på regional 
nivå samt vägar som utgör en länk i huvudnätet 
för biltrafik. Dessa vägar är i stor utsträckning 
statliga och utgör främst riks- och länsvägar.

Service: kommersiell och offentlig service. Kom-
mersiell service likställs i detta sammanhang 
med livsmedelsbutik och offentlig service med 
förskola. Service finns utifrån detta i tätorterna 
Hällefors, Grythyttan, Kopparberg, Nora och 
Karlskoga. 

Bebyggelsetryck: sjöar med tidigare förfråg-
ningar, förhandsbesked eller bygglov.

Goda förutsättningar: sjöar med goda förut-
sättningar för nya verksamheter för friluftslivet 
och turismen utifrån tidigare förfrågningar.

Urvalskriterierna 1-2 för bostäder har genomförts 
genom en GIS-analys, medan urvalskriterium 3 
för bostäder respektive 1-2 för verksamheter för 
friluftslivet och turismen har tillämpats genom en 
manuell bedömning.
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Urvalskriterium 1 för bostäder och/eller verksamheter
Strandskyddade områden inom tre kilometer från större vägar samt högst tio kilometer till ort med ser-
vice, uppfyller kriterium 1 och har behållits. Områden som inte uppfyller urvalskriteriet har tagits bort. 

Kartan redovisar områden som uppfyller kriterium 1.
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URVALSKRITERIER BOSTÄDER OCH/ELLER VERKSAMHETER
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Urvalskriterium 2 för bostäder och/eller verksamheter
Strandskyddade områden vid sjöar där den strandskyddade zonen är bebyggd med minst tre hus inom 
en kilometer uppfyller urvalskriterium 2. De områden som inte uppfyller urvalskriteriet har tagits bort. 

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

Områdena som uppfyller kriterium 1,2 och 3 redovisas i kartan ovan. 
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Urvalskriterium 1 för verksamheter
Sjöar med intilliggande befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen har behållits. De sjöar som 
inte uppfyller urvalskriteriet har tagits bort. Fem sjöar uppfyller urvalskriterium 1 för verksamheter, 
dessa är Torrvarpen, Södra Torrvarpen, Sör-Älgen samt Norra och Södra Loken.

Urvalskriterium 2 för verksamheter
Kriterium 2 omfattar sjöar med goda förutsättningar för nya verksamheter för friluftslivet och turismen. 
Inga ytterligare sjöar utöver de som uppfyllde kriterium 1 har lagts till. De fem sjöar som uppfyller ur-
valskriterium 1 och 2 för verksamheter i Hällefors kommun är Torrvarpen, Södra Torrvarpen, Sör-Älgen 
samt Norra och Södra Loken. 
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Fältinventeringar och pla-
neringsunderlag
För att kunna peka ut och avgränsa lämpliga 
LIS-områden kring de sjöar som uppfyller ovan-
stående urvalskriterier har dessa inventeras i fält 
vid ett flertal tillfällen. Under hösten 2016 har en 
övergripande natur- och faunainventering ge-
nomförts. Resultatet av fältinventeringarna åter-
finns i Bilaga 3.

Vidare har nationellt, regionalt och lokalt pla-
neringsunderlag gåtts igenom för de sjöar som 
uppfyller ovanstående urvalskriterier.

Följande planeringsunderlag har tillsammans 
med fältinventeringarna legat till grund för det 
slutliga urvalet och avgränsningen av lämpliga 
LIS-områden:
• riksintresse för friluftslivet,
• riksintresse för naturvården,
• Natura 2000-områden,
• naturreservat, 

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

Sör-Älgen, vid Campus Grythyttan
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Utpekade LIS-områden
Planförslaget omfattar 17 LIS-områden vid sex 
sjöar. Dessa sjöar är Kvisseln, Norra och Södra 
Loken, Saxen, Sör-Älgen och Torrvarpen. Om-
rådet vid Kvisseln gör avsteg från tidigare pre-
senterade urvalskriterier. Avsteget motiveras vid 
beskrivning av området.

Behovet av landsbygdsutveckling kan tillgodo-
ses inom flera områden kring de utvalda sjöarna, 
men inverkan på strandskyddet bedöms bli minst 
inom de föreslagna LIS-områdena. Inom LIS-
områdena bedöms åtgärder kunna ske utan att 
strandskyddets syften åsidosätts. LIS-områdena 
utgör sammantaget endast en begränsad del av 
de strandområden inom kommunen som omfat-
tas av strandskydd. 

Inom de utpekade områdena kommer nya bo-
städer att kunna byggas, nya verksamheter utan 
omgivningspåverkan att kunna etableras och be-
fintliga verksamheter för friluftslivet och turismen 
att kunna utvecklas. Kommunen bedömer att 
dessa åtgärder kan bidra till att långsiktigt upp-
rätthålla serviceunderlaget och ge positiva sys-
selsättningseffekter i kommunen samt angräns-
ande kommuner.

Kommunen bedömer att strandskyddets syften 
kan tillgodoses långsiktigt trots de lättnader som 
föreslås i planförslaget. LIS-områdena är lämp-
liga för utvecklingen av landsbygden samt är av 
sådant slag och omfattning att strandskyddets 
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. 

LIS-områdena bedöms ha liten betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften i och i närheten 
av kommunens tätorter. Vidare finns det fortfa-
rande god tillgång till strandområden för allmän-
heten och förutsättningar för att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet inom kommunen, 
både på land och i vatten. Fri passage till strand-
linjen ska alltid säkerställas, även vid en eventu-
ell exploatering inom ett LIS-område.

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

För utpekade LIS-områden följer en beskrivning 
samt planeringsförutsättningar och rekommen-
dationer för föreslagen utveckling.

Norra Loken
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Kvisseln, Hjulsjö

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m ca 3250 m ca 350 m 1

Allmän beskrivning
Kvisseln är en mindre sjö belägen intill samhäl-
let Hjulsjö. Området ligger i den östra delen av 
Hällefors kommun, längs väg 63, ca 19 kilometer 
från Hällefors tätort.

I det natursköna lilla samhället finns bland annat 
en sommaröppen gårdsbutik med naturcamping, 
café, konstutställning och försäljning av ekolo-
giska varor och fårprodukter. Från Hjulsjö mo-
tionscentral, mitt emot Hjulsjö kyrka, utgår flera 
mountainbikeleder. Vid Hjulsjön finns även en 
badplats med flytbrygga och torrklosett. I områ-
det finns även spår från den tidigare järnfram-
ställningen som förekommit på platsen.

LIS-området vid Kvisseln består av skogsmark.

Området uppfyller inte ovan presenterade ur-
valskriterier för identifiering av LIS-områden för 
bostäder och/eller verksamheter. I Hjulsjö finns 
en ambition om bebyggelsetillskott och befolk-
ningstillväxt, som bland annat uttrycks i den lo-
kala utvecklingsplan som tagits fram för orten. 

I planen omnämns bland annat området längs 
med den sydöstra delen av Kvisseln som ett 
lämpligt område för ytterligare bostäder. LIS-om-
rådet vid Kvisseln anses bidra till att uppfylla de 
ambitioner som presenteras i den lokala utveck-
lingsplanen, vilket anses motivera ett avsteg från 
kriterierna.

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med LIS-området är 
att möjliggöra nya bostäder. Även etablering av 
verksamheter utan omgivningspåverkan är möj-
ligt. Med ”utan omgivningspåverkan” menas att 
nivåerna vad gäller exempelvis buller, vibratio-
ner, luftföroreningar och lukt inte överskrider de 
normer och riktvärden som tillämpas vid anslut-
ning till bostäder, skolor och liknande. Camping, 

kanotuthyrning, mindre butiker och liknande be-
döms vara exempel på sådana verksamheter. 

Utveckling av området kan bidra till att upprätthål-
la serviceunderlaget i Hällefors och angränsande 
kommuner samt skapa positiva sysselsättnings-
effekter i kommunen. En ökad befolkningsmängd 
i Hjulsjö kan bidra till ett förstärkt befolkningsun-
derlag för bland annat kommersiell service och 
utökad kollektivtrafik. Utveckling i området be-
döms få positiva effekter i Hjulsjö men även Häl-
lefors tätort.

Naturmiljö
Runt Kvisseln gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Det finns inga uppgifter om Kvisseln beträffande 
sjöns ekologiska och kemiska status i databasen 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Dock 
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar (PBDE) i alla ytvattenfö-
rekomster i Sverige idag och sjön bedöms därför 
inte uppnå god kemisk status. 
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LIS-området ligger i närheten av grundvattenfö-
rekomsten Hjulsjöåsen, Hjulsjöområdet. Före-
komsten uppfyller miljökvalitetsnormen god ke-
misk och kvantitativ status.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar eller andra 
kulturvärden inom det föreslagna LIS-området. I 
närheten finns lämningar från den tidigare järn-
framställningen, ett hyttområde med slaggvarpar 
och en hyttruin. Det finns även rester av en sten-
valvsbro samt en betonggrund. Den senare tros 
vara rester från ett gammalt sågverk som funnits 
på platsen. I anslutning till vattendragets in- och 
utlopp är sannolikheten stor för ytterligare forn-
lämningar.

Hjulsjö är utpekat som riksintresse för kultur-
miljövården. En exploatering inom utpekat LIS-
område behöver beakta detta och tillkommande 
bebyggelse ska utformas så att utblickarna från 
Hjulsjö kyrkby inte påverkas negativt.

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

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Kommunalt vatten och avlopp finns i Hjulsjö 
samhälle. Majoriteten av bostadshusen i närom-
rådet har dock enskilda lösningar för vatten och 
avlopp. Det är viktigt att säkerställa långsiktigt 
hållbara vatten- och avloppslösningar för ny be-
byggelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemis-
ka förhållanden inte påverkas negativt.

Sannolikt kommer vatten och avlopp för tillkom-
mande bebyggelse lösas genom enskilda eller 
mindre gemensamma lösningar. Blir exploate-
ringen av en sådan omfattning att bebyggelsen 
uppfyller lagen om allmänna vattentjänsters defi-
nition för sammanhållen bebyggelse kan en an-
slutning till det kommunala VA-nätet i Hjulsjö bli 
aktuell. Frågan måste i det fall den blir aktuell 
utredas vidare.

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
tätorterna Hällefors, Grythyttan, Kopparberg och 
Nora.

Hjulsjö nås enklast med bil eller buss. Länstra-
fiken Örebro trafikerar en linje mellan Hällefors 
och Nora som stannar vid hållplats i Hjulsjö.

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

Rekommendationer
Prövning av nybyggnation av bostäder, lättare 
verksamheter eller andra åtgärder, som till ex-
empel båtbryggor och liknande, ska ske genom 
detaljplaneläggning och upphävande av strand-
skyddet. För enstaka nya byggnader kan pröv-
ning ske genom förhandsbesked/bygglov och 
dispens från strandskyddet.

I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• riksintresse för kulturmiljövården och påver-

kan på utblickarna från Hjulsjö kyrkby,
• VA-frågor, 
• angöring till området samt gatu- och väg-

struktur,
• behovet av gemensamma bryggplatser och 

lokalisering av båtplatser för den tillkomman-
de bebyggelsen, samt

• allmänhetens tillgång till stranden.
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Sör-Älgen, Sörälgens Camping

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m - ca 500 m 1

Allmän beskrivning
Sör-Älgen är en av de större sjöarna i Hällefors 
kommun. Sörälgens Camping ligger vid den nor-
ra delen av sjön, något väster om kommunens 
mittpunkt.  Området ligger ca tre kilometer öster 
om Hällefors tätort. 

Campingen ligger i naturreservatet Hökhöjden, 
med direkt närhet till goda fiskevatten, vand-
ringsleder och cykelleder.

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

Naturmiljö
Hela LIS-området ligger inom naturreservatet 
Hökhöjden. Vid tillfället för upprättandet av na-
turreservatet fanns campingen redan i området. 
Syftet med naturreservatet är att långsiktigt säk-
ra möjligheten till rekreation och rörligt friluftsliv 
inom området. LIS-området, som möjliggör en 
utvidgning och utveckling av campingverksam-
heten, anses bidra till att öka möjligheterna till 
friluftsliv och rekreation och därmed stärka syf-
tet med naturreservatet. Naturreservatets före-
skrifter reglerar vilka åtgärder som är möjliga att 
genomföra och tillstånd/dispens från naturreser-
vatets föreskrifter kan komma att krävas vid en 
exploatering av området. För att värna naturre-
servatets syften är det viktigt att den allmänna 
tillgängligheten till området bevaras.

Runt Sör-Älgen gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig 

bland annat på grund av att sjön är påverkad av 
vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag. 
I sjön finns sjunktimmer från tidigare flottleds-
verksamhet samt tungmetaller med mycket hög 
påverkansrisk. I närområdet finns även förorena-
de områden, gruvverksamhet och upplag. Dock 
vägs det sammanlagda värdet upp av att både 
bottenfauna och de allmänna fysikaliskkemiska 
förhållandena är klassade som goda. 

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god ke-
misk status med anledning av kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag 
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.  

En utveckling av verksamheten kring campingen 
bedöms inte påverka de utpekade naturvärdena 
negativt.

Smålommens födosökning sker bland annat i 
Sör-Älgen, vilket behöver beaktas i den fortsatta 
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli 
aktuell vid exploatering i området. 
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Kulturmiljö
Det finns en fornlämning och en övrig kulturhis-
torisk lämning inom det föreslagna LIS-området. 
Den första lämningen är en väghållningssten och 
den andra en gränssten.

En utveckling av verksamheten bedöms inte på-
verka kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation
Sörälgens Camping är en liten och välordnad 
camping som lämpar sig för den som gillar fri-
luftsliv och längtar ut till skogen, naturen och 
djurlivet, där hela det omgivande landskapet är 
en naturupplevelse. 

På campingområdet finns idag 84 campingtom-
ter och villavagnsplatser, tio campingstugor samt 
tillhörande byggnader innehållande bland annat 
reception, restaurang och kiosk. Här finns även 
grillplats, lekplats, boulebana, badstrand med 
bastu samt kanot- och roddbåtuthyrning. I Sör-
Älgen går det att fiska bl.a. abborre, gös, lake, 
mört, sik, siklöja och öring.

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

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Området är anslutet till det kommunala VA-nätet. 
I det fortsatta arbetet är det viktigt att säkerställa 
att anläggningen har kapacitet för att ansluta ny 
bebyggelse vid en eventuell utveckling av verk-
samheten, så att sjöns allmänna fysikaliskkemis-
ka förhållanden fortsätter att vara goda.

Inom campingen finns enklare service i form ki-
osk och restaurang. Ett av syftena med LIS-om-
rådet är att möjliggöra en utökning av den befint-
liga servicen. 

Övrig service, såväl kommersiell som offentlig, 
finns närmast i Hällefors tätort.

Området nås enklast med bil eller cykel.

Risk och säkerhet
Området är utpekat som aktsamhetsområde i 
SGU:s skredriskkartering.

Rekommendationer 
Dispens från strandskyddet lämnas för åtgär-
der som syftar till att vidareutveckla campingens 
verksamhet.

Vid tillståndsgivningen tas särskild hänsyn till: 
• eventuell påverkan på naturreservatet,
• eventuell påverkan på riksintresset för fri-

luftslivet,
• eventuell påverkan på de fornlämningar som 

finns i området,
• allmänhetens tillgång till stranden, 
• allmänhetens tillgång till tätortsnära rekrea-

tionsområden,
• VA-frågor,
• Smålommens födosökningsmöjligheter, samt
• aktsamhetsområde för skred.
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Sör-Älgen, Skinnartorp-Kullberget

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m - ca 1700 + 400 
+ 700 m

3

Allmän beskrivning
Precis söder om LIS-området vid Sörälgens 
camping ligger det norra av tre LIS-områden vid 
Skinnartorp-Kullberget. Området ligger vid den 
norra delen av Sör-Älgen, ca tre kilometer öster 
om Hällefors tätort.

Området består till stora delar av produktions-
skog och kalhyggen. Det finns även en del be-
byggelse inom området.

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med LIS-områdena är 
att möjliggöra nya bostäder. Även etablering av 
verksamheter utan omgivningspåverkan är möj-
ligt. Med ”utan omgivningspåverkan” menas att 
nivåerna vad gäller exempelvis buller, vibratio-
ner, luftföroreningar och lukt inte överskrider de 
normer och riktvärden som tillämpas vid anslut-
ning till bostäder, skolor och liknande. Camping, 
kanotuthyrning, mindre butiker och liknande be-
döms vara exempel på sådana verksamheter. 

Utveckling av området kan bidra till en ökad be-
folkningsmängd, vilken bidrar med ett förstärkt 
befolkningsunderlag för offentlig och kommersiell 
service. Utvecklingen kan även bidra till positiva 
sysselsättningseffekter. Utveckling av området 
bedöms få positiva effekter i framförallt Hällefors 
tätort.

Ytterligare bebyggelse är möjlig i anslutning till 
LIS-områdena, vilket redovisas i översiktsplanen 
och dess mark- och vattenanvändningskarta. 

Naturmiljö
Runt Sör-Älgen gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig 
bland annat på grund av att sjön är påverkad av 

vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag. 
I sjön finns sjunktimmer från tidigare flottleds-
verksamhet samt tungmetaller med mycket hög 
påverkansrisk. I närområdet finns även förorena-
de områden, gruvverksamhet och upplag. Dock 
vägs det sammanlagda värdet upp av att både 
bottenfauna och de allmänna fysikaliskkemiska 
förhållandena är klassade som goda. 

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god ke-
misk status med anledning av kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag 
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.  

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

LIS-området sammanfaller delvis med Grythytte-
åsen, som är en rullstensås med höga naturvär-
den. Påverkan på rullstensåsen och dess värden 
behöver beaktas i den efterföljande planeringen.
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Inom LIS-området finns delar som är helt oex-
ploaterade, vilka har en stor betydelse för att sä-
kerställa strandskyddets syften. Nytillkommande 
bebyggelses påverkan på oexploaterade strand-
områden och deras funktion för strandskyddet 
ska utredas i efterföljande planering. Utöver de 
släpp och fria passager som alltid behöver sä-
kerställas i samband med exploatering inom 
strandskyddade områden bör ett större, sam-
manhängande släpp säkerställas inom området. 
Området illustreras schematiskt i kartan ovan. 
Släppets exakta bredd fastställs vid detaljplane-
ring av området.

Kulturmiljö
I det södra LIS-området finns dels en oregistre-
rad kulturlämning bestående av en kolningsan-
läggning. Det finns även en fornlämning i samma 
LIS-område. Fornlämningen är en gammal bläs-
tbrukslämning där bland annat en slaggvarp, trä-
kol, slagg och ugnsrester påträffats. Träkolen har 
daterats till romersk järnålder, 405-540 e.Kr. 

I anslutning till området finns ytterligare ett antal 
fornlämningar, bestående av en boplats och fyra 
blästplatser från järnåldern/medeltid. Det finns 
även en lertäkt och en mur som klassas som öv-
riga kulturhistoriska lämningar.

En utbyggnad av området med nya bostäder be-
döms inte påverka kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation
Det finns ett område av riksintresse för friluftsliv, 
Svartälven-Nittälven, som täcker in naturreser-
vatet Hökhöjden norr om det nordligaste LIS-om-
rådet. Gränsdragningen för riksintresset är dock 
inte så exakt definierad som för naturreservatet 
och täcker även in en del av det norra LIS-områ-
det. Den del som sträcker sig in i LIS-området är 
av begränsad storlek och är avskuret från skogs-
området med en väg. 

Ett riksintresse är ett anspråk och har ingen defi-
nitiv gräns. Det aktuella området ligger i det före-
slagna riksintresseområdets periferi.

Bedömningen görs att ett utpekande av LIS-om-
rådena, i den begränsade omfattning som det är, 
inte påverkar syftet med riksintresset.

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Det finns inga kommunala VA-anläggningar i om-
rådet, utan bebyggelsen i området har idag en-
skilda lösningar för vatten och avlopp. 

Det är viktigt att se till att långsiktigt hållbara vat-
ten- och avloppslösningar skapas för ny bebyg-
gelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska 
förhållanden fortsätter att vara goda. Omfattning-
en på tillkommande bebyggelse bör begränsas, 
så att exploateringen inte bildar en sammanhål-
len bebyggelse enligt lagen om allmänna vatten-
tjänsters definition. Detta då möjligheten till inrät-
tande av verksamhetsområde för VA och därmed 
anslutning till det kommunala VA-nätet för tillfäl-
let saknas.

Såväl kommersiell som offentlig service finns 
närmast i Hällefors tätort.

Området nås enklast med bil eller cykel.

Risk och säkerhet
SGU:s skredriskkartering pekar ut ett aktsam-
hetsområde inom LIS-området.

Länsstyrelsens lågpunktskartering identifierar vi-
dare ett antal lågpunkter i området. 

Området är beläget på en rullstensås, vilket be-
höver beaktas i efterföljande planering.
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Rekommendationer 
Prövning av nybyggnation av bostäder, lättare 
verksamheter eller andra åtgärder, som till ex-
empel båtbryggor och liknande, ska ske genom 
detaljplaneläggning och upphävande av strand-
skyddet. För enstaka nya byggnader kan pröv-
ning ske genom förhandsbesked/bygglov och 
dispens från strandskyddet.

I planarbetet och/eller tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• eventuell påverkan på riksintresset för fri-

luftsliv,
• Smålommens födosökningsmöjligheter, 
• oexploaterade, större sammanhängande 

områden och bevarandet av släpp ned till 
stranden, 

• eventuell påverkan på rullstensåsen,
• eventuell påverkan på de kultur- och fornläm-

ningar som finns i området,
• rasrisk och stabilitet,
• VA-frågor, 
• angöring till området samt gatu- och väg-

struktur,
• behovet av gemensamma bryggplatser och 

lokalisering av båtplatser för den tillkomman-
de bebyggelsen, 

• aktsamhetsområde för skred, 
• lågpunkter i lågpunktskartering, samt
• allmänhetens tillgång till stranden.
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Saxen, Lövvik-Saxhyttan

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m ca 11200 m 1) ca 1950 + 750 
+ 650 m

3

1)Strandlinje inom Hällefors kommun

Allmän beskrivning
Saxen är en relativt stor sjö i kommunens väs-
tra del, där den nordvästra delen av sjön hör till 
Filipstads kommun. LIS-områdena ligger strax 
norr om väg 63, drygt sju kilometer från Hällefors 
tätort. 

LIS-områdena består av skogsmark och i viss ut-
sträckning odlingsmark. Bebyggelsen i området 
är förhållandevis tät och består av både perma-
nent- och fritidsbostäder.

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med LIS-områdena är 
att möjliggöra nya bostäder. Även etablering av 
verksamheter utan omgivningspåverkan är möj-
ligt. Med ”utan omgivningspåverkan” menas att 
nivåerna vad gäller exempelvis buller, vibratio-
ner, luftföroreningar och lukt inte överskrider de 
normer och riktvärden som tillämpas vid anslut-
ning till bostäder, skolor och liknande. Camping, 
kanotuthyrning, mindre butiker och liknande be-
döms vara exempel på sådana verksamheter. 

Ytterligare bebyggelse är möjlig i anslutning till 
LIS-områdena, vilket redovisas i översiktsplanen 
och dess mark- och vattenanvändningskarta. 

Utveckling av området kan bidra till en ökad be-
folkningsmängd, vilken bidrar med ett förstärkt 
befolkningsunderlag vad gäller exempelvis of-
fentlig och kommersiell service. Utvecklingen 
kan även bidra till positiva sysselsättningseffek-
ter. Utveckling av området bedöms få positiva ef-
fekter i framförallt Hällefors tätort.

Naturmiljö
Alla tre områden ligger inom en skoglig värde-
trakt. En utbyggnad av LIS-områdena med nya 
bostäder bedöms inte påverka det utpekade na-
turvärdet negativt.

Runt Saxen gäller generellt strandskydd på 100 
meter.

Sjöns ekologiska status är god. Vattenförekom-
sten bedöms inte uppnå god kemisk status med 
anledning av kvicksilver och polybromerade dife-
nyletrar (PBDE). I Sverige idag överskrids gräns-
värdet för kvicksilver och polybromerade difeny-
letrar i alla ytvattenförekomster. 

LIS-områdena ligger i närheten av grundvatten-
förekomsten Svartälvsåsen, Hälleforsområdet. 
Förekomsten uppfyller miljökvalitetsnormen god 
kemisk och kvantitativ status. 
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Inom LIS-området finns delar som är helt oex-
ploaterade, vilka har en stor betydelse för att sä-
kerställa strandskyddets syften. Nytillkommande 
bebyggelses påverkan på oexploaterade strand-
områden och deras funktion för strandskyddet 
ska utredas i efterföljande planering. Utöver de 
släpp och fria passager som alltid behöver sä-
kerställas i samband med exploatering inom 
strandskyddade områden bör ett större, sam-
manhängande släpp ned till strandlinjen bevaras 
för att säkerställa strandskyddets syften. Släppet 
illustreras schematiskt i kartan ovan. 

Smålommens födosökning sker bland annat i 
Saxen, vilket behöver beaktas i den fortsatta pla-
neringen. En Natura 2000-prövning kan bli aktu-
ell vid exploatering i området.

Kulturmiljö
Inom det norra LIS-området finns ett gammalt 
gruvområde som är klassat som övrig kulturhis-
torisk lämning. Gruvområdet, som är 30x15 me-
ter, består av ett gruvhål och två skärpningar. I 
närheten finns ytterligare två gruvområden med 
gruvhål.

De två södra LIS-områdena ligger inom ett om-
råde som är utpekat som ett värdefullt vattenom-
råde för kulturmiljövården.

En utbyggnad av området med nya bostäder be-
döms inte påverka kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation
Vid Saxen finns det goda möjligheter till sportfis-
ke. Här finns bland annat abborre, gädda, mört, 
sik, och öring. 

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

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Det finns inga kommunala VA-anläggningar i om-
rådet. Bebyggelsen i området har idag enskilda 
lösning för vatten och avlopp. 

Det är viktigt att se till att långsiktigt hållbara vat-
ten- och avloppslösningar skapas för ny bebyg-

gelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska 
förhållanden fortsätter att vara goda. Omfattning-
en på tillkommande bebyggelse bör begränsas, 
så att exploateringen inte bildar en sammanhål-
len bebyggelse enligt lagen om allmänna vatten-
tjänsters definition. Detta då möjligheten till inrät-
tande av verksamhetsområde för VA och därmed 
anslutning till det kommunala VA-nätet för tillfäl-
let saknas.

Såväl kommersiell som offentlig service finns 
närmast i Grythyttan och Hällefors.

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

Risk och säkerhet
I Saxhyttan, mellan riksväg 63 och det södra LIS-
området finns Saxhyttans Industrier ekonomisk 
förening som jobbar med bland annat svets och 
smide, asbestsanering, emballagetillverkning 
samt hydralik- och skogsmaskinsservice.

I Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete 
finns skyddsavstånd angivna för olika verksam-
heter. I den anges skyddsavståndet 1000 me-
ter för anläggningar för smide som ett riktvärde, 
dock måste en lokal anpassning alltid göras. Vid 
detaljplaneläggning bör en utredning göras av-
seende skyddsavstånd och buller från nämnda 
industri.

Inom områdena identifieras aktsamhetsområden 
för skred i SGU:s skredriskkartering.
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Rekommendationer 
Prövning av nybyggnation av bostäder, lättare 
verksamheter eller andra åtgärder, som till ex-
empel båtbryggor och liknande, ska ske genom 
detaljplaneläggning och upphävande av strand-
skyddet. För enstaka nya byggnader kan pröv-
ning ske genom förhandsbesked/bygglov och 
dispens från strandskyddet.

I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• eventuell påverkan på den skogliga värde-

trakten,
• eventuell påverkan på den vattenanknutna 

kulturmiljön,
• eventuell påverkan på fornlämningar i områ-

det,
• närheten till industrin vad gäller buller,
• VA-frågor, 
• behovet av gemensamma bryggplatser och 

lokalisering av båtplatser för den tillkomman-
de bebyggelsen, 

• Smålommens födosökningsmöjligheter, 
• oexploaterade, större sammanhängande 

områden och bevarandet av släpp ned till 
stranden, 

• aktsamhetsområde för skred, samt
• allmänhetens tillgång till stranden.
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Torrvarpen, Holmarna-Lövnäsud-
den

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m - ca 800 + 1600 
m

2

Allmän beskrivning
LIS-områdena ligger intill sjön Torrvarpen som 
är en av de större sjöarna i Hällefors kommun. 
Området ligger i den västra delen av kommunen, 
ca 11 respektive 13 kilometer från tätorterna Häl-
lefors och Grythyttan. 

Stora delar av området består av produktions-
skog. Det finns även ett flertal bostadshus i om-
rådet.

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med LIS-områdena är 
att möjliggöra nya bostäder. Även etablering av 
verksamheter utan omgivningspåverkan är möj-
ligt.  Med ”utan omgivningspåverkan” menas att 
nivåerna vad gäller exempelvis buller, vibratio-
ner, luftföroreningar och lukt inte överskrider de 
normer och riktvärden som tillämpas vid anslut-
ning till bostäder, skolor och liknande. Camping, 
kanotuthyrning, mindre butiker och liknande be-
döms vara exempel på sådana verksamheter. 

Utveckling av området kan bidra till en ökad be-
folkningsmängd, vilken bidrar med ett förstärkt 
befolkningsunderlag för offentlig och kommersiell 
service. Utvecklingen kan även bidra till positiva 
sysselsättningseffekter. Utveckling av området 
bedöms få positiva effekter i framförallt Hällefors 
tätort.

Ytterligare bebyggelse är möjlig i anslutning till 
LIS-områdena, vilket redovisas i översiktsplanen 
och dess mark- och vattenanvändningskarta. 

Naturmiljö
Runt Torrvarpen gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig 

på grund av att sjön är påverkad av vandrings-
hinder för fisk i anslutande vattendrag. Dock är 
både bottenfauna och de allmänna fysikaliskke-
miska förhållandena klassade som goda.

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god ke-
misk status med anledning av kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag 
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.  

Orörda holmar och öar har generellt sett ett högt 
naturvärde, vilket behöver beaktas vid utveck-
ling i närheten av Lokanders holmar. Vidare sker 
Smålommens födosökning bland annat i Torrvar-
pen, vilket också behöver beaktas i den fortsatta 
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli 
aktuell vid exploatering i området.

Bevarandet av gröna släpp ner till strandlinjen, 
samt en väl tilltagen fri passage, krävs för att sä-
kerställa strandskyddets syften vid utveckling av 
området. 
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Kulturmiljö
I området finns en gammal torplämning beståen-
de av cirka tio röjningsrösen och en stenmur vil-
ken är klassad som övrig kulturhistorisk lämning.

I övrigt finns det inga kända fornlämningar inom 
de föreslagna LIS-områdena. I anslutning till om-
rådet finns två holmar, Lokanders holmar. Det 
finns även ett flyttblock som är klassat som öv-
rig kulturhistorisk lämning, 40 meter söder om 
stranden. Flytblocket är enligt sägnen en sten 
som kastades från Bovikshöjden i avsikt att 
krossa kyrkan i Grythyttan, men eftersom jät-
ten som kastade stenen var gammal kom bara 
stenen halvvägs och hamnade i vattnet utanför 
Lövnäsudden.

LIS-området ligger inom ett område som är utpe-
kat som ett värdefullt vattenområde för kulturmil-
jövården.

På östra sidan Torrvarpen ligger Grythyttan, som 
är av riksintresse för kulturmiljövården. Den visu-
ella påverkan på utblicken från Grythyttan över 
Torrvarpen behöver beaktas vid utveckling av 
området för att säkerställa riksintresseområdets 
värden. Lokalisering och utformning av bebyg-
gelsen kan ske enligt eller i likhet med nuvaran-
de, delvis outbyggda detaljplan för området, där 
utblickarna från Grythyttans riksintresse beaktas 
på ett bra sätt. 

Friluftsliv och rekreation
Vid Torrvarpen finns det goda möjligheter till 
sportfiske. Här finns bland annat abborre, mört, 
gädda, lax, öring och sutare. 

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

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Det finns inga kommunala VA-anläggningar i om-
rådet, utan bebyggelsen i området har idag en-
skilda lösningar för vatten och avlopp. Det är viktigt 
att se till att långsiktigt hållbara vatten- och avlopps-
lösningar skapas för ny bebyggelse, så att sjöns all-
männa fysikaliskkemiska förhållanden fortsätter 
att vara goda.

Sannolikt kommer vatten och avlopp lösas ge-
nom enskilda eller mindre gemensamma lösning-
ar. Blir exploateringen av en sådan omfattning 
att bebyggelsen uppfyller lagen om allmänna 
vattentjänsters definition för sammanhållen be-
byggelse kan en anslutning till det kommunala 
VA-nätet bli aktuell. Frågan måste i det fall den 
blir aktuell utredas vidare.

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Grythyttan och Hällefors.

Till området är det lättast att ta sig med bil.

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

Rekommendationer 
Prövning av nybyggnation av bostäder, lättare 
verksamheter eller andra åtgärder, som till ex-
empel båtbryggor och liknande, ska ske genom 
detaljplaneläggning och upphävande av strand-
skyddet. För enstaka nya byggnader kan pröv-
ning ske genom förhandsbesked/bygglov och 
dispens från strandskyddet.

I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• eventuell påverkan på den vattenanknutna 

kulturmiljön,
• eventuell påverkan på den kulturlämning 

som finns i området,
• VA-frågor, 
• behovet av gemensamma bryggplatser och 

lokalisering av båtplatser för den tillkomman-
de bebyggelsen, 

• Smålommens födosökningsmöjligheter, 
• riksintresset Grythyttan och dess utblickar 

över Torrvarpen, samt
• allmänhetens tillgång till stranden.
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Torrvarpen, Balundtorp norra

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m - ca 1600 m 1

Allmän beskrivning
Det norra LIS-området vid Balundtorp ligger vid 
sjön Torrvarpens östra kant. Området ligger i den 
västra delen av kommunen, i anslutning till tätor-
ten Grythyttan.

Området består av produktionsskog i olika sta-
dier, med inslag av stigar. I den grönplan som 
håller på att tas fram för kommunen finns även 
en ny strandpromenad utpekad i området.

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med LIS-området är att 
möjliggöra nya funktioner som stödjer och ut-
vecklar områdets funktion som rekreationsom-
råde. Detta kan till exempel vara båtbryggor, för-
rådshus, båthus, vindskydd eller liknande. Syftet 
är även att stärka attraktiviteten genom att öka 
tillgängligheten till närliggande vatten- och natur-
områden. Tillskottet i bebyggelsen ska vara av 
offentlig karaktär.

Utveckling av området anses förstärka attraktivi-
teten i området för framförallt boende i Grythyt-
tans tätort och dess omland, men även för besö-
kare.

I anslutning till LIS-området redovisar översikts-
planen och dess mark- och vattenanvändnings-
karta ett möjligt område för bostadsbyggnation. 

Naturmiljö
Runt Torrvarpen gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig 
på grund av att sjön är påverkad av vandrings-
hinder för fisk i anslutande vattendrag. Dock är 
både bottenfauna och de allmänna fysikaliskke-
miska förhållandena klassade som goda.

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

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar inom det 
föreslagna LIS-området. Däremot finns en ore-
gistrerad kulturlämning, en fossil åkermark med 
odlingsrösen.

LIS-området ligger inom ett område som är utpe-
kat som ett värdefullt vattenområde för kulturmil-
jövården.

Grythyttan omfattas av riksintresse för kulturmil-
jövården. Utblickarna från riksintresseområdet 
ska bevaras vid en utveckling inom LIS-området. 
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En utveckling av området enligt förslaget be-
döms inte påverka kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation
Området används idag som ett rekreationsområ-
de av framförallt Grythyttans invånare. Söder om 
LIS-området ligger en kommunal badplats, vilket 
lockar besökare till området sommartid.

I den grönplan som håller på att tas fram upp-
märksammas områdets rekreationsvärden. 
Grönplanens målsättning för området är att det 
ska vara en värdefull och spännande strövskog 
för boende i Grythyttan. Vid en eventuell utveck-
ling av LIS-området ska områdets karaktär beva-
ras och kontakten med Torrvarpens strandkant 
ständigt vara närvarande. En strandpromenad 
finns utpekad i området. Strandpromenaden sä-
kerställs genom det område som avsätts för fri 
passage vid upphävande av eller dispens från 
strandskydd. 

Vid Torrvarpen finns det goda möjligheter till 
sportfiske. Här finns bland annat abborre, mört, 
gädda, lax, öring och sutare med flera. 

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Det finns inga kommunala VA-anläggningar i om-
rådet i dagsläget, däremot finns kommunalt VA 
i Grythyttan som ligger i anslutning till området. 
Möjligheter till anslutning till det kommunala VA-
nätet är möjligt och bör i de fall det blir aktuellt 
utredas vidare.

En tillfredsställande och långsiktigt hållbar lös-
ning behöver säkerställas vid eventuell tillkom-
mande bebyggelse med avlopp. 

Kommersiell och offentlig service finns i Grythyt-
tans tätort, samt i Hällefors och Karlskoga tätor-
ter.

Det går buss mellan Karlskoga och Hällefors via 
Grythyttan. Närmaste busshållsplats är Närkes-
gatan ca en kilometer sydöst om LIS-området. 
Tågstation finns i Grythyttans centrum, drygt en 
kilometer från området.

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

I Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete 
finns skyddsavstånd angivna för olika verksam-
heter. I den anges skyddsavståndet 500 meter 
som ett riktvärde för verkstadsindustrier där det 
tillverkas järn- och stålkonstruktioner i slutna hal-
lar, dock måste en lokal anpassning alltid göras. 
Vid detaljplaneläggning bör en utredning göras 
avseende skyddsavstånd och buller från nämn-
da industrier.

Vidare löper järnvägen ca 170 meter öster om 
LIS-områdets norra del. På avstånd över 150 
meter bedöms normalt ingen särskild planerings-
hänsyn behöva tas till farligt gods eller urspår-
ning. Dock kan järnvägen orsaka en del buller.

Rekommendationer
Prövning av nybyggnation av åtgärder som syf-
tar till att stödja närliggande bostäder, verksam-
heter och anordningar som stödjer områdets 
funktion som rekreationsområde ska ske genom 
detaljplaneläggning och upphävande av strand-
skyddet. 

För enstaka byggnader eller anordningar som 
till exempel båtbrygga, mindre förrådshus/båt-
hus eller liknande och för mindre anordningar 
kopplade till den planerade strandpromenaden 
och friluftslivet, som till exempel vindskydd, kan 
prövning ske genom förhandsbesked/bygglov 
och dispens från strandskyddet utan att detalj-
plan har upprättats. Även bygglov inom redan 
bebyggda fastigheter kan beviljas innan upprät-
tande av detaljplan.
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I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• eventuell påverkan på den vattenanknutna 

kulturmiljön,
• eventuell påverkan på riksintresse för kultur-

miljövården och utblickarna från Grythyttan,
• eventuell påverkan på den oregistrerade kul-

turlämningen som finns i området,
• tillkommande bebyggelses anpassning till 

terrängen och topografi,
• VA-frågor, 
• angöring till området samt gatu- och väg-

struktur,
• närheten till järnvägen vad gäller buller,
• närheten till industrier, vad gäller buller och 

behov av skyddsavstånd,
• behovet av gemensamma bryggplatser och 

lokalisering av båtplatser för den tillkomman-
de bebyggelsen, 

• allmänhetens tillgång till stranden,
• Smålommens födosökningsmöjligheter, samt
• allmänhetens tillgång till tätortsnära rekrea-

tionsområden.
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Torrvarpen, Balundtorp södra

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m - ca 350 m 1

Allmän beskrivning
Det södra LIS-området vid Balundtorp ligger vid 
sjön Torrvarpens östra kant. Området ligger i den 
västra delen av kommunen, i anslutning till tätor-
ten Grythyttan.

Området består skogsmark, med inslag av sti-
gar. Området närmast stranden är exploaterad i 
huvudsak av fritidshusbebyggelse. 

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med LIS-området är att 
möjliggöra nya bostäder.

Utveckling av området kan bidra till en ökad be-
folkningsmängd, vilken bidrar med ett förstärkt 
befolkningsunderlag vad gäller exempelvis of-
fentlig och kommersiell service. Utvecklingen 
kan även bidra till positiva sysselsättningseffek-
ter. Utveckling av området bedöms få positiva ef-
fekter i framförallt Grythyttans tätort.

Ytterligare bebyggelse är möjlig nordost om LIS-
området, vilket redovisas i översiktsplanen och 
dess mark- och vattenanvändningskarta. 

Naturmiljö
Runt Torrvarpen gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig 
på grund av att sjön är påverkad av vandrings-
hinder för fisk i anslutande vattendrag. Dock är 
både bottenfauna och de allmänna fysikaliskke-
miska förhållandena klassade som goda.

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god ke-
misk status med anledning av kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag 
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster. 
 

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

I den grönplan som håller på att tas fram identi-
fieras en tallskog med naturvärdesklass 4 i LIS-
området. 

Kulturmiljö
I området finns fyra fornlämningar i form av sten-
sättningar från bronsåldern/järnåldern, möjligen 
gamla gravar. I närheten finns även en gammal 
loftbod klassad som övrig kulturhistorisk lämning.

LIS-området ligger inom ett område som är utpe-
kat som ett värdefullt vattenområde för kulturmil-
jövården.

Grythyttan omfattas av riksintresse för kulturmil-
jövården. Tillkommande bebyggelse ska utfor-
mas så att utblickarna från riksintresseområdet 
bevaras. Särskilt viktigt att beakta är höjden på 
tillkommande bebyggelse.
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Friluftsliv och rekreation
Området används idag som ett rekreationsom-
råde av framförallt Grythyttans invånare. Strax 
söder om LIS-området ligger även en kommunal 
badplats, vilket lockar besökare till området som-
martid.

Vid en eventuell utveckling av LIS-området ska 
allmänhetens strövmöjligheter samt tillgång till 
strandområdet säkerställas.

Vid Torrvarpen finns det goda möjligheter till 
sportfiske. Här finns bland annat abborre, mört, 
gädda, lax, öring och sutare med flera. 

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Det finns inga kommunala VA-anläggningar i om-
rådet i dagsläget, däremot finns kommunalt VA 
i Grythyttan som ligger i anslutning till området.

Tillfredsställande och långsiktigt hållbar vatten- 
och avloppslösningar behöver säkerställas för 
tillkommande bebyggelse. Blir exploateringen 
av en sådan omfattning att bebyggelsen uppfyl-
ler lagen om allmänna vattentjänsters definition 
sammanhållen bebyggelse kan en anslutning till 
det kommunala VA-nätet bli aktuell. Frågan mås-
te i så fall utredas vidare. 

Kommersiell och offentlig service finns inne i 
Grythyttans tätort, samt i Hällefors och Karlsko-
ga tätorter.

Det går buss mellan Karlskoga och Hällefors 
via Grythyttan. Närmaste busshållsplats är När-
kesgatan ca 700 meter öster om LIS-området. 
Tågstation finns i Grythyttans centrum, drygt en 
kilometer från området.

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

I Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete 
finns skyddsavstånd angivna för olika verksam-
heter. I den anges skyddsavståndet 500 meter 
som ett riktvärde för verkstadsindustrier där det 
tillverkas järn- och stålkonstruktioner i slutna hal-
lar, dock måste en lokal anpassning alltid göras. 
Vid detaljplaneläggning bör en utredning göras 
avseende skyddsavstånd och buller från nämn-
da industrier.

Området är utpekat som aktsamhetsområde i 
SGU:s skredriskkartering. 

Rekommendationer
Prövning av nybyggnation av bostäder, lättare 
verksamheter eller andra åtgärder, som till ex-
empel båtbryggor och liknande, ska ske genom 
detaljplaneläggning och upphävande av strand-
skyddet. Prövning av förhandsbesked/bygglov 
innan detaljplan har upprättats får endast ske 
inom redan bebyggda fastigheter. 

I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• eventuell påverkan på den vattenanknutna 

kulturmiljön,
• eventuell påverkan på riksintresse för kultur-

miljövården och utblickarna från Grythyttan,
• eventuell påverkan på tallskogen och dess 

naturvärde,
• eventuell påverkan på fornlämningar som 

finns i området,
• tillkommande bebyggelses anpassning till 

terrängen och topografi,
• VA-frågor, 
• angöring till området samt gatu- och väg-

struktur,
• närheten till järnvägen vad gäller buller,
• närheten till industrier, vad gäller buller och 

behov av skyddsavstånd,
• aktsamhetsområde för skred,
• behovet av gemensamma bryggplatser och 

lokalisering av båtplatser för den tillkomman-
de bebyggelsen, 

• allmänhetens tillgång till stranden,
• Smålommens födosökningsmöjligheter, samt
• allmänhetens tillgång till tätortsnära rekrea-

tionsområden.
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Torrvarpen, Åsen

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m - ca 200 m 1

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

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med området är att ut-
veckla badplatsen och skapa möjlighet för nya 
verksamheter kopplade till denna. Exempel på 
utveckling i området skulle kunna vara kiosk, 
uteservering, omklädningsrum, fler bryggor eller 
liknande. 

Utvecklingen bedöms bidra till förhöjda attrak-
tionsvärden i områden, för boende i Grythyt-
tans tätort såväl som besökare till området. På 
sikt skulle utvecklingen kunna bidra till positiva 
sysselsättningseffekter genom etablering av fö-
reslagna verksamheter. Utveckling av området 
bedöms få positiva effekter i framförallt Grythyt-
tans tätort och dess omland.

Naturmiljö
Runt Torrvarpen gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig 
på grund av att sjön är påverkad av vandrings-
hinder för fisk i anslutande vattendrag. Dock är 
både bottenfauna och de allmänna fysikaliskke-
miska förhållandena klassade som goda.

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god ke-
misk status med anledning av kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag 
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.  

Smålommens födosökning sker bland annat i 

Torrvarpen, vilket behöver beaktas i den fortsatta 
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli 
aktuell vid exploatering i området.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar inom det 
föreslagna LIS-området. I närområdet finns 
fyra fornlämningar i form av stensättningar från 
bronsåldern/järnåldern, möjligen gamla gravar. I 
närheten finns även en gammal loftbod klassad 
som övrig kulturhistorisk lämning.

LIS-området ligger inom ett område som är utpe-
kat som ett värdefullt vattenområde för kulturmil-
jövården.

En utveckling av området bedöms inte påverka 
kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation
Åsen är ett populärt rekreations- och friluftsom-
råde och en av kommunens två kommunala bad-
platser. Badplatsen består av en sandstrand och 
en klippa. Här finns brygga, toalettvagn och en 
grillplats med vindskydd.
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Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Det finns inga kommunala VA-anläggningar i om-
rådet i dagsläget, däremot finns kommunalt VA 
i Grythyttan som ligger i anslutning till området. 
Möjligheter till anslutning till det kommunala VA-
nätet är möjligt och bör i de fall det blir aktuellt ut-
redas vidare. En tillfredsställande och långsiktigt 
hållbar lösning behöver säkerställas vid eventu-
ell tillkommande bebyggelse med avlopp. 

Kommersiell och offentlig service finns inne i 
Grythyttans tätort, samt i Hällefors och Karlsko-
ga tätorter.

Det går buss mellan Karlskoga och Hällefors via 
Grythyttan. Närmaste busshållsplats är Närkes-
gatan 750 meter öster om badplatsen. Tågsta-
tion finns i Grythyttans centrum, på ett avstånd 
av ca 850 meter.

Risk och säkerhet
Området är utpekat som aktsamhetsområde för 
skred i SGU:s skredriskkartering.

Rekommendationer
Prövning av nybyggnation av till exempel kiosk, 
servering eller andra åtgärder som syftar till 
att utveckla verksamheten vid badplatsen ska 
ske via bygglov samt prövning av dispens från 
strandskyddet. 

Vid tillståndsgivningen tas särskild hänsyn till: 
• eventuell påverkan på den vattenanknutna 

kulturmiljön,
• allmänhetens tillgång till stranden, 
• aktsamhetsområde för skred,
• smålommens födosökningsmöjligheter, samt
• allmänhetens tillgång till tätortsnära rekrea-

tionsområden.

Vid en upprustning av badplatsen bör den även 
tillgängliggöras för människor med funktionsned-
sättningar.
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Sör-Älgen, Hälgsnäs

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m - ca 2900 m 1

Allmän beskrivning
Hälgsnäs är en udde vid sjön Sör-Älgens södra 
del. Området ligger ganska centralt i kommunen, 
ca fem kilometer öster om Grythyttans tätort. 

Området består till mestadels av brukad skogs-
mark samt en stor avverkningsyta. En grusväg 
leder ut till området. I området finns även en be-
byggd fastighet med ett bostadshus och tillhö-
rande komplementbyggnader. 

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med LIS-området är att 
möjliggöra en utveckling av verksamheter utan 
omgivningspåverkan, bestående av stugor för 
uthyrningsverksamhet samt tillhörande funktio-
ner. Med ”utan omgivningspåverkan” menas att 
nivåerna vad gäller exempelvis buller, vibratio-
ner, luftföroreningar och lukt inte överskrider de 
normer och riktvärden som tillämpas vid anslut-
ning till bostäder, skolor och liknande. Marina, 
badhus, mindre butiker, badplats och liknande 
bedöms vara exempel på ytterligare verksamhe-
ter som lämpar sig i området.

En utveckling av området syftar till att utveckla 
platsen till ett besöksmål, på lokal såväl som na-
tionell och internationell nivå. Föreslagen utveck-
ling skulle bidra till att stärka besöksnäringen i 
kommunen. Utvecklingen skulle även kunna bi-
dra till positiva effekter för boende i kommunen, 
genom positiva sysselsättningseffekter samt ut-
veckling av besöksvärden. 

Ytterligare utveckling av området är möjlig i an-
slutning till LIS-område, vilket redovisas i över-
siktsplanen och dess mark- och vattenanvänd-
ningskarta. 

Naturmiljö
Runt Sör-Älgen gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig 
bland annat på grund av att sjön är påverkad av 
vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag. 
I sjön finns sjunktimmer från tidigare flottleds-
verksamhet samt tungmetaller med mycket hög 
påverkansrisk. I närområdet finns även förorena-
de områden, gruvverksamhet och upplag. Dock 
vägs det sammanlagda värdet upp av att både 
bottenfauna och de allmänna fysikaliskkemiska 
förhållandena är klassade som goda. 

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god ke-
misk status med anledning av kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag 
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.  

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

Området är till stor del oexploaterat och uppfyller 
endast delvis kriterierna för utpekande av LIS-
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områden. Möjlig utveckling i området, och den 
positiva effekt den skulle kunna innebära för hela 
Hällefors kommun, anses motivera ett mindre 
avsteg från kriterierna.

Områden som är helt oexploaterade har en stor 
betydelse för att säkerställa strandskyddets syf-
ten. Nytillkommande bebyggelses påverkan på 
oexploaterade strandområden och deras funk-
tion för strandskyddet ska utredas i efterföljande 
planering. Utöver de släpp och fria passager 
som alltid behöver säkerställas i samband med 
exploatering inom strandskyddade områden kan 
ett större, sammanhängande släpp behöva sä-
kerställas, vilket illustreras schematiskt i kartan 
ovan. Släppets exakta lokalisering och omfatt-
ning utreds vid detaljplanering av området.

Inom området finns biotoper som utgör värde-
fulla livsmiljöer för växt- och djurliv, vilket behö-
ver beaktas och värnas i efterföljande detaljpla-
nering. Bland annat kan nämnas en bergsbrant 
i LIS-områdets östra delar samt en sumpskog i 
västra delen av området. 

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

En utveckling av LIS-området bedöms inte på-
verka kulturvärdena negativt.

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

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

Lokalisering och utformning av tillkommande be-
byggelse ska ske så att området fortsatt upplevs 
tillgängligt för allmänheten. Syftet med bebyggel-
sen är stugor för uthyrning, vilket ligger väl i linje 
med områdets värden för friluftslivet och säker-
ställer att strandområdet inte privatiseras.

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Det finns inga kommunala VA-anläggningar i om-
rådet. Den bebyggelse som finns i området idag 
har enskild lösning för vatten och avlopp. 

Omfattningen på en eventuell exploatering avgör 
om området är möjligt att ansluta till det kommu-
nala VA-nätet. 

För att en anslutning till det kommunala nätet ska 
vara aktuell krävs att området uppfyller definitio-
nen sammanhållen bebyggelse enligt lagen om 
allmänna vattentjänster, vilket sannolikt innebär 
att även angränsande område utpekat i över-
siktsplanen exploateras. Frågan behöver utre-
das vidare i samband med detaljplaneläggning. 

Vid ett mer begränsat tillskott av bostäder be-
höver tillfredsställande enskilda eller mindre ge-
mensamma lösningar för vatten och avlopp sä-
kerställas. 

Det är viktigt att se till att långsiktigt hållbara vat-
ten- och avloppslösningar skapas för ny bebyg-
gelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska 
förhållanden fortsätter att vara goda.

Idag finns ingen kommersiell service inom om-
rådet. Ett av syftena med utpekandet är att göra 
det möjligt att etablera till exempel handel och/
eller en servering i området.

Närmaste utbud av såväl kommersiell som of-
fentlig service finns i Hällefors tätort.

Området nås enklast med bil.

Risk och säkerhet
Inom det föreslagna LIS-området finns inga kän-
da förhållanden som indikerar förhöjd risk ur nå-
got avseende.

Rekommendationer 
Prövning av nybyggnation av bostäder och nya 
verksamheter som t.ex. restaurang, handel, ma-
rina, badhus och andra åtgärder som till exem-
pel båtbryggor eller liknande, ska ske genom 
detaljplaneläggning och upphävande av strand-
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skyddet. För enstaka nya byggnader kan pröv-
ning ske genom förhandsbesked/bygglov och 
dispens från strandskyddet. Även i vattnet bör 
uppförande av byggnader medges.

I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• tillkommande bebyggelses anpassning till 

terrängen och topografi,
• VA-frågor,
• angöring till området samt gatu- och väg-

struktur,
• djupförhållanden och varierande vattenstånd 

i förhållande till flytande byggnader,
• behovet av gemensamma bryggplatser och 

lokalisering av båtplatser för den tillkomman-
de bebyggelsen, 

• oexploaterade, större sammanhängande 
områden och bevarandet av släpp ned till 
stranden, 

• värdefulla livsmiljöer för växt- och djurliv,
• Smålommens födosökningsmöjligheter, samt
• allmänhetens tillgång till stranden.
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Sör-Älgen, Campus Grythyttan

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m - ca 400 m 1

Allmän beskrivning
LIS-området ligger vid den sydvästra delen av 
sjön Sör-Älgen. Området ligger i den östra utkan-
ten av tätorten Grythyttan, intill väg 244. 

I den östra delen av området finns ett gallrat 
skogsområde med tall och blåbärsris. I väster 
finns Måltidens hus. 

Måltidens hus var Sveriges paviljong på världs-
utställningen år 1992 i Sevilla. Paviljongen tillver-
kades i Timrå, och flyttades efter världsutställ-
ningen till Grythyttan där den invigdes år 1994 
och blev restaurang- och hotellhögskola. Exteri-
ört är byggnaden densamma som i Sevilla, men 
interiört har den omvandlats för att anpassas till 
dagens verksamhet som ett centrum för mat, 
dryck och måltidens form. Med sina omkring 50 
000 besökare per år är det ett av Bergslagens 
främsta besöksmål. 

I Måltidens Hus drivs idag verksamheter av två 
olika aktörer. Restaurang- och hotellhögskolan 
drivs av Örebro Universitet (Campus Grythyt-
tan). Loka Brunn driver bland annat restaurang-
en Hyttblecket och en butik.

Områdets syfte
I översiktsplanen är området markerat som 
stadsbygd. Inom begreppet stadsbygd ryms 
både bostäder och olika verksamheter. Det hu-
vudsakliga syftet med LIS-området är att möjlig-
göra en utvidgning av verksamheten med Målti-
dens hus och Campus Grythyttan. 

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

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

Verksamheten har redan idag stor betydelsen för 
sysselsättningen i kommunen och en utvidgning 
av den skulle skapa ökade förutsättningar för yt-
terligare positiva sysselsättningseffekter i Hälle-
fors kommun. Nya studentbostäder skulle även 
kunna bidra till ett förstärkt befolkningsunderlag i 
kommunen och därmed upprätthållande av ser-
viceunderlaget i kommunen. Utveckling av om-
rådet bedöms få positiva effekter i hela Hällefors 
kommun.

Bebyggelse för bostadsändamål bör lokaliseras i 
norra delen av LIS-området, medan bebyggelse 
för utvidgning av verksamheten kan lokaliseras i 
anslutning till befintlig verksamhet. 

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

Naturvärdesinventeringen uppmärksammar ett 
lövskogsområde med viktiga naturvärdesfunk-
tioner. De östra delarna av LIS-området sträcker 
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sig med anledning av detta inte ända fram till 
strandlinjen. 

Runt Sör-Älgen gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig 
bland annat på grund av att sjön är påverkad av 
vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag. 
I sjön finns sjunktimmer från tidigare flottleds-
verksamhet samt tungmetaller med mycket hög 
påverkansrisk. I närområdet finns även förorena-
de områden, gruvverksamhet och upplag. Dock 
vägs det sammanlagda värdet upp av att både 
bottenfauna och de allmänna fysikaliskkemiska 
förhållandena är klassade som goda. 

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god ke-
misk status med anledning av kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag 
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.  

Lillagsviken och Lill-Agen är fågelrika. Smålom-
mens födosökning sker bland annat i Sör-Älgen. 
Hänsyn till fågellivet behöver tas i den fortsatta 
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli 
aktuell vid exploatering i området.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar inom det 
föreslagna LIS-området. I närområdet finns ett 
hyttområde på ca 220x130 meter som är klas-
sat som fornlämning. Hyttområdet består av en 
hyttruin, en rostugnsruin, en stensatt älvfåra, 
en minnesskylt, oklara stengrunder och spridd 
slagg samt en bygård. Hyttan har varit en så kall-
lad mulltimmerhytta. Nordost om hyttruinen finns 
en Stenvalvsbro som fortfarande trafikeras och 
är klassad som ett bevakningsobjekt.

Här finns även Grythytte gård som byggdes om-
kring år 1900 och består av en huvudbyggnad på 
två och en halv våningar med flygelbyggnader i 
en och en halv våningar. Gården är klassad som 
övrig kulturhistorisk lämning.

Hänsyn till områdets kulturmiljövärden behöver 
tas vid byggnation inom utpekat LIS-område. 

Planering av tillkommande bebyggelse ska ske 
med utgångspunkt i dessa värden och utform-
ning av bebyggelsen ska underordnas dessa 
värden.

LIS-området ligger inom ett område som är utpe-
kat som ett värdefullt vattenområde för kulturmil-
jövården.

Friluftsliv och rekreation
I den grönplan som håller på att tas fram för kom-
munen finns en ny strandpromenad utpekad i 
området. Strandpromenaden säkerställs genom 
det område som avsätts för fri passage vid upp-
hävande av eller dispens från strandskydd. 

Det finns även stora möjligheter till rekreation i 
de omgivande skogsområdena och det blivande 
naturreservatet.

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Området ligger delvis inom Grythyttans verksam-
hetsområde för kommunalt vatten och avlopp. 
Enligt en översiktlig inventering kan LIS-området 
anslutas till det kommunala verksamhetsområ-
det för VA. Frågan behöver utredas vidare i sam-
band med detaljplaneläggning. 

Kommersiell och offentlig service finns i Grythyt-
tans tätort som ligger i anslutning till området. Yt-
terligare service finns i Hällefors tätort.

Länstrafiken Örebro har linjer mellan Örebro och 
Hällefors samt Hällefors och Lindesberg som 
stannar vid hållplats precis utanför området. 
Grythyttans tågstation ligger drygt en kilometer 
väster om området.

Risk och säkerhet
Området ligger i anslutning till ett utpekat akt-
samhetsområde för skred i SGU:s skredriskkar-
tering.

Vidare är väg 244 som löper ca 120 meter väster 
om LIS-området rekommenderad väg för farligt 
gods. 

På ett avstånd mellan 70 och 150 meter från en 
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rekommenderad transportled för farligt gods kan 
de flesta typer av markanvändning förläggas 
utan särskilda åtgärder eller analyser. Undan-
taget är sådan markanvändning som innefattar 
särskilt många eller utsatta personer. Exempel-
vis bedöms handel, mindre kontor samt bostäder 
i upp till två plan normalt kunna uppföras utan 
särskilda skyddsåtgärder, däremot inte till ex-
empel hotell. Bullerskyddsåtgärder kan behöva 
vidtas.

På avstånd över 150 meter bedöms normalt 
ingen särskild planeringshänsyn behöva tas till 
transporter av farligt gods.

Risk för översvämning kan föreligga och behöver 
beaktas i den fortsatta planeringen.

Rekommendationer 
Prövning av byggnation av till exempel stu-
dentbostäder och åtgärder som syftar till att vi-
dareutveckla utbildnings-, konferens- och ho-
tellverksamheten ska ske via detaljplan samt 
upphävande av strandskyddet. Inga prövningar 
av bygglov eller förhandsbesked ska göras inom 
LIS-området innan detaljplan har upprättats, för-
utom för mindre anordningar kopplade till den 
planerade strandpromenaden och/eller friluftsli-
vet.

I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• områdets kulturmiljövärden,
• eventuell påverkan på den vattenanknutna 

kulturmiljön,
• närheten till väg 244 vad gäller buller, risk för 

avkörning samt farligt gods,
• aktsamhetsområde för skred, 
• tillkommande bebyggelses anpassning till 

terrängen och topografi,
• tillkommande bebyggelses anpassning till 

befintlig bebyggelse,
• allmänhetens tillgång till stranden, 
• VA-frågor,
• fågellivet och då bland annat Smålommens 

födosökningsmöjligheter, 
• risk för översvämning, samt
• allmänhetens tillgång till tätortsnära rekrea-

tionsområden.
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Norra och Södra Loken, Loka 
Brunn

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m ca 2900+
2600 m

ca 750+250 m 2

Allmän beskrivning
Norra och Södra Loken är två sjöar som ligger 
intill Loka Brunn, i den södra delen av Hällefors 
kommun. Området ligger intill väg 205, ca 13 ki-
lometer söder om Grythyttans tätort.

Loka Brunn etablerades som kurort år 1720 och 
är en av Sveriges äldsta och mest kända kuror-
ter. Platsen är än i dag ett välbesökt resmål för 
turism och friluftsliv. 

Vid Loka Brunn finns omkring 50 byggnader som 
innehåller bland annat konferens-, restaurang-, 
spa- och hotellanläggningar. Här finns både 
1700-talsbyggnader och nya byggnader. På om-
rådet finns även en sommarkyrka och ett kurorts-
museum. 

Runt sjön finns även flera naturstigar som utgår 
från anläggningen. Här finns även en motorik-
bana för barnen att pröva sin balans på, gungor 
och sandlåda. Det finns en lekstuga, snickarbod, 
fiskebrygga, bastu med mera. 

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med LIS-områdena är att 
möjliggöra en utveckling av den befintliga verk-
samheten vid Loka Brunn, det vill säga konfe-
rens-, restaurang-, spa- och hotellverksamheten. 

Verksamheten bidrar redan i dag till positiva sys-
selsättningseffekter i Hällefors kommun. Ett ut-
pekande som LIS-område skulle möjliggöra en 
vidareutveckling av verksamheten som stärker 
denna effekt.

Naturmiljö
LIS-områdena vid Loka Brunn ligger inom ett 
område utpekat i länsstyrelsens naturvårdspro-
gram, en skoglig värdetrakt samt riksintresse för 

naturvården. Norra Loken ingår även i vatten-
skyddsområdet för Loka Brunn.

LIS-området vid Södra Loken gränsar till natur-
reservatet Lokadalen samt ett föreslaget Natura 
2000-område. Även västra sidan av Södra Lo-
ken har mycket höga naturvärden, likt befintligt 
naturreservat, vilket behöver beaktas i den fort-
satta planeringen.

Runt Norra och Södra Loken gäller generellt 
strandskydd på 100 meter.

Sjöarna ingår i vattenförekomsten Trösälven en-
ligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS). 
Den ekologiska statusen är god. Dock överskrids 
gränsvärdet för kvicksilver och polybromerade 
difenyletrar(PBDE), likt alla ytvattenförekomster 
i Sverige i dag, och vattenförekomsten uppnår 
därför inte god kemisk status. 

LIS-områdena ligger inom grundvattenförekom-
sten Lokaåsen, Lokaområdet. Förekomsten upp-
fyller miljökvalitetsnormen god kemisk och kvan-
titativ status.
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En utveckling av verksamheten bedöms inte på-
verka de utpekade naturvärdena negativt.

Kulturmiljö
Eftersom brunnsområdet har använts kontinu-
erligt i nästan 300 år finns det flera intressanta 
byggnader inom området som visar på bygg-
nadsskicket från 1700-talet fram till idag. Detta 
ligger till grund för att området, inklusive de två 
LIS-områdena, ligger inom riksintresse för kultur-
miljövården. 

Inom det södra LIS-området finns en vägsträck-
ning som är klassad som övrig kulturhistorisk 
lämning. Det finns även en fornlämning och ett 
antal övriga kulturhistoriska lämningar i närom-
rådet. Bland annat är kyrkan klassad som övrig 
kulturhistorisk lämning, och likaså tre stycken 
minnesstenar. Det finns även en stenklädd källa 
som kan ha varit den första hälsokällan i Loka. 
Källan är ett så kallat bevakningsobjekt.

Söder om det sydliga LIS-området finns en gam-
mal milstolpe i gjutjärn som är klassad som forn-
lämning.

I det södra området finns det indikationer på att 
det skulle kunna finnas fler natur- och kulturhis-
toriska värden vilket bör utredas noggrannare i 
det fortsatta arbetet. Det finns bland annat flera 
gamla tallar i området med inristningar från an-
dra hälften av 1800-talet. 

En utveckling av verksamheten i det norra LIS-
området bedöms inte påverka kulturmiljön nega-
tivt. Samma sak gäller vid det södra LIS-området 
om utvecklingen görs på ett varsamt sätt.

Friluftsliv och rekreation
Loka är ett populärt område för rekreation och 
friluftsliv. Området ligger inom ett riksintresseom-
råde för friluftslivet, Finnekroken. Uppfattningen 
är att ett utpekande av LIS-områden som därtill 
möjliggör en utvidgning av verksamheten, skulle 
stärka syftet med riksintresset.

En utveckling av verksamheten bedöms öka 
möjligheterna till friluftsliv och rekreation kring 
Norra och Södra Loken.

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Det finns inga kommunala VA-anläggningar i om-
rådet, utan verksamheten har idag en enskild lös-
ning för vatten och avlopp. I det fortsatta arbetet 
är det viktigt att säkerställa att anläggningen har 
kapacitet för en eventuell utveckling av verksam-
heten och att långsiktigt hållbara vatten- och av-
loppslösningar skapas för ny bebyggelse. Detta 
är speciellt viktigt med tanke på att Norra Loken 
ingår i vattenskyddsområdet för Loka Brunn. 

I dag finns viss service i form av bland annat 
restaurang- och konferensverksamhet inom 
området. Övrig service, såväl kommersiell som 
offentlig, finns i Grythyttan, Hällefors samt Karl-
skoga tätorter.

Området nås enklast med bil eller buss. Läns-
trafiken Örebros linjer mellan Hällefors och Karl-
skoga stannar vid hållplatsen Loka Brunn, vid 
infarten till området.

Risk och säkerhet
Inom det södra LIS-område identifieras ett akt-
samhetsområde i SGU:s skredriskkartering. 
Även länsstyrelsens ras- och skredriskkartering 
identifierar område med risk för ras.

Vidare är väg 205, som löper genom det norra 
LIS-området och ca 30 meter väster om det söd-
ra området, rekommenderad väg för farligt gods. 

Områden på ett avstånd närmare än 30 meter 
från rekommenderad väg för farligt gods bör ges 
en markanvändning som inte uppmuntrar till sta-
digvarande vistelse. Detta område bör inte hel-
ler exploateras på ett sådant sätt att eventuella 
olycksförlopp kan förvärras. Friluftsområden är 
ett exempel på sådan markanvändning som är 
acceptabelt inom detta område.

På ett avstånd mellan 30 och 70 meter från re-
kommenderad väg för farligt gods bör mark-
användningen utformas så att få personer up-
pehåller sig i området och i vaket tillstånd. 
Markanvändning som normalt kan planeras utan 
särskild riskhantering i detta område är t.ex. han-
del i mindre omfattning.



66

BILAGA 2 - ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

UTSTÄLLNINGSHANDLING

På ett avstånd mellan 70 och 150 meter från en 
rekommenderad väg för farligt gods kan de flesta 
typer av markanvändning placeras utan särskil-
da åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan 
markanvändning som innefattar särskilt många 
eller utsatta personer. Handel, mindre kontor 
samt kultur- och idrottsanläggningar utan bety-
dande åskådarplats bedöms normalt kunna upp-
föras utan särskilda skyddsåtgärder, men inte till 
exempel hotell. 

Närheten till väg 205, gör också att de västra de-
larna av LIS-områdena är utsatta för buller. 

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet ska 
beaktas vid exploatering inom området. Ny be-
byggelse inom vattenskyddsområdets primära 
skyddszon bör undvikas.

Rekommendationer
LIS-områdena bör ingå i ett nytt planprogram för 
Loka Brunn.

Prövning av åtgärder som syftar till att vidareut-
veckla konferens- och hotellverksamheten, samt 
för olika anordningar för friluftslivet ska ske via 
bygglov samt prövning av dispens från strand-
skyddet. Innan ett planprogram har upprättats 
ska inga prövningar av bygglov eller förhands-
besked göras, förutom för mindre anordningar 
kopplade till friluftslivet.

I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• eventuell påverkan på riksintresse för natur-

vården, 
• eventuell påverkan på riksintresse för kultur-

miljövården, 
• eventuell påverkan på riksintresse för frilufts-

livet,
• eventuell påverkan på naturvärden inom 

strandskyddsområdet: ett område i länssty-
relsens naturvårdsprogram och en skoglig 
värdetrakt,

• eventuell påverkan på vattenskyddsområdet 
för Loka Brunn,

• närheten till väg 205 vad gäller buller, risk för 
avkörning samt farligt gods,

• aktsamhetsområde för skred, 
• tillkommande bebyggelses anpassning till 

befintlig bebyggelse och andra kulturvärden, 
samt

• allmänhetens tillgång till stranden.
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Sammanfattning  

En inventering har skett i samband med framtagandet av LIS-områden inför planarbetet med en översiktsplan till 

Hällefors kommun. Inventerings syfte har varit att identifiera värdefulla livsmiljöer för växter och djur i ett visst antal 

utpekade områden. De områden som anses hysa värdefulla livsmiljöer och/eller arter som indikerar högt naturvärde 

har klassats enligt den standard som är framtagen för naturvärdesinventering, SS 199000:2014 och redovisats. I 

flera av områdena finns sedan tidigare kunskap om höga naturvärden så som nyckelbiotoper, blivande naturreservat 

m.m., dessa områden har då inte inventerats separat i denna inventering. Inventeringen har skett genom förstudier 

av befintligt underlag och har kompletterats med undersökning på fältnivå, detaljgrad översiktligt. 

 

 

 

 

Henric Ernstson 2016-11-23 
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1 Bakgrund / Inledning 

Naturvärdesinventeringen är en del i planarbetet inför en översiktsplan för Hällefors kommun, där framtagandet av 

LIS-områden ingår. 

2 Syfte med naturvärdesinventering 

Syftet med inventeringen är att identifiera eventuell värdefull natur och i dessa fall avgränsa dem geografiskt i 

landskapet. En naturvärdesinventering syftar till att avgränsa områden som är av positiv betydelse för biologisk 

mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. I denna rapport beskrivs alla områden generellt var 

för sig och eventuella avgränsningar och fynd finns beskrivna där.  

3 Avgränsning och metodik 

Inventeringen har genomförts under hösten 2016. Inventeringen har skett genom att studera befintligt material på 

förstudienivå kompletterat med inventering på fältnivå detaljeringsgrad översiktlig. 

Metodiken som har använts följer SS 199000:2014. Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering är att 

beskriva och värdera naturområden med betydelse för den biologiska mångfalden. En naturvärdesinventering ska 

enligt standarden resultera i avgränsade, bedömda områden av positiv betydelse för den biologiska mångfalden.   

Med naturvårdsobjekt menas här ett geografiskt avgränsat område med naturvärde som utgörs av en dominerande 

naturtyp och som tilldelas en gemensam naturvärdesklass.  

4 Naturvärdesobjekt  

4.1 Kriterier 

Naturvärdesbedömning ska göras utifrån två kriterier, biotop samt art.  De båda bedömningsgrunderna samverkar, 

kvaliteter i en biotop kan i sin tur tala om hur bra biotopen bör fungera som livsmiljö för olika arter. De två 

kriterierna sammanvägs i en matris utifrån bedömning och artfynd. Nedan visas en principbild för naturvärdesklass 

från SS199000:2014 där en sammanvägning av art respektive livsmiljö leder till en naturvärdesklass.  

En begränsning i en naturvärdesinventering är bland annat att andra ekosystemtjänster som t.ex. vattenrening, 

erosionsskydd mm. inte kommer med. I ett inventerat område kan det finnas ytterligare andra värden så som kultur- 

och friluftsliv som inte heller kommer med i denna inventeringsmetodik. 
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Principbild från SS 199000:2014 för att illustrativt beskriva hur arter respektive livsmiljöer (biotoper) leder till en bedömd 

naturvärdesklass.  
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5 Allmän beskrivning av område 

Nedan redovisas de olika områdena som ingår i utredningen. Till varje delområde finns en karta med beskrivning av 

området samt eventuella naturvårdsobjekt som har hittats i områdena. Till varje delområde finns också ett stycke 

med kommentarer kring delområdets beskaffenhet och lämplighet. 

 

Karta med de olika inventeringsområdena markerade.  
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5.1 Saxen, Hällefors 

Området består av både odlingsmark, fritidshus och produktionsskog. Centralt i området finns ett större 

sammanhängande våtmarksområde som har spår från tidigare dikningsföretag. I området dominerar barrvegetation 

på blåbärsris men ställvis finns inslag av lövvegetation. Utmed stranden och våtare partier samt bebyggelse är det 

större inslag av lövvegetation. 

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

planerat naturreservat.  

 
 

  

Foto över södra delarna fotograferat norr ut över åkermarken 

utmed vattnet.  

Foto över södra delarna i närheten av fritidshusen, där det 

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

finns ung blandskog med gran som dominerar.  

Stora delar av det södra området består av gles granskog. 

  

Klenare granskog i anslutning till skjutbana I området finns flera branter som är klädda med 

produktionsskog av gran. 

  

Område mellan sjön och de våtare partierna. I området finns 

hålträd samt uteslutande löv. 

Den väg som går in och tidigare har avvattnat befintlig 

våtmark norr om området. I området finns fortfarande partier 

av våtmark/mossa som inte är bevuxet, trotts en fungerande 

markavvattning. 
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Typisk produktionsskog i området.  Typisk produktionsskog i området. 

 

 

Typisk produktionsskog i området, i detta sammanhang i 

närheten av befintlig bebyggelse. Det är oftast mer inslag av 

löv i närheten av befintlig bebyggelse i hela delområdet.  

 

 
 

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



_____________________________________  _________________________________________ 

              Macintosh HD:Users:henricernstson:Documents:HEkonsult_lokalt:7406:PM_naturinventering_v101.docx / utskriven: 2017-01-13 10 (41) 

5.1.1 Kommentar 

 

Karta över delområden  

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

5.1.1.1 Område a 

I delområdet finns både produktionsskog och hus utmed stranden. I området finns också en skjutbana, öppen 

åkermark samt kalhyggen, bland annat i de östra delarna.  

5.1.1.2 Område b 

Området utgörs av sumpskogar och dikad mosse och utgör en förlängning av mossen norr om området. Området är 

sedan tidigare utpekat ur naturvårdssynpunkt och har inte inventerats i samband med denna inventering.  

5.1.1.3 Område c 

Området utgör en dikad mosse och är en förlängning av mossen i norr. I området finns blötare partier kvar och 

området har här vissa naturvärden men är väldigt påverkat av tidigare dikningar. Området bedöms inte nå upp till 

naturvärdesklass 4 men hyser viktiga strukturer för naturvärden trots att det är väldigt påverkat. De finaste 

områdena ligger utmed ett stort dike som skär delområde b och c från varandra.  

5.1.1.4 Område d 

Området utgörs till största delen av produktionsskog, förutom inslag av åkermark och tomtmark främst utmed 

stranden. I området finns flertalet hus utmed stranden, öster om vägen finns produktionsskog som domineras av 

granskog. I norr finns en större nyckelbiotop med naturvårdsavtal som inte är inventerat i denna inventering. 
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5.2 Sör-Älgen, Hällefors 

Området består av produktionsskog i olika åldersstadier, i området finns också flera stora kalhyggen. Området 

består främst av barrskog på sandig mark. Området är kuperat och i flera lägre områden mellan höjderna finns 

rikligt med våtare partier och sumpskogar. I området finns flera stigar och anläggningar för det rörliga friluftslivet. I 

de södra delarna dominerar kalhyggen och i den norra delen finns både kalhygge, naturreservat och en camping. 

 

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

  

Foto över södra delarna, där visst trädskikt är lämnat utefter 

stranden.  

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

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

anläggningar för det rörliga friluftslivet.  

Foto över strand 

  

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

högre liggande partier bland annat.  

Foto över våtmark med skvattram mm. 

  

Foto över Kullberget söder ifrån.  Karaktäristiskt foto över området med ömsom 

produktionsskog av gran/tall samt avverkade ytor.  
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Norra delen av området i närheten av skinnartorp är i stora 

delar kalhygge eller äldre produktionsskog.  

Foto över elsäkerhetsarbeten som sker i delområdets norra 

delar, kabelförlängning utmed stranden mellan befintliga 

tomter.  

  

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

grustäkten utmed stranden.  

Foto från vägen i de norra delarna  
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5.2.1 Kommentar 

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

5.2.1.1 Område a 

Området består av stora hyggen och där mellan flera våta sänkor, utmed stranden finns flera äldre hus sedan 

tidigare. I de mittersta delarna består området av flera sammanhängande fuktiga sänkor. I området finns flera stigar 

och leder till förmån för det rörliga friluftslivet.  

5.2.1.2 Område b 

 I området finns produktionsskog samt områden med högre naturvärden och intressanta strukturer, i området går 

flera vandringsleder. På toppen av kullaberget finns en stor nyckelbiotop utpekad sedan tidigare som inte är 

inventerad i denna inventering.  

5.2.1.3 Område c 

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

5.2.1.4 Område d 

Området består av produktionsskog samt hyggen. Utmed stranden finns flera hus och tomter. I området finns en hel 

del lövskog, ställvis knutet till tomtmark eller som uppslag från tidigare hyggen. En äldre sandtäkt finns i området.  

5.2.1.5 Område e 

Området består av barrskog och en sumpskog som ingår som en del i det kommunala naturreservatet. Dessa ytor är 

inte inventerade i denna inventering. I norr ligger en större camping, som i söder gränsar till sumpskogen och i norr 
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angränsar till en finare låglänt barrskog med flera knipholkar och vegetation som tyder på fuktig miljö.  

5.2.1.6 Naturvärdesobjekt 

Naturvärdesklass: Visst naturvärde, klass 4 

Värdering: Hydrologiskt intakt våtmark  

Karaktär och motivering: Sammanhängande intakt våtmark med rikligt av klena tallar. 

 

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

 

Karta över delområdet.  

Området består av brukad skogsmark med produktionsskog, visst inslag finns av våtare områden och diken i vissa 

bitar. I området finns ett mycket stort kalhygge respektive ett stort äldre hygge och produktionsskog. Ställvis i söder 

finns klenare produktionsskog med blöta inslag i sydväst.  

  

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

produktionsskog där det inte är avverkat.  

Foto från vändhållplatsen i området. De delar som inte är 

avverkat närmast består av produktionsskog utan tecken på 

några högre naturvärden.  
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Foto över produktionsskog som är lämnad kant i kant med ett 

av hyggena.  

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

som kommer ned, i området finns klenare yngre lövvegetation. 

Området kommer dock inte upp i någon naturvärdesklass.  

 
Foto som området ser ut på ett stort område, utmed stranden finns en smal remsa av träd lämnad för att i övrigt bestå av ett 

stort kalhygge. 
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Foto över produktionsskog som är lämnad, här finns finare 

partier med torrhällar/ hällmarkstallskog som även är 

markerad med naturhänsyn vid en tidigare gallring.  

Foto över produktionsskog som är lämnad, här finns finare 

partier med torrhällar/ hällmarkstallskog som även är 

markerad med naturhänsyn vid en tidigare gallring. 

  

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

barrskog i brant slänt ned mot sjön.  

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

skogsbruk bedrivits och det finns  hyggen i olika 

succesionsstadier.  
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5.3.1 Kommentar 

 

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

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

5.3.1.1 Område a 

Området består av produktionsskog i en nordöstlig sluttning. I området har det förekommit tidigare avverkning, 

främst i höjderna. I områdets södra delar finns fina partier med torrhällar/ hällmarkstallskog som även är markerat 

vid en tidigare gallring i området med naturvårdshänsyn. I detta område finns flera hällar och branta klippor, både åt 

norr och åt öster, ner i vattnet. Delar av området utgör ett så kallat landskapsobjekt, men bedöms inte nå upp till 

naturvärdesklass 4. I detta område finns rikligt med hänglav.  

5.3.1.2 Område b 

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

5.3.1.3 Område c 

Stora delar av området är kalhygge i olika stadier. I öster består området av ett mycket stort kalhygge medan i 

väster finns yngre skog lämnad mellan vägen och sjön för att på slutet bli gårdsmiljö kring befintlig fastighet.  

5.3.1.4 Område d 

Består främst av produktionsskog, det finns inslag av ett blötare parti mitt på området. Inga tecken på höga 

naturvärden.  
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5.4 Sör-Älgen, Campus Grythyttan 

Området består av ett större område med tall som är gallrat nyligen. I området finns ett stort parti som är ett 

blivande naturreservat. Området närmast dammarna finns med i fornlämningsregistret. Utmed stranden och 

närmare utloppet från Jordantjärnet är det våtare utmed stranden.  

 

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

planerat naturreservat.  

 

  

Foto över delar av dammarna och området kring dessa söder 

om restauranghögskolan. 

Foto öster ut över strandområdet. 
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Foto över områdets skogsparti Foto öster ut, udden med utpekat höga naturvärden syns. 

  

Foto över områdets skogsparti Foto över områdets skogsparti 

  

Foto över våtmarken i öster. Foto över områdets skogsparti 
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5.4.1 Kommentar 

 

Karta över delområden 

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

5.4.1.1 Delområde a 

Delområdet består av ett större skogsområde som är gallrat, området består av tall av blåbärsristyp. Norr om 

befintliga byggnader finns ett större hygge samt lite produktionsskog kvar.  

5.4.1.2 Delområde b 

Delområdet består av en mark som tidvis är översilad och mycket fuktig, i området finns inslag av vitmossa och 

skvattram. Området hyser viktig naturvärdesfunktion och strukturer, utgör ett så kallat landskapsobjekt till största 

delen, men anses inte nå upp till naturvärdesklass 4 vid besöket. Området utgör en förlängning till delområde C.  

5.4.1.3 Delområde c 

Delområdet utgör det som länsstyrelsen sedan tidigare utpekat som blivande naturreservat och har inte inventerats 

inom ramen för denna inventering.  
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5.5 Torrvarpen, Grythyttan 

Hela området utgörs av produktionsskog i olika stadier, i området finns inslag av skogsskiften med rikligt med löv 

men främst dominerar barr i området. I området finns befintlig bebyggelse, främst knutet till samhället men även 

utmed stranden samt två äldre bosättningar knutet till äldre jordbruksmark.  

 

Karta över delområdet med naturvärden synliga. 

  

Foto från områdets södra del, i direkt anslutning till befintligt 

bostadsområde 

Foto över strandområdet i söder, norr om bebyggelse utmed 

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

lövinslag. 

  

Typiskt foto från området med produktionsskog.  I området finns några fastigheter utmed stranden, några ligger 

i ett område där avverkning har skett. I hela området finns fina 

stigar och vägar även där avverkning har skett.  

  

Foto över igenväxande åkermark i området centrala partier. Lövsly utmed gränsen till befintligt bostadsområde. 
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Stranden i söder går upp mot befintlig bebyggelse.  Badstrand i söder.  

5.5.1 Kommentar 

 

Karta över området med delområden  

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

5.5.1.1 Område a 

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

5.5.1.2 Område b 

I området finns rikligt med stigar, hela området känns som ett friluftsområde för Grythyttan. Den bebyggelse som 
finns känns inte störande och innebär inte att någon privat tomtmark stör strandpromenaden i dagsläget.  
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5.6 Torrvarpen, Holmarna-Lövnäsudden 

Stora delar av området utgörs av produktionsskog, i området finns delområden som är avverkade. I öster utgörs 

området av granskog med blåbärsris för att i de centrala delarna bli mer tätbevuxet. I närheten av Lövnäset, utgörs 

branternas skogsskikt av en hel del lövvegetation och i norra delarna blir det åter massiv granskog som dominerar. 

 

Karta över området med våtmarker och fornlämningar markerade 

 

 

  

Foto över typisk produktionsskog i området. Foto över stranden i det område som är utpekat och hyser 

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

”visst naturvärde” klass 4. 

Foto över stranden i det område som är utpekat och hyser 

”visst naturvärde” klass 4. 

  

Typisk produktionsskog i de sydliga/centrala delarna. Typisk produktionsskog i de sydliga/centrala delarna. 

  

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

 

 

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

 

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

skraffering. 

5.6.2 Område a 

Naturvärdesklass: Visst naturvärde, klass 4 

Värdering: Hydrologi 

Karaktär och motivering:  

Lövsly utmed stranden, markskiktet består av vitmossa som tidvis är översvämmat och i området finns rikligt med 

vedsvamp på klena lövträd.  
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Karta över delområde a 

5.6.3 Område b 

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



_____________________________________  _________________________________________ 

              Macintosh HD:Users:henricernstson:Documents:HEkonsult_lokalt:7406:PM_naturinventering_v101.docx / utskriven: 2017-01-13 31 (41) 

5.7 Kvisseln, Hjulsjö 

 

Karta över området, I kartan syns inventerade våtmarker samt fornlämningar, En större fornlämning finns bland annat vid utloppet 

mellan Kvisseln och Hjulsjön. 

Området består av skogsmark utmed sjön Kvisseln samt älven mellan Kvisseln och Hjulsjön. I området har det 

tidigare förekommit malmhantering. De största värdena är knutna till älven och lämningar från malmproduktionen. I 

området finns anläggningar för kanotturism.  

 

  

Foto över älven i området Området närmast kulturlämningen och älven är tät och i 

området finns rikligt inslag av klen död. I området finns även 

vedsvamp m.fl. intressanta strukturer.  Delområdet är klassat 
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till ”visst naturvärde”, klass 4.  

  

Tät ung skog i området närmast älven Älven med våta översilade växtsamhällen. 

  

Produktionsskog med klen lövvegetation. Strandbrinken sett från de norra delarna av området.  

  

Skogen i de norra delarna av området  Skogen i de norra delarna av området bestär av både grövre 

och klenare uppslag.  

 



_____________________________________  _________________________________________ 

              Macintosh HD:Users:henricernstson:Documents:HEkonsult_lokalt:7406:PM_naturinventering_v101.docx / utskriven: 2017-01-13 33 (41) 

5.7.1 Kommentar 

 

Karta över området och delområden 

5.7.1.1 Område a 

Området besår främst av klenare produktionsskog men ligger utmed älvfåran och utgörs också av tidvis 

översvallade våta området utmed älven. Området är en del i en paddelled och i området finns lämningar från 

tidigare verksamhet som finns registrerat i fornminnesregistret. I området finns en lägerplats tillhörande 

paddelleden.  

5.7.1.2 Område b 

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

5.7.2 Område c 

Naturvärdesklass: Visst naturvärde, klass 4 

Värdering: Hydrologi 

Karaktär och motivering: 

Området består av klena och grova träd, i området finns ett stort inslag av död ved med rikligt av mossa och 

vedsvamp. Området präglas av fuktig miljö. I direkt anslutning finns även en anläggning som är skapad för det 

rörliga friluftslivet.  
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Karta över delområde c. 
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5.8 Hjulsjön, Hjulsjö 

Området består av produktionsskog som går från höjden ned mot sjön, utmed hela sjön går en äldre järnvägsbank 

som brukas som cykelled i dag. I området finns vissa naturvärden knutna till inlopp och utlopp till Hjulsjön.  

 

 

Karta över området.  

 

  

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

södra delarna.  

Foto övers strandbrinken 
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Foto från de centrala delarna, över en äldre åkermark som har 

använts som hage. 

Foto från den gamla järnvägsbron i öster. 

 

 

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

 

Karta över området med delområden 

5.8.1.1 Område a 

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

befintlig bebyggelse. 

5.8.1.2 Område b 

Naturvärdesklass: Visst naturvärde, klass 4 

Värdering: Hydrologi 

Karaktär och motivering: 

Området utgörs av låglänt översilad mark samt våt vegetation kring utloppet till  Hjulsjön. 
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Karta över område b 

5.8.1.3 Område c 

Utgörs av älven som går ut från Hjulsjön och dess branta stränder. Strukturen kring älven är intressant med branta 

strandbrinkar men i hela området finns främst produktionsskog och några höga naturvärden är inte noterade.  
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5.9 Norra och Södra Loken, Loka Brunn 

Området består av en gammal brunnsmiljö, kring denna ligger branta sidor med främst barrvegetation. I området 

finns stigar och leder som används av besökarna och det finns äldre hyggen i branterna i öster samt gles 

produktionsskog. I området finns även lövinslag. 

 

Karta över området med kända naturvärden markerade 

  

Foto över områdets södra del mot den befintliga 

nyckelbiotopen 

Foto över områdets sydvästra hörn som utgörs av en öppen 

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

badhus 

 

5.9.1 Kommentar 

 

Karta över området med delområden 

5.9.1.1 Område a 

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

mark.  

5.9.1.2 Område b 

Området utgörs centralt av brunnsmiljön med gamla byggnader och tillhörande infrastruktur. I området finns flera 

stigar eller leder som leder in och ut ur utpekat område. Det är motionsleder som används av de som bor på 
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brunnen. Områdets skog utgörs främst av barrvegetation i olika stadier. 

6 Referenser: 

Artdatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. Artdatabanken SLU, Uppsala 

Hallingbäck, T. (red.) 2013. Naturvårdsarter. ArtDatabanken SLU. Uppsala. ISBN: 978-91-88506-93-1 

SIS 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI)- Genomförande, naturvärdesbedömning och 

redovisning: Svensk Standard SS 199000:2014 

SIS 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Komplement till SIS199000: Teknisk rapport 

SIS-TR 1999001:2014 

 

6.1 Referenser internet: 

Artdatabanken, artportalen  http://www.artportalen.se/ 

Artdatabanken, artfakta  http://artfakta.artdatabanken.se 

Länsstyrelsens kartdatabas  http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/P

ages/karttjanster.aspx 

Länsvisa kartdata  http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/lansvisa-

geodata/orebro-lan 

Riksantikvarieämbetet  http://www.raa.se 

Skogsstyrelsens hemsida  http://www.skogsstyrelsen.se/ 

 



Bilaga 4 – Sammanställning från medborgardialog 
 
Dokument 1, Enkätundersökning till studenter 

Dokument 2, Sammanställning av underlag till översiktsplan som 
framkommit vid dialogmöten i Hällefors kommun 25 januari – 2 mars 
2016 

Dokument 3, Enkät till samtliga medborgare 

Dokument 4, Sammanställning medborgardialog skola 

Dokument 5, Föreningsmöte 

 



DOKUMENT 1 

Enkätundersökning ÖP 2016 (20161021-20161130), Studenter 

Kön 

Namn  Antal  %  

Man  4  28,6  

Kvinna  8  57,1  

Vill ej uppge  2  14,3  

Total  14  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (14/14)  

 
 

 
Ålder 

Namn  Antal  %  

16-25 år  6  42,9  

26-45 år  6  42,9  

46-64 år  1  7,1  

65 +  1  7,1  

Total  14  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (14/14)  

 
 

 
 



Bostadsort 
Namn  Antal  %  

Hällefors tätort  10  71,4  

Grythyttan  1  7,1  

Bredsjö  0  0  

Hjulsjö  0  0  

Sävsjön  0  0  

Silvergruvan  0  0  

Hammarn  1  7,1  

Saxhyttan/Bovik  0  0  

Älvestorp  0  0  

Loka  0  0  

Sikfors  0  0  

Övrigt område i Hällefors kommun  0  0  

Bor ej i Hällefors kommun  2  14,3  

Total  14  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (14/14)  

 
 

 

 



Vilken eller vilka bostadstyper tycker du saknas i kommunen? (Ange högst tre svarsalternativ.) 
Namn  Antal  %  

Lägenhet, hyresrätter  6  50  

Lägenhet, bostadsrätt  4  33,3  

Villor  5  41,7  

Radhus/parhus/kedjehus  0  0  

Studentbostäder  2  16,7  

Seniorboende/trygghetsboende  1  8,3  

Vårdboende/äldreboende  1  8,3  

Boende för funktionsnedsatta  0  0  

Inga bostadstyper saknas i kommunen  0  0  

Total  19  158,3  

 
 
Svarsfrekvens  

85,7% (12/14)  

 
 

 

Var i kommunen tycker du att det saknas bostäder? (Ange högst tre svarsalternativ.) 

Namn  Antal  %  

Hällefors tätort  9  75  

Grythyttan  3  25  

Bredsjö  1  8,3  

Hjulsjö  0  0  

Sävsjön  0  0  

Silvergruvan  0  0  

Hammarn  1  8,3  

Saxhyttan/Bovik  0  0  

Älvestorp  0  0  

Loka  1  8,3  

Sikfors  0  0  

Det saknas inte bostäder  1  8,3  

Total  16  133,3  

 
 
Svarsfrekvens  

85,7% (12/14)  

 
 

 

 



Vad tycker du är viktigt att ha i närheten av din bostad? (Ange högst tre svarsalternativ.) 
Namn  Antal  %  

Skola och förskola  3  21,4  

Sjukvård och vårdcentral  4  28,6  

Bra kommunikationer, kollektivtrafik  5  35,7  

Handel  3  21,4  

Arbete/arbetsplatser  6  42,9  

Aktiviteter  3  21,4  

Parker/natur/grönområden/promenadstråk  2  14,3  

Vatten  2  14,3  

Bra gång‐och cykelvägar/promenadstråk  5  35,7  

Total  33  235,7  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (14/14)  

 
 

 

Kan du tänka dig att bo kvar i Hällefors kommun efter avslutade studier? 

Namn  Antal  %  

Ja  8  61,5  

Nej  5  38,5  

Total  13  100  

 
 
Svarsfrekvens  

92,9% (13/14)  

 
 

 
Komplettera gärna ditt svarsalternativ med en kommentar.  
Inget slår naturen människorna lugnet  
Vet inte  
om jag hade ett dagis nära och en bra lägenhet någon annanstans hade jag nog flyttat, pga att det inte finns många 
mer jobb än fabrik eller omsorg.  
jag trivs bra  
jag tror det är bra utveckling i Hällefors kammun  

 



Inom vilka områden vill/tror du att näringslivet kan utvecklas i kommunen (Ange högst tre svarsalternativ.) 

Namn  Antal  %  

Småföretagande  6  50  

Stora företag  6  50  

Turism  4  33,3  

Handel  3  25  

Kultur, fritid och idrott  5  41,7  

Logistik  1  8,3  

Total  25  208,3  

 
 
Svarsfrekvens  

85,7% (12/14)  

 
 

 
Vad behövs för att du ska använda våra parker/naturområden mer än idag? (Ange högst tre 
svarsalternativ.) 

Namn  Antal  %  

Information  3  25  

Belysning  6  50  

Markerade stigar  1  8,3  

Grillplatser  2  16,7  

Sittplatser  1  8,3  

Utegym  5  41,7  

Platser för spontanaktiviteter  5  41,7  

Mer skötsel  6  50  

Planteringar och rabatter  2  16,7  

Total  31  258,3  

 
 
Svarsfrekvens  

85,7% (12/14)  

 
 

 

 



Vilket/vilka grönområden tycker du kommunen ska satsa mer resurser på? (Ange högst tre svarsalternativ.) 
Namn  Antal  %  

Polstjärnan  3  25  

Mästarnas park  0  0  

Millesparken  0  0  

Sinnenas och minnenas park  0  0  

Hurtigtorpet + Hökhöjdsområdet  4  33,3  

Lindholmstorpet – området kring  3  25  

Krokbornsparken – skogen runt omkring  5  41,7  

Grythytteviken  1  8,3  

Berget i Grythyttan  2  16,7  

Fd motionsslingorna i Grythyttan (norra infarten)  1  8,3  

Hjulsjö MTB-område  2  16,7  

Ett nytt grönt stråk som följer Schillingvägen in mot 
centrum  3  25  

Behövs inte satsats mer på grönområden  1  8,3  

Total  25  208,3  

 
 
Svarsfrekvens  

85,7% (12/14)  

 
 

 

I vilket grönområde vistas du mest? (Ange högst tre svarsalternativ.) 

Namn  Antal  %  

Polstjärnan  6  50  

Mästarnas park  1  8,3  

Millesparken  1  8,3  

Sinnenas och minnenas park  0  0  

Hurtigtorpet + Hökhöjdsområdet  2  16,7  

Lindholmstorpet – området kring  1  8,3  

Krokbornsparken – skogen runt omkring  6  50  

Grythytteviken  1  8,3  

Berget i Grythyttan  1  8,3  

Fd motionsslingorna i Grythyttan (norra infarten)  1  8,3  

Hjulsjö MTB-område  2  16,7  

Inget av dessa alternativ  2  16,7  

Total  24  200  

 
 
Svarsfrekvens  

85,7% (12/14)  

 
 

 



Var i kommunen tycker du att det saknas gång‐ och cykelvägar? (Ange högst tre svarsalternativ.) 

Namn  Antal  %  

Hällefors – Grythyttan  11  91,7  

Hällefors – Sikfors  2  16,7  

Svartälvsvägen – Riksväg 63 - Silvergruvvägen  0  0  

Basvägen – Kyllervägen – Resecentrum  1  8,3  

Sikforsvägen - Silvergruvvägen – Resecentrum  1  8,3  

Basvägen – Bollvägen – Riksväg 63  1  8,3  

Silvergruvvägen – Bjässevägen – befintlig gång- och 
cykelbro  1  8,3  

Det saknas inga gång- och cykelvägar  1  8,3  

Total  18  150  

 
 
Svarsfrekvens  

85,7% (12/14)  

 
 

 

Till vilka platser i kommunen tycker du att det saknas gång‐ och cykelvägar? (Ange högst tre 
svarsalternativ.) 

Namn  Antal  %  

Skola och barnomsorg  5  41,7  

Sjukvård och vårdcentral  4  33,3  

Kollektivtrafik  3  25  

Handel  1  8,3  

Arbete/arbetsplats  1  8,3  

Aktiviteter  1  8,3  

Natur/grönområden  2  16,7  

Vatten  3  25  

Idrottsplats  0  0  

Det saknas inga  2  16,7  

Total  22  183,3  

 
 
Svarsfrekvens  

85,7% (12/14)  

 
 

 

 



Hur transporterar du dig till arbete/skola? 

Namn  Antal  %  

Gång  5  38,5  

Cykel  2  15,4  

Kollektivtrafik  1  7,7  

Bil  4  30,8  

En kombination av flera färdmedel  1  7,7  

Total  13  100  

 
 
Svarsfrekvens  

92,9% (13/14)  

 
 

 
Hur ofta åker du med kollektivtrafiken? 

Namn  Antal  %  

Nästan dagligen  2  15,4  

En gång i veckan  3  23,1  

En gång i månaden  1  7,7  

Mera sällan än en gång i månaden  4  30,8  

Aldrig  3  23,1  

Total  13  100  

 
 
Svarsfrekvens  

92,9% (13/14)  

 
 

 
 



DOKUMENT  2 

Sammanställning av underlag till översiktsplan som framkommit vid 
dialogmöten i Hällefors kommun 25 januari – 2 mars 2016 

Hur ekologiskt kan Hällefors kommun vara? 
 
Utrymmen och platser för kolonilotter, närproduktion av livsmedel, höjd självförsörjningsgrad av 
livsmedel, närodling, stadsodling, socialt hållbarhet i ett matproduktionsperspektiv. 
 
Definiera ekologisk och hållbar kommun, attityder och värderingar till att leva mer hållbart 
 
Solenergipark, vindkraft/vindbruksplan 
 
Strandnära tomter/LIS-områden 
 
Värna allemansrätten 
 
Fiske och vatten som näring och rekreation 
 
Fiske och vilt som resurs, naturturism, fisketurism, besöksnäring, vinteraktiviteter, turridning, 
motorsport 
 
Utveckla de gröna näringarna tillsammans med besöksnäringen. Från Jord till bord 
 
Ta vara på de möjligheter vi sitter på i form av vildmark mm, bevara attraktiva områden, vilka 
naturskyddsområden har vi/kommer vi att få? Behov av tysta områden, kartlägga vilka områden som 
är tänkta som naturskyddområden 
 
Skogen som resurs, delvis i konflikt med ett rationellt skogsbruk. Dialog för att spara vissa 
markområden 
 
Över 400 vattendrag att se möjligheter i, dialog över kommun- och länsgränser ang Svartälven, kanot 
och fiske i Svartälven, sköta om områdena runt sjöarna, öka tillgängligheten, badplatser, vatten som 
marknadsföring (inkl Loka vattnet) 
 
Lätta på strandskyddet, bebyggelse i strandnära lägen/LISområden 
 
Utveckla de områden som redan finns 
Knuthöjdsmossen 
 
Grillplatser, cykelleder 
 
Bra mobiltäckning behövs 
 
Framtiden för Hjulsjöbygden 
 
Kollektivtrafik 

Bättre bussförbindelser till Hällefors och Kopparberg, anropstrafik? Bra förbindelser med tåg från 
Kopparberg, utveckla tågtrafiken Hällefors – Örebro kan utvecklas, använd järnvägen Hjulsjö/Bredsjö 



Fibernät 
Viktigt med fiber och fungerande digitala infrastrukturer, bättre mobiltäckning behövs 

Vägnätet 

Samtliga vägnät är i dåligt skick (Hällefors, Nora, Lindesberg, Kopparberg), tunga godstransporter 
förstör vägarna 

Äldre 

 ”Mellanboende” och trygghetsboende för äldre 

Sätta Hjulsjö på kartan 

Påvisa attraktiviteten, få hit jobb som ligger i framkant – göra det coolt att bo här, väg 63 som 
turistväg, utveckla Rastälvsdalen, samordning kring turism, hållbarhetsperspektivet = natur + 
gemenskap, skapa en Ekoby, gemensam odling etc 

Säkrad vattentillgång  

Bebyggelse & Befolkning & fritid 

Göra något åt hus som förfaller, utveckla sjönära tomter/områden, bevara andra naturintressen, fler 
nyinflyttade och nybyggnation, bevara Industrirester, servicepunkt, fler kollektiva samlingspunkter, 
gemensamhetsboenden, utveckla sport och friluftslivet, social hållbarhet  

Framtida lantbruk & skogsbruk & Natur 

Göra naturreservat, skapa möjligheter till självförsörjning, Dammen– naturreservat, utveckla marken 
kring Rastälven med naturens/kulturens hus, järnvägen =guldläge för produktion 

Infrastruktur & kommunikation för Hälleforsbygdens framtid 
 
Vägar och tågtrafik  
Riksväg 63, Hällefors – Kopparberg, stor betydelse för transporter norrifrån och stor belastning av 
tunga fordon, Kan transporter på tåg ersätta lastbilstrafik? Åtgärdda Rv 63 

Förbifart Hjulsjö 

Arbetet med järnvägen Kil – Ställdalen  

Vägen Hjulsjö- Järnboås – Nora mycket dålig standard.  

Åtgärder på grusvägar i tätorten Hällefors? 

Gång- och cykelvägar 

Cykelbana Hällefors – Grythyttan  

Bygga ihop GC nätet i tätorten, GC-plan, cykelväg längs Rv 63 i Hällefors 

Övergång eller tunnel under järnvägen mellan Klockarhagsskolan och Hällevi  



Använda gamla banvallar för GC-vägar? 

Tunneln under vägen i Grythyttan används ej, man går över vägen istället 

Cykelväg behövs för skolelever i Grythyttan, Kyrkogatan - fotbollsplanen 

Pendling, miljö och hållbart resande 

Beroende av arbetsmarknadspendling ökar både in och ut ur kommunen, vilka är de viktigaste 
pendlingsstråken?  

Samverkan behövs med omkringliggande kommuner när det gäller pendling till viktiga 
servicepunkter, sjukvård, gymnasieskolor mm. Kan transporter samordnas? 

Samordning persontrafik med skolbilarna? 

Skapa förutsättningar för ett hållbart resande. Underlätta cykling och gående. Ersätta biltrafiken med 
andra transportslag, utveckling av transportsystemet, utökad kollektivtrafik leder förhoppningsvis till 
beteendeförändringar när det gäller resande 

Diskussioner förs om fler p-platser i centrala Hällefors vilket kan motverka tankar på att öka cykling 
och gående. 

Hällefors – den tätort vi vill se 
Behöver vi ha ICA mitt i centrum, finns platser på annan plats... , levande centrum, Torget naturlig 
samlingsplats, grönytor i centrum, ett samlat centrum hur stort ska det vara, tillgänglighet, stimulera 
olika verksamheter att dra sig till centrum, caféer och attraktiva utemiljöer 
 
Naturlig avgränsning, älven, 63:an, järnvägen 
 
Vad kan kommunhuset användas till? 
 
Området vid Bananen 
 
Planera för ett framtida broreservat 
 
Vilken blir vägen till centrum utifrån det nya resecentrum 
 
Tydligt uttala att det finns ett infrastrukturproblem med järnvägen... 
 
Vad är prioritet, att köra bil genom centrum och/eller att kunna röra sig fritt? 
 
Förtätning, koncentrera handel och även bostadsbyggnation. 
 
Skapa en rotation genom bostadsbyggande, små lägenheter så att villor frigörs, förtätning av 
samhället för att få till en rotation där de äldre flyttar från sina egna hem till flerfamiljshus, 
Studentboenden som kan omvandlas till äldreboende. 
 
Badhusets placering i en centrummiljö 
 
Formens Hus som utställningshall. 
 



Campusområdet i Hällefors/Grythyttan 
Fler studentbostäder, möjligheter att boende/fastigheter kan ta studenter, ev mindre utbyggnader 

Lokaler för fristående företag 

 Utveckla områden för löpning, promenader mm 

Öka forskningen vid universitetet, hur ser universitetets planer ut för framtiden? Utbyggnad av 
universitetet norr och öster om nuvarande 

Arbete, Infrastruktur, pendlingsmöjligheter, engagera lokala företag som stöd för studenterna i god 
tid 

Lista Grythyttans ”tillgångar”, nya trender, nya värderingar bostadsorter 

Grythyttan – förutsättningar för utveckling 
 
Skapa rotation för äldre genom boende för, säbo på Sörgården, bygga äldreboende med sjöutsikt. 
Kombinera byggnader med äldreboende och studentboende, bygga flexibelt, bygga 55+ boende 
(seniorboende), mellanboende 
 
Lägenheter i närheten av centrum, hyreshus med sjötomt (BOAB) vid Torrvarpen, finns det tomma 
hus i Grythyttan? Förtäta tomter, fyll ”lucktomter", studentboende på campusområdet, lägenheter 
vid skolan, stimulera fastighetsägare att bygga ”ett studentboende”, vad finns det för möjligheter att 
bygga i Grythyttan och var? bygga sjönära, lättnader i strandskydd, boende vid Sörälgen, nedanför 
avloppsverket 

Mötesplatser studenter – Grythyttebor,   
 
Vad vill Örebro Universitet och näringslivet? utvecklingsplaner för campus? 
 
Gör Grythytteälven attraktiv, vattendirektivet kommer förstöra kulturmiljöerna. Markägarna har inte 
råd att rusta upp.  
 
Utveckla näringslivet, exempelvis fisket och naturturism, områden för turism 
 
Tåget är en förutsättning för Grythyttan - lätt att ta sig till och från,  
 
Viadukten under vägen används inte 

Vem underhåller kulturvärden? Rostvagnen, Gruvlämningar, Hyttbyggnaden, Kvarnen, Kraftverket 

Grythyttan behöver hålla samma höga kvalitet rakt igenom samhället. Från Måltidens Hus till 
”Gästis” 

Cykelväg Grythyttan – Hällefors  

Utvecklas Grythyttevikens industriområde  

Bergslagen Lake Resort, vilka möjligheter? Riskerar att bli en egen liten by, hur kommer det att 
integreras med samhället i övrigt, byggnadsteknik kan öppna upp för tillverkningsindustri på orten? 
Är Sörälgen bra som badsjö? Påverkan på infrastrukturen/trafiken? 



Svarsfrekvens 

100% (192/192) 

Svarsfrekvens 
100% (192/192) 

DOKUMENT 3 
------------------------------------------- 
Ny ÖP 2016 

 
Kön 

 
 
 
 
 

Namn Antal % 
Man 80 41,7 

Kvinna 111 57,8 

Vill ej uppge 1 0,5 

Total 192 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ålder 
 
 
 
 

Namn Antal % 
0-15 år 1 0,5 

16-25 år 23 12 

26-45 år 56 29,2 

46-64 år 86 44,8 

65 + 26 13,5 

Total 192 100 

 
 
 
 
 
 
 

Bostadsort 



Svarsfrekvens 

100% (192/192) 

Svarsfrekvens 
99,5% (191/192) 

Svarsfrekvens 
99% (190/192) 

Namn Antal % 
Hällefors tätort 102 53,1 

Grythyttan 38 19,8 

Bredsjö 9 4,7 

Hjulsjö 5 2,6 

Sävsjön 4 2,1 

Silvergruvan 1 0,5 

Hammarn 0 0 

Saxhyttan/Bovik 5 2,6 

Älvestorp 0 0 

Loka 0 0 

Sikfors 6 3,1 

Övrigt område i Hällefors kommun 15 7,8 

Bor ej i Hällefors kommun 7 3,6 

Total 192 100 

 
 
 
 
Vilken eller vilka bostadstyper tycker du saknas i kommunen? (Ange högst tre svarsalternativ.) 

 
 

Namn Antal % 
Lägenhet, hyresrätter 88 46,1 

Lägenhet, bostadsrätt 42 22 

Villor 28 14,7 

Radhus/parhus/kedjehus 43 22,5 

Studentbostäder 62 32,5 

Seniorboende/trygghetsboende 71 37,2 

Vårdboende/äldreboende 85 44,5 

Boende för funktionsnedsatta 17 8,9 

Inga bostadstyper saknas i kommunen 10 5,2 

Total 446 233,5 

 
 
 
 
 
Var i kommunen tycker du att det saknas bostäder? (Ange högst tre svarsalternativ.) 

 
Namn Antal % 
Hällefors tätort 137 72,1 

Grythyttan 93 48,9 

Bredsjö 9 4,7 

Hjulsjö 7 3,7 

Sävsjön 1 0,5 

Silvergruvan 2 1,1 

Hammarn 11 5,8 

Saxhyttan/Bovik 3 1,6 

Älvestorp 0 0 

Loka 6 3,2 

Sikfors 5 2,6 

Det saknas inte bostäder 19 10 

Total 293 154,2 



Svarsfrekvens 

99,5% (191/192) 

Svarsfrekvens 
100% (192/192) 

Svarsfrekvens 
95,8% (184/192) 

Vad tycker du är viktigt att ha i närheten av din bostad? (Ange högst tre svarsalternativ.) 
 
 

Namn Antal % 
Skola och förskola 75 39,3 

Sjukvård och vårdcentral 85 44,5 

Bra kommunikationer, kollektivtrafik 84 44 

Handel 79 41,4 

Arbete/arbetsplatser 62 32,5 

Aktiviteter 23 12 

Parker/natur/grönområden/promenadstråk 53 27,7 

Vatten 34 17,8 
Bra gång‐och cykelvägar/promenadstråk 74 38,7 

Total 569 297,9 

 
 
 
 
 
Inom vilka områden vill/tror du att näringslivet kan utvecklas i kommunen (Ange högst tre svarsalternativ.) 

 
 
 
 

Namn Antal % 
Småföretagande 159 82,8 

Stora företag 58 30,2 

Turism 137 71,4 

Handel 53 27,6 

Kultur, fritid och idrott 70 36,5 

Logistik 41 21,4 

Total 518 269,8 

 
 
 
 
 
 
 

Vad behövs för att du ska använda våra parker/naturområden mer än idag? (Ange högst tre svarsalternativ.) 
 
 

Namn Antal % 
Information 53 28,8 

Belysning 74 40,2 

Markerade stigar 39 21,2 

Grillplatser 37 20,1 

Sittplatser 54 29,3 

Utegym 55 29,9 

Platser för spontanaktiviteter 56 30,4 

Mer skötsel 80 43,5 

Planteringar och rabatter 37 20,1 

Total 485 263,6 



Svarsfrekvens 

99,5% (191/192) 

Svarsfrekvens 
100% (192/192) 

Vilket/vilka grönområden tycker du kommunen ska satsa mer resurser på? (Ange högst tre svarsalternativ.) 
 

Namn Antal % 
Polstjärnan 10 5,2 

Mästarnas park 10 5,2 

Millesparken 7 3,7 

Sinnenas och minnenas park 10 5,2 

Hurtigtorpet + Hökhöjdsområdet 79 41,4 

Lindholmstorpet – området kring 104 54,5 

Krokbornsparken – skogen runt omkring 88 46,1 

Grythytteviken 40 20,9 

Berget i Grythyttan 23 12 

Fd motionsslingorna i Grythyttan (norra infarten) 48 25,1 

Hjulsjö MTB-område 21 11 

Ett nytt grönt stråk som följer Schillingvägen in mot 
centrum 39 20,4 

Behövs inte satsats mer på grönområden 7 3,7 

Total 486 254,5 

 
 
 
 
 
I vilket grönområde vistas du mest? (Ange högst tre svarsalternativ.) 

 
Namn Antal % 
Polstjärnan 10 5,2 

Mästarnas park 6 3,1 

Millesparken 12 6,2 

Sinnenas och minnenas park 9 4,7 

Hurtigtorpet + Hökhöjdsområdet 82 42,7 

Lindholmstorpet – området kring 37 19,3 

Krokbornsparken – skogen runt omkring 86 44,8 

Grythytteviken 37 19,3 

Berget i Grythyttan 23 12 

Fd motionsslingorna i Grythyttan (norra infarten) 20 10,4 

Hjulsjö MTB-område 12 6,2 

Total 334 174 

 
 
 
 

Var i kommunen tycker du att det saknas gång‐ och cykelvägar? (Ange högst tre svarsalternativ.) 



Svarsfrekvens 
97,9% (188/192) 

Svarsfrekvens 

94,8% (182/192) 

Svarsfrekvens 
96,9% (186/192) 

 
Namn Antal % 

Hällefors – Grythyttan 157 83,5 

Hällefors – Sikfors 73 38,8 

Svartälvsvägen – Riksväg 63 - Silvergruvvägen 25 13,3 

Basvägen – Kyllervägen – Resecentrum 29 15,4 

Sikforsvägen - Silvergruvvägen – Resecentrum 20 10,6 

Basvägen – Bollvägen – Riksväg 63 14 7,4 

Silvergruvvägen – Bjässevägen – befintlig gång- och 
cykelbro 4 2,1 

Det saknas inga gång- och cykelvägar 13 6,9 

Total 335 178,2 

 
 
 
 
 
Till vilka platser i kommunen tycker du att det saknas gång‐ och cykelvägar? (Ange högst tre svarsalternativ.) 

 
 

Namn Antal % 

Skola och barnomsorg 72 39,6 

Sjukvård och vårdcentral 41 22,5 

Kollektivtrafik 29 15,9 

Handel 25 13,7 

Arbete/arbetsplats 35 19,2 

Aktiviteter 23 12,6 

Natur/grönområden 51 28 

Vatten 42 23,1 

Idrottsplats 25 13,7 

Det saknas inga 25 13,7 

Total 368 202,2 

 
 
 
 
 
Hur transporterar du dig till arbete/skola? 

 
 
 
 

Namn Antal % 
Gång 26 14 

Cykel 21 11,3 

Kollektivtrafik 3 1,6 

Bil 110 59,1 

En kombination av flera färdmedel 26 14 

Total 186 100 

 
 
 
 
 
 
 
Hur ofta åker du med kollektivtrafiken? 



Svarsfrekvens 
100% (192/192) 

 
 
 

Namn Antal % 
Nästan dagligen 7 3,6 

En gång i veckan 5 2,6 

En gång i månaden 14 7,3 

Mera sällan än en gång i månaden 76 39,6 

Aldrig 90 46,9 

Total 192 100 
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Inledning  
I arbetet med att ta fram en översiktsplan för Hällefors kommun och en grönplan för 
Hällefors/Grythyttan har folkhälsoteamet i norra Örebro län funnits med som en resurs 
gällande det sociala perspektivet och en utökad medborgardialog. I dialogen är barn och unga 
en viktig målgrupp och att ta tillvara på Hällefors kommuns unga invånares röster är en del i 
arbetet med medborgardialoger. Syftet har varit att öka barns inflytande i samhällsplaneringen 
och samtidigt få en bättre bild av vilka områden som barn i Hällefors kommun använder sig 
av. Elever i årskurs 4-5 på Grythyttans skola och i årskurs 4-6 på Klockarhagsskolan har 
därför fått svara på frågor om vilka platser de använder utomhus på fritiden under vintern 
respektive vår/sommar/höst, vilka vägar de använder, om de har några favoritplatser samt om 
det finns några farliga/otrevliga platser utomhus. Slutligen fick eleverna lämna förslag på 
förbättringspunkter på utomhusmiljön.  

Genomförande 
Planering och förankring 
Som inspiration för den utökade medborgardialogen har ett tidigare arbete kopplat till 
grönplan för Nora kommun och fördjupad översiktsplan i Frövi, Lindesbergs kommun 
använts. Upplägget med markeringar på kartor har till stora delar använts på samma sätt. 

För att förankra tanken att fråga elever kontaktades rektorerna för Grythyttans skola och 
Klockarhagsskolan som möjliggjorde möten med lärarlagen för årskurs 4-6, där de 
informerades om syftet och gavs skriftlig information (se bilaga 1) att föra ut till eleverna och 
deras målsmän. Vid samma tillfälle bokades tider in för att träffa klasserna och genomföra 
medborgardialogen. Totalt har 142 elever deltagit i dialogen  

Dialogen 
Dialogerna har genomförts i respektive klassrum, samtliga med lärare närvarande. 
Elevgruppernas storlek var alla cirka 20 elever eller strax under. Inledningsvis skedde en 
presentation av Linnéa Hedkvist och Linda Sköldebrink från folkhälsoteamet i norra Örebro 
län, där en kort information gavs om varför en utökad medborgardialog efterfrågades samt 
varför barnens svar var viktiga.  

Barnen fick sedan börja arbeta med hjälp av det material som delats ut. Alla svarade enskilt 
men det förekom att de tog hjälp av varandra för att hitta på kartan. Till varje färgmarkering 
ombads barnen skriva en kort kommentar direkt på kartan om vad de gjorde på denna plats 
eller varför det var en farlig plats eller favoritplats. Efter genomgång av kartorna var det 
tyvärr många markeringar som saknade kommentar. 

Det fanns hela tiden vuxna i klassrummet som kunde hjälpa till att svara på elevernas frågor. 
Tidsåtgången var från 40 minuter till en timme. 

Material 
• ”Klisterpluppar” i olika färger: se bilaga för definitioner av olika färger. 

• Instruktion/frågeformulär (se bilaga 1). 
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• Kartor. En karta över Hällefors tätort, Grythyttans tätort samt en karta över hela 
Hällefors kommun. 

Resultat 
Resultatet visar att barnen rör sig över stora delar av Hällefors kommun och ett stort antal 
platser har blivit markerade på något sätt. Denna rapport presenterar främst platser som 
markerats i tätorterna Hällefors och Grythyttan men även övriga områden i kommunen. 
Resultatet visar att vissa platser används av många barn i kommunen medan andra platser 
bara markerats av ett eller ett fåtal barn. Nedan följer en tabell med markerade platser för 
vinter, vår/sommar/höst samt favoritplatser - rangordnade utifrån antal markeringar och tätort. 
Därefter följer en kort beskrivning av några av de mest markerade platserna eller platser som 
utmärkt sig på något sätt samt en redogörelse av farliga/otrevliga platser. Som sista fråga hade 
barnen möjlighet att själva komma med förslag på förbättringspunkter.  

Inledningsvis efterfrågades hur barnen tar sig till skolan. Resultatet visar att det vanligaste 
sättet att ta sig till skolan är genom att gå, därefter genom att cykla och åka bil. Ett fåtal elever 
angav att de åker buss eller taxi till skolan. 

Grythyttan 
Vilka platser brukar du vara på utomhus?  
Vinter (antal markeringar) Sommar (antal 

markeringar) 
Favoritplats (antal 
markeringar) 

Åsen (14) Grythyttans skola/skolgård 
(20) 

Grythyttans skola/skolgård 
(15) 

Grythyttans skola/skolgård 
(6) 

Åsen (8) Åsen (5) 

Hammarvägen (2) Hammarn (3) Kyrkogatan (2) 
Holmarna (2) Bengtsbo (2) Magasinsgatan (2) 
Linnkällsvägen (2) Björskogsnäs (2) Skiffergatan (2) 
Lövnäset (2) Kyrkbacken (2) Skolgatan (2) 
Mellanvägen (2) Kyrkogatan (2) Torget (2) 
Badvägen (1) Loka brunn (2) Bergslagsgatan (1) 
Baluns väg (1) Saxhyttefallet (2) Bengtsbo (1) 
Bergslagsgatan (1) Bergslagsgatan (1) Björskogsnäs (1) 
Björskogsnäs (1) Bovik (1) Bovik (1) 
Bovik (1) Hammargatan (1) Hammarmossen (1) 
Haralds udde (1) Holmarna (1) Hammarn (1) 
Hammarmossen (1) Jordanbäcken (1) Henrikskammaren (1) 
Hammarn (1) Jägersro (1) Holmarna (1) 
Jordanbäcken (1) Knuthöjdmossen (1) Knuthöjdmossen (1) 
Knuthöjdmossen (1) Kyrkogårdsgatan (1) Kyrkbacken (1) 
Skiffergatan (1) Lövnäset (1) Linnskällsvägen (1) 
Skräddartorp (1) Magasinsgatan (1) Lövnäset (1) 
Smalviken (1) Mellanvägen (1) Mellanvägen (1) 
Sävsjön (1) Prästgatan (1) Saxhyttefallet (1) 
Torrvarpen (1) Sjögatan (1) Skräddartorp (1) 
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Åsgatan (1) Skiffergatan (1) Sävsjön (1) 
 Skräddartorp (1) Åsgatan (1) 
 Sävsjön (1)  
 Torget (1)  
 

Åsen  
Många av de svarande markerade Åsen som en plats för både sommar- och vinterlek, där de 
angav att de åkte pulka på vintern och badade samt målade på sommaren. Åsen nämndes även 
som en lugn och fridfull plats.  
 
Grythyttans skola/skolgård 
Skolgården vid Grythyttans skola var det många som markerade som favoritplats samt en 
plats för lek både sommar och vinter. Aktiviteter som angavs var hockey, cykla, hänga med 
vänner samt fotboll. Att spela fotboll var den mest förekommande aktiviteten och 
fotbollsplanen lyftes fram som en väldigt bra fotbollsplan.  
 
Övrigt 
Ett flertal av de svarande lyfter fram umgänge med vänner och familj som en viktig del av 
fritiden. 
 
Otrevliga/farliga platser 
Nygatan (6) 
Järnvägen/Järnvägsgatan (3) 
Kyrkogatan (3) 
Tågstationen (3) 
Grythyttans skola/skolgård (2) 
Järnvägen Magasinsgatan (2) 
Länsväg (205) (2) 
Bergslagsgatan (1) 
Grythytteviken (1) 
Grythyttans kyrka (1) 
Kyrkbacken (1) 
Kyrkogatan/Linnkällvägen (1) 
Magasinsgatan (1) 
Stallgatan (1) 
Tomsjön (1) 
Åsgatan (1) 
 
Nygatan 
Den vanligast angivna farliga platsen var Nygatan och det som nämns är trafiken som orsak. 
Bilar kör för fort är kommentarer som gavs. 
 
Järnvägen/Järnvägsgatan/Tågstationen 
Områdena kring tågstationen och järnvägen markerades som en av de näst vanligaste farliga 
platserna i Grythyttan med kommentarer som att självmord kan begås och att det är ovisst när 
tåg kommer.  
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Trafik 
Överlag var det många som angav trafik som orsak till att flera platser upplevdes som farliga 
och otrevliga i Grythyttan. Bilar och transporter ansågs köra för fort och då lyftes Kyrkogatan, 
Stationsgatan och länsväg 205 särskilt fram, barnen efterfrågade sänkta hastigheter på 
trafiken. Ytterligare en plats som angavs som farlig var placeringen av busshållplatsen vid 
Kyrkobacken.  
 
Otrevliga/farliga platser med kommentarer 

- Järnvägen. För man kan begå självmord. Man vet inte när det kommer tåg 
- Svartälven. man kan ramla i och drunkna 
- Väg 767. Transporter kör som bara helvete 
- Sikors, Inga gatlampor 
- Korsningen Kyrkogatan/stationsgatan. Folk kör som idioter fast det är nära dagis och 

skola 
- Lokavägen. Trafiken 
- Kyrkbacken. Busshållplats ligger jättedåligt! 
- Kyrkogatan. För att de kommer fort 
- Korsningen. Östergatan/kyrkogatan: det är mörkt 
- Nygatan. Trafiken 
- Korsningen Magasinsgatan/Järnvägsgatan. Det finns farliga saker och är mörkt där, 

man borde sätta upp en lampa och röja bort farliga saker 
 
 
Hur vill du förbättra utemiljön? 
Som sista punkt på kartan/frågeformuläret ombads eleverna ge förslag på hur de önskade 
förbättra utemiljön i Hällefors kommun. Många skrev mer övergripande förslag såsom att 
minska nedskräpningen och på så sätt få en trevligare utemiljö. Andra återkom till olika 
trafiksituationer i kommunen som skulle kunna bli säkrare, med exempelvis övergångsställen, 
sänkta hastigheter och förbättrad sikt för fotgängare och cyklister.  

Trafik 
- Jag skulle vilja att det inte är så mycket hål och att man inte åker fortare än 30km/h 

(finns vägskylt med 30 km/h) för att det finns mycket barn, hundar, hästar och katter 
på Saxhyttefallet. 

- Det måste bli säkrare längs stora vägen 
- Jag skulle vilja förbättra grusvägen på Saxhyttefallet 
- Ha något som visar när nästa tåg kommer 
- Jag vill att folk ska cykla mer när de ska åka korta sträckor och köra försiktigare 
- Cykel- och gångvägar i hela Grythyttan 
- Cykelbana i Grythyttan 
- Farthinder och trafikljus. 
- Bommar till järnvägen (för fotgängare och cyklister)  
- Lägre hastighet 
- Jag vill att det ska finnas rödljus där många barn passerar 
- Förbättra vissa grusvägar 

 
Mindre skräp i naturen 

- Jag vill att folk ska vara mer varsamma om vad de slänger i naturen 
- Plocka upp skräp 
- Plocka upp skräp efter sig 
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- Man ska inte skräpa ner så mycket 
- Att folk inte ska slänga skräp på backen. 
- Att man inte ska skräpa ner 

 
Belysning 

- Ha mer lampor ute 
- Lampor vid Linnskällsvägen/kyrkogatan 

 
Idrottsplatser  

- Jag vill ha mer fotbollsplaner 
- Bättre fotbollsplaner och större idrottshall vid skolan (som man kan spela innebandy i) 

 
Miljö  

- Bygga fler grönområden 
- Röja bort farliga saker vid vägar 
- Vill ha en lekplats till alla barn!!! En rolig! För de mindre barnen (och större) 
 

Grythyttan skola/skolgård 
- Grejer på skolgården 
- Gräs på skolgården 
 

Övriga synpunkter 
- Att öppna en affär i Saxhyttan 
- Jag vill att man ska tänka på att gå på vintern och cykla på sommaren till skolan 

 

Hällefors 
Vilka platser brukar du vara på utomhus?  
Vinter (antal markeringar) Sommar (antal 

markeringar) 
Favoritplats (antal 
markeringar) 

Hällevi (14)   Sångens badplats (16) Hällevi (19) 
Hurtigtorpet (13) Hällevi (12) Hurtigtorpet (7)  
Snäckeskolan/Kullberget (11) Hurtigtorpet (6) Torget (7) 
Kronhagsskolan/Prästbacken 
(6) 

Snäckeskolan/Kullberget (6) Björnvägen (6) 

Klockarhagsskolans 
skolgård/skola (4) 

Gyltbo (4) Klockarhagsskolans 
skolgård/skola (6) 

Klockarhagsskolans sporthall 
(4) 

Klockarhagsskolans 
skolgård/skola (4) 

Gyltbo (5) 

Gillersvägen (3) Hammarvägen (3) Kronhagsskolan/Prästbacken 
(5) 

Stationsvägen (3) Kronhagsskolan/Prästbacken 
(3) 

Snäckeskolan/Kullberget (4) 

Schillingvägen (2) Sikforsvägen 3 st. Sångens badplats (4) 
Sikforsvägen (2) Folkets hus (2) Klockarskogen (4) 
Skålen (2) Hammarn (2) Bergslagsvägen (2) 
Smalviken (2) Klockarhagsskolan sporthall 

(2) 
Folkets hus (2) 

Röjsla 2 st. Krokbornsvägen (2) Lillsången (2) 
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Billockvägen (1) Motionsvägen (2) Motionsvägen (2) 
Fiskarsvägen (1) Skålen (2) Skålen (2) 
Folkets hus (1) Smalviken (2) Sikforsvägen (2) 
Gruvvägen (1) Sävenfors (2) Sävenfors (2) 
Grävlingsvägen (1) Bergslagsvägen (1)  Bergmästarvägen (1) 
Hagvägen (1) Billockvägen (1) Billockvägen (1) 
Hembygsgården (1)  Björnvägen (1) Fjällbovägen (1) 
Hjulsjö (1) Fjällbovägen (1) Göransvägen (1) 
Holmarna (1) Grävlingsvägen (1) Hammarvägen (1) 
Hagvägen (1) Holmarna (1) Hembygdsgården (1) 
Lostigen (1) Krokborn festplats (1)  Hjulsjö (1) 
Långnäs (1) Kvastbo 1 st. Holmarna (1) 
Mickelvägen (1) Käxtjärnstorpet (1) Lekbergsvägen (1) 
Saxhyttan (1) Långnäs (1) Kyllervägen (1) 
Svanvik 1 st. Mårdstigen (1) Mossvägen (1) 
Svängstavägen (1) Saxhyttefallet (1) Rydellvägen (1) 
Villavägen 1 st. Sjövägen Bredsjö (1) Röjsla (1) 
 Skidvägen (1) Saxhyttan (1) 
 Storsand (1) Schillingvägen (1) 
 Svanvik (1) Skoludden (1) 
 Västra gäddsjön (1) Släggvägen (1) 
 Yngströmsvägen (1) Smalviken (1) 
  
Hällevi  
Många av de svarande markerade Hällevi som favoritplats samt en plats för lek både vinter 
och sommar. Aktiviteter som lyftes fram särskilt var hockey (både att utöva och att åskåda), 
fotboll, skridskor samt hänga med vänner.  
 
Sångens badplats 
En plats som många markerade för sommarlek var Sångens badplats, där bada och umgås med 
vänner var aktiviteter som nämndes. Glas på strand och på botten nämndes dock som ett 
problem att åtgärda.  

Hurtigtorpet  
Även Hurtigtorpet var ett område som många markerade som en plats för vinter- och 
sommarlek samt som favoritplats i kommunen. I kommentarerna nämndes aktiviteter som 
skidor, pulka, bygga koja, vara i skogen, umgås med vänner och familj. Hurtigtorpet ansågs 
av många av de svarande att det var en rolig och bra plats att vistas på. 

Övrigt 
Ett flertal av de svarande lyfter fram umgänge med vänner och familj som en viktig del av 
fritiden. 
 

Farliga/otrevliga platser  
Klockarhags skola/skolgård (11) 
Silvergruvan (4) 
Göransvägen (3) 
Korsningen Finnbergsvägen/Klockarvägen (2) 
Folkets hus (2) 
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Hällefors kyrka/kyrkogården (2) 
Klingbergsvägen (2) 
Järnvägen (2) 
Hällevi (2)  
Klockarskogen (2) 
Sikforsvägen (2) 
Väg 63 vid Sikfors (2) 
Basvägen (1) 
Korsningen Basvägen/Kyllervägen (1) 
Korsningen Basvägen/Mogrensvägen (1) 
Bergslagsvägen (1) 
Korsningen Bergmästarvägen/Bjurvägen (1) 
Fjällbovägen (1) 
Gamla Brevik (1) 
Korsningen Gillersvägen/Väg 789 (1) 
Gyltbovägen (1) 
Herrgården (1) 
ICA 1 st 
Kyllervägen (1) 
Limbergsgruvan (1) 
Lindvägen 1 st. 
Lingonvägen (1) 
Mossvägen (1) 
Norr-Älgen (1) 
Ovako steel (1) 
Pihlvägen (1) 
Reningsverket (1) 
Korsningen Rydellvägen/Trinnervägen (1) 
Korsningen Sikforsvägen/Fjällbovägen (1) 
Korsningen Sikforsvägen/Sundiusvägen (1) 
Skogsvägen (1) 
Snäckeskolan/Kullberget (1) 
Svartälven (1) 
Korsningen Svartälvsvägen/väg 738 (1) 
Svedbergsvägen (1) 
 
Klockarhagsskolan/skolgård 
Den vanligast angivna otrevliga/farliga platsen var Klockarhagsskolan och dess skolgård. 
Kommentarer som nämndes var att de inte gillade skolan samt parkeringen tillhörande skolan. 
 
Silvergruvan 
Den näst vanligast otrevliga/farligaste platsen som markerades var Silvergruvan. Orsaker som 
nämns är snabb trafik och avsaknad av trafikljus.  
 
Övriga otrevliga/farliga platser med tillhörande kommentarer 
Hällevi 

- Ligger alltid ölburkar och cigaretter där. 
- Jag gillar inte skridskor 
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Torget 
- För det är läskigt på kvällarna 
- Massor med folk som röker och sånt, känns lite skumt. 
-  Nerskräpat 

 
Reningsverket 

- Det luktar så äckligt 
 

Korsningen Silvergruvan/Klockarvägen 
- Bilar kör fort 

 
Basvägen 

- Inbrott 
 

Limbergsgruvan 
- Det är ett stup med jättemycket avfall 

 
Korsningen Klockarvägen/Finnbergsvägen 

- Kommer tåg. 
 

Klockarskogen 
- Jag tycker inte om skogen  
- Jag och min kompis har blivit jagade i Klockarskogen 
- Tycker inte om skogen 

 
Hällefors herrgård 

- Det spökar där 
- Jag tycker det är läskigt på kvällarna 

 
Svartälven 

- Jag gillar inte djupa vatten 
- Om man inte kan simma och ramlar i då dör man.  

 
Silvergruvan/Bjässevägen 

- Det är en väg där bilar åker fort men folk går över där man behöver 
 

Silvergruvan/Klockarvägen 
- Alla som bor där går den vägen som lastbilar tar också, det finns inget trafikljus.  

 
Ovako steel 

- Man kan bli påkörd 
 
Sikforsvägen/Fjällbovägen 

- Det finns en gammal, gammal skola är läskig 
 

Korsningen Sikforsvägen/Hantverksvägen 
- Ofta bilar, inget övergångsställe. 

 
Klockarhagsskolan skola/skolgård  

- Jag gillar inte skolan 
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- Parkeringen 
- Parkering vid Klockarhagsskolan  

 
Korsningen Svartälvsvägen/väg 738 

- För det är en kurva och om man kommer där och går eller cyklar så ser man inte om 
det kommer någon bil i full fart. 

 
Folkets hus 

- För att det är massor av folk och jag känner mig obekväm 
 
Andra synpunkter som kommit upp 

- Ett stort turkost hus som är läskigt 
- Skogsavverkning vid A.P.G.A det känns läskigt när bilar kör fort i kurvan. 
- Otrevliga hus som inte renoverats klart. 
- Återvinningen vid Basvägen 

 
Hur vill du förbättra utemiljön? 
 
Trafik 

- Mer cykelvägar 
- Trafikljus på dom större vägarna för mer säkerhet 
- Jag tycker att man kan fixa mer cykelvägar t.ex. på torget och vid större vägar 
- Cykelväg till Grythyttan 
- Dom kan göra mer rödljus i Hällefors 
- Dålig väg mycket stenar när jag cyklar 
- Mer gångvägar 
- Det måste bli säkrare längs stora vägen, inga gatlampor, ingen bra trottoar  
- En gång- och cykelväg från Hällefors till Grythyttan 
- Trafikljus vid korsningen riksvägen 63/väg 786, åtminstone övergångsställe med skylt. 
- Trafikljus 
- Övergångsställe 
- Mer trafikljus 
 

Fritid 
- Större lekplats vid Kronhagsskolan 
- Mer lekplatser för små barn som vill leka 
- En simhall 
- Badhus utomhus 
- Bygg badhus 
- Bygga simhall bredvid ishallen 
- Badhus 
- Simhall  
- Bygg simhall bredvid ishallen 

 
 
Miljö  

- Omklädningsrummet i idrottshallen är mögligt i duschen 
- Riva det nedbrunna huset vid Skogsvägen 
- Rökförbud utanför ICA-hallen och centrumhuset 
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Idrottsplatser 

- Jag vill ha mer fotbollsplaner 
- Bättre fotbollsplaner och större idrottshall vid skolan (som man kan spela innebandy 

i). 
- Jag vill ha mer fotbollsplaner 
- Jag tycker att det ska vara mer fotbollsplaner i Hällefors 
- konstgräsplan bredvid Hällevi. 
- Bygga konstgräsplan bredvid sporthallen 

 
Mindre skräp i naturen 

- Jag vill att Sången ska förbättras för att det är glasflaskor överallt i vattnet 
- Jag vill att folk ska vara mer varsamma om vad dom slänger i naturen. 
- Plocka upp skräp 
- För att förbättra utemiljön kan man sluta slänga burkar och batterier och mycket mer. 

För att det är bättre för utemiljön 
- Städa alla allmänningar 

 
Övriga synpunkter 

- Sälja mindre alkohol och cigaretter 
- Mer skolgårdar 
- En ny polisstation och mera poliser 
- Mer poliser 
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Avslutande sammanfattning med reflektion 
 

Resultatet visar att barnen i Hällefors kommun rör sig över stora delar av kommunen, både i 
tätorter och ytterområden och det vanligaste sättet att ta sig till skolan är genom att cykla eller 
gå. Många lyfter fram trafik som ett förbättringsområde, det som bland annat nämns är höga 
hastigheter, önskan om rödljus och övergångsställen. Resultatet visar att just trafik var en 
bakomliggande faktor till att vissa områden i kommunen kändes farligt eller otrevligt. Ett 
annat förbättringsområde som nämns är nedskräpning och då bland annat ur ett 
miljöperspektiv.  

Vad gäller fritidsaktiviteter är fotboll en vanlig sysselsättning under sommar halvåret och 
fotbollsplaner på skolgårdar används flitigt till detta. Under vinterhalvåret är det många som 
nämner pulka som en vanlig aktivitet och då på många olika platser i Hällefors kommun. I 
kommentarerna framkommer även att umgänge med familj och vänner är en viktig del av 
barnens fritid. I Hällefors tätort var det ett flertal som önskade att ett badhus ska byggas.  

Dialogen har lett till att mycket användbart material och många synpunkter har kommit in. 
Några markeringar var dock otydliga och saknade tillhörande kommentar. Därav kan det 
tänkas att en tydligare instruktion eller om en vuxen suttit med varje enskilt barn och 
instruerat kan ha lett till ytterligare kommentarer. Å andra sidan kan det tänkas att om en 
vuxen suttit med barnen under hela genomförandet att barnen inte känt sig fria att uttrycka 
synpunkter fullt ut.  

Många barn valde att sätta sin favoritplats på samma ställe som hemmet, eller för att 
kompisen bor där, därav att det i resultatet finns ett flertal gator med endast en markering eller 
samtliga markeringar på ett ställe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 1. Instruktion/frågeformulär 

Instruktion/frågeformulär  

1) Vilken årskurs går du i? 

______________________________ 

Titta på kartan och försök svara på frågorna. 

2) Hittar du skolan? Markera med  

 

3) Var bor du? Markera med   

 

4) Vilken väg tar du till skolan? Rita på kartan. 

 

5) Hur tar du dig till skolan? Kryssa i rutan som passar bäst. 

Gå           Cykla   Buss         Bil  

6) Vilka platser brukar du vara på utomhus? Markera med       där du är på 

vintern och       resten av året. Skriv kort vad du gör där direkt på kartan t. ex. 

”åker pulka” eller ”klättrar i träd”. 

 

7) Rita in vilken väg du går eller cyklar dit. 

 

8) Vilken/vilka är din favoritplats utomhus? Markera med         Varför är den bra?  

Skriv på kartan. 

 
9)  Finns det någon farlig eller otrevlig plats utomhus. Markera med   

 Varför är den inte bra? Skriv på kartan. 

 
10)  Hur vill du förbättra utemiljön? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
 

    



 

 

Bilaga 2. Karta över Grythyttan tätort med markeringar 

 

 

G
rythyttan tätort 

 Vinterlek   
 Som

m
arlek 

 Farlig/otrevlig plats  
 Favoritplats 



 

 

Bilaga 3. Karta över Hällefors tätort med markeringar 

 

H
ällefors tätort 

 Vinterlek   
 Som

m
arlek 

 Farlig/otrevlig plats  
 Favoritplats 



 

 

Bilaga 4. Karta över Hällefors tätort med markeringar 

 

H
ällefors tätort 

 Vinterlek   
 Som

m
arlek 

 Farlig/otrevlig plats  
 Favoritplats 



 
 
 
 
 

Förbättringsförslag  Grythyttan 
 
 

Asfaltera Bergslagsgatan 

Brygga vid badplatsen 

 
 

Vid Torrvarpens strand i NO: mellan Lokavägen och vattnet 

Sörgården 

 
ingen text 

ingen text 

 
 
( Förbättringsförslag Hällefors 

Grillplats och hundrastgård  i parken i Gyltbo 

( Våffelstuga vid Knuthöjdsmossen 

Lindholmstorpet: Mer för barn. Lekredskap. 

Västra Gäddsjön: Gör iordning grillplatsen och "snygga till". 

Cykelväg  Hällefors-Grythyttan 

Hurtigtorpet: Kranar fungerar inte. Halt golv i damernas omklädningsrum. 
 
 

Kvällsöppna fik 

Vandring som visar läkeväxter 

Fler evenemang för att få ut folk i naturen 

Fler markerade leder 
( 

Mer information: Bad på cykelavstånd  t ex  (till  nyinflyttade) 



KOMMENTARER

1

Översiktsplan med tillägg gällande landsbygdsutveckling i strandnära 
läge (LIS) för Hällefors kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Ett förslag på översiktsplan med tillhörande LIS-tillägg har upprättats för 
Hällefors kommun. Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 28 
april och 4 augusti 2017.

Samråd har skett med länsstyrelsen, berörda kommuner, andra myn-
digheter, kommunens invånare och sammanslutningar samt enskilda i 
övriga som bedömts ha väsentligt intresse av planförslaget. Annons om 
samrådsskedet inkom i Nerikes allehanda 28 april 2017.

Planförslaget har under hela samrådstiden funnits tillgängligt på 
biblioteket i Hällefors, biblioteket i Grythyttan, Hällefors kommunhus, 
Stadsarkitektkontoret i Lindesberg samt digitalt på www.bmb.se och 
www.hellefors.se. 

Inkomna synpunkter har resulterat i ett antal revideringar och 
kompletteringar av översiktsplanen och LIS-tillägget. Yttranden som 
kommit in under samrådet och kommunens kommentarer till dessa 
redovisas i denna samrådsredogörelse.

2017-11-14, Dnr: S-2014-170

Bilaga 5



KOMMENTARER

2

REGIONALA YTTRANDEN

Se kommentarer på följande sidor.

Planen kompletteras angående VA för respektive område.



KOMMENTARER

3

REGIONALA YTTRANDEN

Texten kring Silvergruvorna har justerats under avsnitt 6.3.2 Kulturmiljö-
vården.

Under avsnitt 7.1.2 Kulturmiljövården har möjligheten att använda sig av 
områdesbestämmelser eller bevarandeplan redovisats.

Justeringar i kartorna görs. Bland annat kompletteras kartorna med färg-
läggning utifrån markanvändning samt befi ntliga detaljplaner och områ-
desbestämmelser. 



KOMMENTARER

4

REGIONALA YTTRANDEN

Text som tydliggör var i processen länsstyrelsen är med att ta ställning till 
rapporten kring revidering av riksintressen för kulturmiljövården har info-
gats under 7.1.2 Kulturmiljövården.

Förslagen har inte inkluderats i översiktsplanen då de inte är beslutade 
ännu.

Texten kring tillkommande bebyggelse under avsnitt 6.6.4 Torrvarpen har 
reviderats för att tydliggöra att tillkommande bebyggelse inte får påverka 
riksintresset negativt.



KOMMENTARER

5

REGIONALA YTTRANDEN

LIS-tillägget och översiktsplanen har kompletterats angående VA för res-
pektive område. 

Texten under 7.2.4 Vattenförvaltning har justerats.

Kartan har uppdaterats.



KOMMENTARER
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REGIONALA YTTRANDEN
LIS-tillägget har tydliggjorts att samtliga kriterier ska vara uppfyllda för att 
ett område ska lämpa sig som LIS-område. Avsteg från urvalskriterierna 
görs för området vid Kvisseln. Planen tydliggörs angående detta. Området 
vid Hjulsjön utgår.

Kriterierna gällande service och avstånd till större väg har justerats. Från 
att tidigare varit kriterier som sjön skulle uppfylla krävs nu att LIS-området 
uppfyller kriterierna. Kriteriet har justerats till 10 kilometer fågelvägen till 
service samt 3 kilometer fågelvägen till större väg. Detta utifrån lokala för-
utsättningar då det på grund av vägstrukturen i kommunen krävs ett längre 
avstånd för att områden även i närheten av centralorten Hällefors ska vara 
möjliga som LIS-områden. 

Kriterium 2 har justerats så att området, och inte sjön, uppfyller kriteriet. 
Kriteriet har justerats till att omfatta områden där minst ett hus fi nns inom 
den strandskyddade zonen inom ett avstånd på 1000 meter.

Kriterium 3 uppdateras till att utgöra områden istället för sjöar. Tidigare 
bedömdes Saxen, Torrvarpen, Sör-Älgen samt Södra Torrvarpen vara sjöar 
med bebyggelsetryck. Bebyggelsetrycket återfi nns inom de områden vid 
dessa sjöar som uppfyllde kriterium 1 och 2, och pekas följaktligen ut som 
möjliga LIS-områden.

Planen har kompletterats med motivering till varför dessa kriterier anses 
lämpliga för identifi ering av LIS-områden.

Stycket defi nition av begrepp i urvalskriterierna justeras

Kartorna i LIS-tillägget kompletteras med färgläggning utifrån markanvänd-
ning samt befi ntliga detaljplaner och områdesbestämmelser. 

Några av de mindre områdena har kompletteras med inzoomad karta för 
att öka tydligeheten.



KOMMENTARER
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REGIONALA YTTRANDEN

LIS-tillägget tydliggör med att det är anläggningar av offentlig karaktär 
som avses i området. LIS-tillägget har kompletterats med ytterligare ett 
område söder om Torrvarpen, Balundstorp. Inom det södra området före-
slås bostäder. LIS-tillägget kompletteras gällande riksintresse för kultur-
miljövården och hänsyn till detta för de båda områdena. 

Beskrivningen kompletteras angående vattenförekomstens status och 
MKN.

I LIS-tillägget har beskrivningen kompletteras med att vattenskyddsområ-
dets skyddsföreskrifter måste beaktas vid Loka brunn.

ÖP justeras under avsnitt 6.12.1 Vattenförsörjning med att byggnation 
måste föregås av noggrann utredning.

LIS-tillägget kompletteras angående skredrisk enligt SGU:s kartering.

LIS-tillägget kompletteras med ytterligare beskrivning av naturvärden i 
västra delen av det södra området.
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REGIONALA YTTRANDEN

Synpunkten noteras. 

I LIS-tillägget har beskrivning av områden vid sjöarna Torrvarpen, Saxen 
och Sör-Älgen kompletterats angående smålommen och deras födosök-
ning i sjöarna.

Området justeras så att den södra delen, som anges som skyddsområde i 
områdesbestämmelserna, tas bort.

LIS-tillägget kompletteras gällande naturreservatet och vikten av att områ-
det inte privatiseras i samband med utveckling ska säkerställas.

Synpunkten noteras.

LIS-tillägget kompletteras angående VA-frågan och skredrisk enligt 
SGU:s kartering.
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REGIONALA YTTRANDEN

Tillskott i bebyggelsen bedöms vara möjlig inom hela LIS-området, förut-
satt att stor varsamhet för oexploaterade delar tas. Mindre oexploaterade 
områden, i anslutning till befi ntlig bebyggelse, anses vara lämplig för 
komplettering av bebyggelse. På det sättet fokuseras tillkommande bebyg-
gelse till redan ianspråktagna delar av sjöar, medan helt oexploaterade 
delar fredas. Prövning gällande lämpligheten för tillkommande bebyggelse 
kontra bevarande av större oexploaterade områden görs slutligt i efterföl-
jande planering. Planen kompletteras gällande betydelsen av oexploate-
rade områden och släpp. 

Områdets utbredning kvarstår och slutlig prövning görs i efterföljande de-
taljplanering.

Synpunkten noteras.

Områdets kompletteras angående förekomst av lågpunkter under Risk och 
säkerhet samt gällande aktsamhetsområde för skred.

LIS-tillägget kompletteras gällande läget på rullstensåsen och hän-
syn till den. ÖP justeras angående byggnation på rullstensås under 
6.12.1 Vattenförsörjning.

LIS-tillägget kompletteras angående VA-lösning för områdena.
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REGIONALA YTTRANDEN

Områdenas utbredning justeras med anledning av fågellivet. Oexploa-
terade områdens betydelse för strandskyddets syften uppmärksammas 
men områdena utbredning justeras inte med anledning av detta, se vidare 
bemötande för Skinnartorp-Kullberget.

Synpunkten noteras.

LIS-tillägget kompletteras gällande SGU:s aktsamhetsområden för skred.
LIS-tillägget kompletteras angående VA-lösning för områdena.

Filipstads kommun har givits tillfälle att yttra sig på LIS-tillägget under sam-
rådet. Kommunen framförda inga synpunkter på LIS-området.

Områdets utbredning justeras med anledning av naturvärdet kopplat till 
grundare vikar. Naturvärdet uppmärksammas också i LIS-tillägget.
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REGIONALA YTTRANDEN

LIS-tillägget kompletteras med beskrivning för området öster om udden 
kompletteras angående hänsyn till visuell påverkan från Grythyttan, bety-
delsen av gröna kilar samt väl tilltagen fri passage.

Se bemötande ovan. Området utökas norrut till att omfatta nu gällande 
detaljplan.

Synpunkten noteras.

Syftet med bebyggelsen är stugområden för uthyrning, vilket anses ligga 
i linje med områdets värden för friluftslivet. LIS-tillägget har tydliggjorts 
angående detta.
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REGIONALA YTTRANDEN

LIS-tillägget kompletteras angående betydelsen av släpp, se vidare be-
mötande för Skinnartorp-Kullberget. Planen kompletteras även med be-
tydelsen av utformning med hänsyn till friluftslivet och strandskyddets 
syften och en väl tilltagen fri passage på den östra sidan. Lämplighet för 
exploatering, exempelvis på grund av branta delar, utreds i efterföljande 
planering.

LIS-områdets gräns justeras så att skyddsområde för rörligt friluftsliv i om-
rådesbestämmelserna inte berörs.

Synpunkten noteras.
LIS-tillägget har kompletterats angående VA-frågan.

Områdets kulturmiljövärden uppmärksammas i beskrivningen av området 
men områdets utbredning kvarstår. Området söder om vattendraget omfat-
tas inte av LIS-område. 

LIS-tillägget kompletteras så att bostadsbebyggelse föreslås i områdets 
norra del och att enstaka funktionsbyggnader kan tillkomma närmast Målti-
dens hus.
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REGIONALA YTTRANDEN

Planen kompletteras angående fågellivet.

Synpunkterna noteras.

LIS-tillägget kompletteras angående översvämningsrisk och att den ska 
beaktas.
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REGIONALA YTTRANDEN

Översiktsplanen har kompletterats med nytt avsnitt 7.10.18 Risk och sår-
barhet samt 6.13.18 Risk och sårbarhet.

Texten har kompletterats under avsnitt 6.13.8 Buller. Hänvisning görs nu 
till Boverkets rapport 2015:1.

LIS-området vid Hjulsjön utgår.

Området vid Kvisseln kvarstår, planen kompletteras med motivering till 
varför avsteg från urvalskriterierna görs. Föreslagen utveckling ligger i 
linje med den lokala utvecklingsplan som fi nns framtagen för orten. Ut-
vecklingsplanen anses vara skäl till att göra avsteg från urvalskriterierna 
för LIS-områden. 

Kulturmiljövärdena i Hjulsjö kyrkby uppmärksammas ytterligare.



KOMMENTARER

15

REGIONALA YTTRANDEN

Texten har kompletterats under avsnitt 6.13.11 Transporter av farligt gods. 
Hänvisning görs nu till länsstyrelsen i Stockholms läns rapport 2016:4.

Texten har kompletterats under avsnitt 6.5.1 Hällefors (under rubrik 6.5 
Stadsbygd) kring frågan farligt gods. Ovako nämns separat som en aktör 
som man behöver ta stor hänsyn till vid planering och lovgivning.

Texten har kompletterats under avsnitt 6.13.1 Förorenade områden.
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REGIONALA YTTRANDEN

Texten har reviderats under avsnitt 6.13.5 Översvämningsrisk samt under 
7.10.5 Översvämningsrisk och hänvisar tydligare till vilken typ av bebyg-
gelse som kan tillåtas inom respektive fl ödesnivå.

Beskrivande text kring översvämningen 1977 har infogats under avsnitt 
7.10.5 Översvämningsrisk.

Texten har reviderats under avsnitt 6.7.1 Hällefors (under rubrik 6.7 Verk-
samheter) där dagvatten nu redovisas som en punkt att utreda nogran-
nare inför bl a detaljplanläggning.

Texten har reviderats under avsnitt 7.9.3 Dagvatten så att skyfall och 
LOD-lösningar nämns.
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REGIONALA YTTRANDEN

Avsnittet 7.9.1 Vattenförsörjning har kompletterats med information om 
risken för vattenbrist.

Texten kring ras och skred har kompletterats under avsnitt 7.10.7 Ras- och 
skredrisk och beskriver nu hur man bör hålla isär begreppen och en refe-
rens till SGUs nya analys görs.

Översiktsplanen redovisar fortsättningsvis ras och skred som en samman-
vägd risk. Dock kommenteras att man vid exploatering behöver studeras 
dessa risker var för sig.
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REGIONALA YTTRANDEN

Synpunkterna noteras och texten i MKB:n har arbetats om.
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REGIONALA YTTRANDEN

De grönområden som fi nns kvarstår i oförändrad omfattning. Användning-
en Natur bedöms dock uppfylla kraven för att kunna arbeta för attraktiva 
naturmiljöer även utanför de områden som pekats ut som Grönområden.

Bedömningen har gjorts att föreslagna områden inte redovisas i översikts-
planen innan områdena blivit gällande. Endast gällande område är inklu-
derande i kartmaterialet.

Felaktigheterna kring antal naturreservat, natura 2000 mm. har rättats. 



KOMMENTARER

20

REGIONALA YTTRANDEN

Valet har gjorts att inte inkludera en ambition om ett kulturmiljöprogram i 
översiktsplanen. 

Texten under avsnitt 3.1 Historik har kompletterats.
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REGIONALA YTTRANDEN

Texten kopplad till föreslagna områden har uppdaterats så att kulturmiljö 
fi nns med som en punkt att ta hänsyn till.

Synpunkten noteras.
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REGIONALA YTTRANDEN

Texten kopplad till avsnitt 7.9.1 Vattenförsörjning har reviderats.

Bl a har det tydliggjorts att översynen gäller de kommunala vattentäkterna.

Texten kopplad till avsnitt 6.7.6 Jordbruk har reviderats och beskriver nu 
tydligare vilka skäl som kan hänvisas till vid ianspråktagande av jordbruks-
mark.

Det fi nns mycket sparsamt med  jordbruksmark i Hällefors kommun (ca 1 
% av landarealen). Den jordbruksmark som fi nns ligger främst i de södra 
delarna av kommunen men det fi nns inga större sammanhängande om-
råden med jordbrukslandskap. Vidare överlappar föreslagna områden 
för utveckling av bebyggelse i mycket sparsam utsträckning med denna 
jordbruksmark och i planförslaget är kommunen tydliga med att bevarandet 
av jordbruksmark ska tas hänsyn till vid vidare planering. Därmed bedöms 
planens påverkan inom denna aspekt bli mycket begränsad och någon 
vidare fördjupning i MKB kring påverkan på jordbruksmark bedöms inte 
som nödvändig. 

Kartorna har arbetats om och förtydligats.

Avsnitt 7.7.1 Fornminnen reviderats.
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REGIONALA YTTRANDEN
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Bilaga från länsstyrelsen
Karta: Saxen, Lövvik-Saxhyttan

Se kommentarer intill länsstyrelsens yttrande på tidigare sidor.
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Bilaga från länsstyrelsen
Karta: Torrvarpen. Holmarna-Lövnästudden

Se kommentarer intill länsstyrelsens yttrande på tidigare sidor.



KOMMENTARER

26

Se kommentarer intill länsstyrelsens yttrande på tidigare sidor.

Bilaga från länsstyrelsen
Karta: Sör-Älgen, Hälgsnäs
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REGIONALA YTTRANDEN

Avsnitt 7.5.6 Digitala kommunikationer har reviderats så att aktuell infor-
mation redovisas.

Avsnitt 6.8.1 Vägar har reviderats så att Region Örebro län nämns som 
en part i infrastrukturplaneringen.
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Avsnitt 7.5.4 Kollektivtrafi k har reviderats så att aktuell information redovi-
sas.

Avsnittet har även kompletterats med information om Värmlandstrafi ken.

Synpunkten noteras.
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REGIONALA YTTRANDEN

Synpunkten noteras

Synpunkten noteras

Synpunkten noteras



KOMMENTARER

31

REGIONALA YTTRANDEN

Synpunkten noteras

Synpunkten noteras

Synpunkten noteras

Synpunkten noteras
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REGIONALA YTTRANDEN

Synpunkten noteras

Synpunkten noteras

Synpunkten noteras
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KOMMUNALA YTTRANDEN
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KOMMUNALA YTTRANDEN
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KOMMUNALA YTTRANDEN
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KOMMUNALA YTTRANDEN
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KOMMUNALA YTTRANDEN

Se efterföljande kommentarer.
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KOMMUNALA YTTRANDEN
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KOMMUNALA YTTRANDEN

Texten under 4.2.2 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har reviderats.

Texten under 4.3 Mellankommunala intressen har ändrats och inkluderar 
nu även väg 244, 205 och 767.

Texten under Teknisk försörjning i avsnitt 4.3 Mellankommunala intressen 
har ändrats.

Texten under 5.2.1 Regional utvecklingsstrategi har ändrats och hänvisar 
nu till förslaget på RUS som fi nns på www.regionorebrolan.se.
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KOMMUNALA YTTRANDEN

Synpunkten noteras.

LIS-tillägget har kompletterats angående VA-frågan för respektive om-
råde, efter avstämning med VA-ingenjör, samhällsbyggnadsförbundet. 

ÖP uppdateras så att de båda planerna samspelar med varandra. 
Meningen om uttag av naturgrus har tagits borts.
Text om att en nya vattenförsörjningsplan är under framtagande har lagt 
till.

Texten under 6.9.2 Stora opåverkade områden har korrigerats.

Under avsnitt 6.3.4 Anläggningar för kommunikation redovisas riksintres-
sen. Länsväg 244 och väg 767 är inte riksintresse för kommunikation.

Björkskogsnäs har ändrats till ”Natur” i mark- och vattenanvändningskar-
tan.

Texten har kompletterats under 6.3.6 och 6.11.1 så att det tydligt fram-
kommer att några NATURA 2000-områden ligger inom grönområde i 
mark- och vattenanvändningskartan.

Beteckningarna i utvecklingsstrategin utgår från de beteckningar som 
Boverket arbetet fram för översiktlig planering. Beteckningen ”Natur- och 
rekreationsområde” i utvecklingsstrategin pekar på var tyngpunkten i 
större sammahängande naturområden är lokaliserad och är avstampen 
inför framtagandet av bl a ”stora opåverkade områden” som redovisas 
under 6.9.2 Stora opåverkade områden.

Texten under 6.12.5 har ändrats.
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KOMMUNALA YTTRANDEN

”Cykel” har lagt till under 7.5 Kommunikationer.

Texten under 7.5.1 Vägar har reviderats. 

Texten under 7.5.2 Järnvägar har reviderats.

Texten om Saxå golfbana har plockats bort.

Texten under 7.9.2 Spillvatten har reviderats.

Ordet ”få” har plockats bort under 7.9.3 Dagvatten.

Rubriken har ändrats under 7.9.5 Återvinning. 

Det bedöms som nödvändigt att redovisa informationen på två ställen i 
dokumentet.

Texten under 7.6.9 Övriga naturmiljöer har reviderats
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KOMMUNALA YTTRANDEN

Redovisade namn har rättats.

LIS-tillägget kompletteras med ytterligare beskrivning om områdets rekrea-
tionsvärden. LIS-områdets syfte är dock inte bostadsbyggnation utan nya 
funktioner som stödjer och utvecklar områdets funktion som rekreations-
område.
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ÖVRIGA YTTRANDEN

Texten under 6.12.4 Energi har kompletterats.
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ÖVRIGA YTTRANDEN
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ÖVRIGA YTTRANDEN

Text som berör LFVs roll har lagts till under avsnitt 7.5.5 Flyg.Text som be-
rör att höga objekt över 20 m måste samrådas med LFV har lagt till under 
avsnitt 6.8.5 Flyg.
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ÖVRIGA YTTRANDEN

Avsnittet 7.1.5 Totalförsvar har kompletterats med en karta.

Avsnittet 7.1.5 Totalförsvar har kompletterats med text som redogör för 
punkt 2.
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ÖVRIGA YTTRANDEN
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ÖVRIGA YTTRANDEN

Synpunkten noteras.
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ÖVRIGA YTTRANDEN

Frågan om huvudmannaskap lämnas utanför översiktsplanen och
tas upp i samband med efterföljande detaljplanläggning.
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ÖVRIGA YTTRANDEN

Synpunkten noteras.
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ÖVRIGA YTTRANDEN

Avsnittet 7.3.3 Bostadsbehov har kompletterats så att frågan om blandade 
boendeformer och social hållbarhet nämns.

Avsnitt 6.12.4 Energi har kompletterats med en text om solenergi. Avsnit-
tet 6.7.7 Skogsbruk har kompletterats med text om familjeskogsbruket och 
andra mindre aktörer. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN

I LIS-tillägget framgår att allmänhetens tillgång till stranden ska beaktas i 
den fortsatta planeringen av området. 

Texten under 7.3.2 Planlagda områden har reviderats.
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ÖVRIGA YTTRANDEN

Översiktsplanen ska på ett övergripande sätt redovisa grunddragen i den 
avsedda mark- och vattenanvändningen. Det som översiktpslanen redovisar 
kan sedan brytas ner i mer konkreta förslag och inriktningar i fördjupningar 
av översiktplanen, planprogram, detaljplaner och andra styrdokument.
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Vid identifi eringen av utpekade LIS-områden för bostäder har tre kriterier 
tillämpats. Dessa kriterier utgår från ambitionen att skapa nya bostäder i 
attraktiva lägen som samtidigt bidrar till en hållbar utveckling. Ytterligare 
faktorer, så som bland annat riksintressen, naturvärden och lämplighet uti-
från ett riskperspektiv har beaktats vid identifi eringen av lämpliga LIS-om-
råden. LIS-tillägget har justerats angående kriterierna samt kompletterats 
med en motivering till utformningen av kriterierna, se vidare bemötande på 
länsstyrelsens yttrande. 

Som nämns ovan så ska översiktsplanen på ett övergripande sätt redovisa 
grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen. Det som över-
siktpslanen redovisar kan sedan brytas ner i mer konkreta förslag och in-
riktningar i fördjupningar av översiktplanen, planprogram, detaljplaner och 
andra styrdokument.

Avsnitt 6.7.7 Skogsbruk har kompletterats med text om familjeskogsbru-
ket och andra mindre aktörer.

Texten under avsnitt 6.7.4 Landsbygd (under rubrik 6.7 Verksamheter) 
och 6.6.5 Landsbygd (under rubrik 6.6 Bostäder/Verksamheter utan om-
givningspåverkan) har reviderats och inkluderar nu ” En aktiv och högst 
levande landsbygd utöver sin egenproduktion är en drivande motor för Häl-
lefors attraktiva livsmiljö för boende, rekreation och turism.”

Avsnitt 6.12.4 Energi har kompletterats med en text om solenergi. 
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Utpekandet av LIS-områden sker inte endast utifrån befi ntligt eller potenti-
ellt bebyggelsetryck. Vid identifi eringen av utpekade LIS-områden har tre 
kriterier för bostadsområden och två kriterier för verksamheter tillämpats. 
Dessa kriterier utgår från ambitionen att skapa nya bostäder och verksam-
heter i attraktiva lägen som samtidigt bidrar till en hållbar utveckling. Yt-
terligare faktorer, så som bland annat riksintressen, naturvärden och lämp-
lighet utifrån ett riskperspektiv har beaktats vid identifi eringen av lämpliga 
LIS-områden. 

Planen har justerats angående kriterierna samt kompletterats med en mo-
tivering till utformningen av kriterierna, se vidare bemötande på länsstyrel-
sens yttrande. 

Föreslagna LIS-områden uppfyller inte ett eller fl era av angivna kriterier.

Områdena har vid identifi ering av möjliga LIS-områden inte ansetts 
uppfylla kriterierna för verksamheter. Ytterligare områden kan bli aktuella 
som LIS-områden framöver. Vid komplettering av ytterligare LIS-områden 
krävs dock en revidering av LIS-tillägget, vilket innefattar samråd och 
utställning innan antagande.
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Kartbilaga tillhörande yttrande från Gabriela Kloth och Mikael Pulkkinen.
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Kartbilaga tillhörande yttrande från Gabriela Kloth och Mikael Pulkkinen.
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Kartbilaga tillhörande yttrande från Gabriela Kloth och Mikael Pulkkinen.
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Vid identifi eringen av utpekade LIS-områden har tre kriterier för 
bostadsområden och två kriterier för verksamheter tillämpats. Sjön 
Skärjen uppfyller inte urvalskriterierna för utpekande av LIS-områ-
de. Planen har kompletterats med motivering till utformningen av 
dessa kriterier.
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LIS-området utbredning justeras så att området mellan Lokanders holmar 
och Lövnäsudden inte utgörs av LIS-område. Se även bemötande på läns-
styrelsens yttrande. 
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Nämnda inskränkningar i markanvändningen hanteras på en övergripande 
nivå i LIS-tillägget men kommer att hanteras mer utförligt i det planprogram 
som föreslås för området. 
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Området uppfyller inte det första kriteriet gällande avstånd till service och 
har därför exkluderats i processen för framtagande av lämpliga LIS-områ-
den. 
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LIS-området vid Hjulsjön har tagits bort.
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Området väster om väg 205 bedöms inte vara ett lämpligt LIS-område, på 
grund av dess storlek, närhet till väg 205 och därmed risk för buller, svårig-
heten att lösa en gemensam väganslutning till väg 205, naturvärden identi-
fi erade i länsstyrelsens naturvårdsprogram samt identifi erade fornlämningar 
i området. 

Området väster om väg 205 kan fortfarande vara lämplig för bostadsbygg-
nation, men kräver dock inget LIS-område då området är väl avskilt från 
vattnet av vägen, vilket kan tillämpas som skäl vid eventuell dispens eller 
upphävande av strandskydd. 
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Översiktsplanen ska på ett övergripande sätt redovisa grunddragen i den 
avsedda mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen tar med andra 
ord inte ställning till detaljfrågor som t ex ägande, typ av byggnader, upplå-
telseform m.m. 

Det som översiktpslanen redovisar kommer sedan brytas ner i ett mer de-
taljerat förslag som är juridiskt bindande en sk. detaljplan. I fallet Hälgs-
näsudden kommer alla nödvändiga aspekter utredas för att säkerställa att 
användningen av marken sker på ett på alla vis hållbart sätt. Det hand-
lar om att utreda lämplig täthet, höjd och typ av byggnader. Det hand-
lar även om att i detalj klargöra hur strandlinjen ska tillåtas att nyttjas.

Innan ett större projekt kan bli verklighet så måste området detaljplaneläg-
gas. Processen kring att ta fram en detaljplan är lagreglerad i plan- och 
bygglagen och innehåller två steg där kommunen samråder med myndig-
heter, grannar och medborgare i hela kommunen som är intresserade att 
yttra sig.

Vid identifi ering av planens LIS-områden har en avvägning mellan olika 
allmänna intressen gjorts för att konstatera områdets lämplighet. En mer 
detaljerad och slutlig avvägning, görs i efterföljande detaljplanering eller 
lovgivning. Riktlinjerna i LIS-tillägget uppmärksammar bland annat bety-
delsen av allmänhetens tillgång till stranden. Frågan hanteras vidare i en 
eventuell efterföljande detaljplanering av området.

Defi nitionen av stadsbygd beskrivs i översiktsplanen som  ”Område med 
bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär där bostäder ingår eller 
kan ingå. Området utgörs av stadsbebyggelse och stadsliknande bebyg-
gelse som i huvudsak används för bostäder, kontor, handel eller annan 
verksamhet (utan omgivningspåverkan) som är förenlig med bostäder.”

Grythyttan struktur och täthet bedöms uppfylla kravet på stadsbygd med 
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sin gamla orts struktur. Benämningen stadsbygd är dock inget hinder mot att 
bevara dess unika karaktär och struktur utan tvärt om. Grythyttan är dess-
utom i sin centrala del riksintresse för kulturmiljövården vilket är ett oerhört 
starkt skydd.

Många frågor som berörs ligger utanför vad översiktsplanen reglerar. Frå-
gorna och synpunkterna noteras och tas med till kommande detaljplanering 
och vidarebefodras till kommunens näringslivsutvecklare och fastighetsko-
ordinator som för dialoger med intressenter i projektet Hälgsnäsudden.
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Möjligheten att peka ut LIS-områden regleras i Miljöbalken. Där framgår 
bland annat att området ska vara av en sådan begränsad omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Oexploaterade 
strandområden har en stor betydelse för att säkerställa strandskyddets syf-
ten långsiktigt och är därför inte lämpliga som LIS-områden. 

För att identifi era lämpliga LIS-områden har ett antal kriterier tillämpats. Pla-
nen har kompletterats med motivering till utformning av dessa kriterier. 
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Mälardalsrådet består av 57 kommuner och 5 regioner/landsting i 
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Remissinstanser som lämnat synpunkter 
Nedan listas i alfabetisk ordning de som lämnat remissvar med synpunkter på 
förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029. 
 
Arboga kommun 
Askersunds kommun 
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Region Uppsala 
Region Värmland 
Region Västmanland 
Region Östergötland 
Resenärsforum 
Riksförbundet enskilda vägar 
Stockholms läns landsting 
Sydnärkekommunerna (Askersund, Laxå, 
Kumla, Hallsberg) 
Trafikverket  
Örebro kommun 

Remissinstanser som svarat men inte har några 
synpunkter 
Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Transportstyrelsen 
samt Naturvårdsverket.  
 
Regionförbundet Sörmland lämnar inga synpunkter om planförslaget men framför att 
de välkomnar en fördjupad diskussion inom samarbetet En Bättre Sits med Örebro län 
om tvärförbindelser i en växande Mälardalsregion. 
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Läsanvisning 
Inkomna synpunkter är sorterade utefter vilka delar av länstransportplanen de berör, 
detta för att underlätta parallell läsning av remissversionen av länstransportplanen och 
remissammanställningen.  
 
En sammanställning av inkomna synpunkter görs inledningsvis för varje avsnitt. Till 
varje avsnitt hör också en textruta i vilken synpunkter som föreslår någon ändring av 
länstransportplanen besvaras. 
 
Ändringar kan komma att göras även efter nämnden 24 oktober då slutgiltigt 
remissvar ännu inte inkommit från alla remissinstanser. Avsnitt med röd text ska 
faktagranskas innan nämnd 24 oktober. 
 

Övergripande synpunkter 
Flera remissinstanser uttrycker att de generellt ser positivt på planförslagets innehåll 
(Karlskoga kommun) och att planförslaget är väl genomarbetat (Arboga kommun, 
Region Uppsala) och genomtänkt (Norrkommunerna) med bra bristanalys och tydlig 
målstyrning. Trafikverket anser att de åtgärder som beskrivs ligger väl i linje med 
gällande direktiv. Det lyfts också som positivt att planförslaget lyfter digitaliseringen 
(Region Västmanland). Arboga kommun anser att planförslaget lyfter för dem 
relevanta aspekter och Finspångs kommun ställer sig bakom planförslaget. Motala 
kommun framför att de ser positivt att de inbjudits att delta i arbetet med framtagande 
av planförslaget. 

Flera remissinstanser (Region Västmanland, Örebro kommun, Miljöpartiet, 
Sydnärkekommunerna) är positiva till planens inriktning mot och ökade fokus på 
hållbara transporter i form av kollektivtrafik och cykel. Både Region Västmanland 
och Örebro kommun poängterar att planen som helhet fortfarande har tyngdpunkt på 
större vägåtgärder i form av redan beslutade åtgärder och att det är bra att de fria 
medlen inriktas på satsningar på kollektivtrafik och cykel. Region Västmanland anser 
att dessa åtgärders positiva påverkan på jämställdheten kan förtydligas. Miljöpartiet 
hänvisar till motormännens rapport som placerar Örebro län i topp vad gäller 
vägnätets kvalité och att detta ger utrymme att prioritera andra typer av åtgärder i 
länstransportplanen. Kumla kommun anser att planramen om 1030 miljoner är liten 
särskilt då drygt hälften av medlen redan är inbokade på redan beslutade åtgärder, de 
framför dock att de tycker att fördelningen av de fria medlen är rimlig och balanserad. 

Trafikverket framför att de saknar en redovisning av fördelning av planramarna över 
tid vilket försvårar för dem få en helhetsbild över prioriteringen av åtgärderna och 
samordningen mellan län i trafikverksregionen respektive nationell plan. Trafikverket 
anser att skrivningarna om genomförandebeslut blir missledande, då det är 
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Trafikverket som planerar och genomför åtgärderna, och anser därför att 
skrivningarna bör tas bort ur planförslaget. Sydnärkekommunerna anser att ett 
tydligare helhetstänkande bör redovisas i de ekonomiska kalkylerna för planen. De 
menar att om till exempel cykelpendlingen ökar skulle detta få effekter på folkhälsan 
och i sin tur ge mindre vårdbehov. Detta skulle då ge stor samhällsnytta och lägre 
kostnader. 

Region Värmland framför att de ser framemot fortsatt dialog angående avsnittet om 
relation mellan Örebro läns länstransportplan och andra länsplaner samt nationell 
plan. 

Moderaterna menar att Länstransportplanen känns bilfientlig, och eftersom fler köper 
bilar av högre miljöklass vill de utreda ladd-infrastrukturen i länet samt satsa på 
teknologi som autonoma bilsystem. Även Centerpartiet menar att det inte är bilen som 
är problemet, utan det fossila bränslet, och vill därför peka på fossilfria drivmedel 
som biogas och HVO som ett klimatvänligt alternativ.  
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I miljökonsekvensbeskrivning och effektbedömning av planen ingår bedömning 
av planens effekter på jämställdhet, något förtydligande av 
kollektivtrafikåtgärders och cykelåtgärders positiva effekter på jämställdhet görs 
därför inte.  
 
Planramen är satt utifrån regeringens direktiv. Region Örebro län har inget 
utrymme att påverka planramen i detta skede. 
 
En redovisning av hur medlen fördelas över tid läggs till i länstransportplanen. 
Denna fördelning görs i dialog med Trafikverket. För att tydliggöra fördelningen 
av medel renodlas också trafiksäkerhetspotten och vissa åtgärder flyttas till pott 
för utvecklingsåtgärder. Vidare tydliggörs i utvecklingspotten vad som är åtgärder 
och vad som är brister som ska utredas. 
 
Skrivningarna om genomförande av planen utvecklas med förtydligande om att 
det är Trafikverket som genomför planens åtgärder. Även detta görs i samråd med 
Trafikverket. 
 
Det är svårt att med säkerhet fastställa samband mellan åtgärder i 
länstransportplanen och folkhälsan. Det skulle därför riskera att bli mycket 
missvisande att lägga in detta i de ekonomiska kalkylerna. 
 
Länstransportplanen ska innehålla åtgärder som utvecklar den regionala 
transportinfrastrukturen. Vilka drivmedel och fordonstyper som används är svårt 
att påverka enbart genom länstransportplanen. Arbete med att utreda 
förutsättningar för en regional laddinfraplan pågår.  
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Trimningsåtgärder läggs till i uppräkningen av vilka typer av åtgärder som 
nationella planen omfattar. 
 
Region Örebro län ställer sig till fullo bakom att Laxå bangård byggs om så som 
det föreslås i förslaget till nationell plan. Detta framgår också tydligt i Region 
Örebro läns remissvar på förslaget till nationell plan. Bristen Laxå bangård finns 
också med i beskrivningen av stråket (Stockholm-)Örebro/Hallsberg-Laxå(-
Göteborg). Något ytterligare förtydligande bör inte behövas i länstransportplanen. 

Hur mindre kommuner framställs 
Sydnärkekommunerna är starkt kritiska till hur de och resten av kommunerna 
framställs i regionala dokument. De menar att de mindre kommunerna klumpas ihop 
till en helhet som tillskrivs alla problem som finns i några av kommunerna. De känner 
inte igen sig i beskrivningen av dem. 

 

 

 

Synpunkter avseende mål och planer som 
påverkar LTP 
Örebro kommun anser att jämfört med tidigare länsplaner har denna tydligare 
koppling mot nationella och regionala mål beträffande klimat och infrastruktur. 
Kristinehamns kommun bedömer att kopplingen till andra styrdokument är bättre i 
Örebro län än i Värmlands län.  

Nationell plan 
Trafikverket framför att det i de avsnitt som beskriver vad nationell plan för 
transportsystemet omfattar så bör trimningsåtgärder läggas till. Laxå kommun menar 
att det är viktigt att det i länstransportplanen framgår att Region Örebro län ställer sig 
bakom den ombyggnad av Laxå bangård som ingår i förslaget till nationell plan. 

 

 

Regional utvecklingsstrategi 
Flera remissinstanser har framför synpunkter på strukturbilder och kartor i förslaget 
till Länstransportplan, bland andra Sydnärkekommunerna, Norrkommunerna och 
Länsstyrelsen i Örebro län. Bland annat efterfrågas justering av stråk från sekundära 

Länstransportplanens beskrivning av länet och kommunerna har bearbetats och 
skrivits om. 
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I arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Örebro län med 
tillhörande regionala strukturbilder har nya strukturbilder arbetats fram under 
länstransportplanens remisstid. I länstransportplanens slutgiltiga version är det 
självklart dessa strukturbilder som gäller. Också samlingskartan för Örebro län, 
som illusterar transportstråk i länet, görs om. 

till primära samt av stråkens ändpunkter, och ett antal stråk föreslås läggas till i såväl 
strukturbilder som i samlingskartan för länet.  

 

 
 

Synpunkter avseende länstransportplanens 
mål, funktioner och strategier 
Att länstransportplanen har en tydlig målstyrning lyfts som viktigt av bland annat 
Region Västmanland och Länsstyrelsen i Örebro län, även norrkommunerna anser att 
länstransportplanens övergripande mål är positivt.  Länsstyrelsen framför dock förslag 
till omformulering av länstransportplanens övergripande mål från: ”Region Örebros 
läns mål med länstransportplanen är att tillgängligheten ska öka för att förbättra 
möjligheterna till vardagsresande och transport av gods samtidigt som 
klimatpåverkan ska minska.” till ”Länstransportplanen ska utveckla tillgängligheten 
och bidra till minskad klimatpåverkan i linje med regionala mål”. De menar att 
utvecklad tillgänglighet är att föredra framför en ökad tillgänglighet. 
 
Vidare framför Länsstyrelsen i Örebro län att det i länstransportplanen kan läggas till 
ett stadstrafikmål som skulle förtydliga målbilden av att öka kollektivtrafik, gång och 
cykel, och underlätta en omställning av transportsystemet. De anser att det dessutom 
kan vara till nytta i kommunal trafikplanering och om man vill söka statliga stöd. 
Målet förslår de kan formuleras mot bakgrund av förslaget i den nationella strategin 
för en fossilfri fordonssektor: ”En ökad andel persontransporter ska ske med gång, 
cykel och kollektivtrafik i städer/tätorter samtidigt som tillgängligheten för dessa 
trafikslag prioriteras så att den totala biltrafiken minskar i staden/tätorten”.  

Norrkommunerna framför att de ser positivt på de prioriterade funktionerna och 
strategierna. Länsstyrelsen i Örebro län anser att länsöverskridande perspektiv 
ytterligare bör förtydligas i länstransportplanen och föreslår att detta utvecklas som en 
ytterligare prioriterad funktion i länets transportsystem. 

Norrkommunerna anser att det är av vikt att knyta ihop regionen och att vägar som 
leder in mot Örebro och mellan kommunhuvudorter bör prioriteras vid val av nya 
objekt. De anser därför att vägarna 63, 205, 243, 244 och 249 bör prioriteras. 



 

10 (30) Samrådsredogörelse och remissammanställning | Författare: Karin Wallin | Datum: 2017-10-12 Region Örebro län 
 

 

Länsstyrelsen i Örebro läns förslag till omformulering av övergripande mål för 
länstransportplanen tydliggör målbilden, förslaget införs därför i 
länstransportplanen. 
 
Region Örebro län anser inte att det är länstransportplanens roll att formulera 
mål för stadstrafiken, det bör rimligen göras av kommunerna. Det framgår dock 
tydligt i länstransportplanen och för den relevanta nationella och regionala mål 
att det behövs en omställning av transportsystemet. Avsnittet om statlig 
medfinansiering kompletteras med att de objekt som kommunerna söker statligt 
stöd för bör ligga i linje med detta. 
 
De storregionala transportsambanden framgår i de regionala strukturbilder som 
finns i den regionala utvecklingsstrategin. En prioriterad funktion i den 
storregionala systemanalysen, vilken Region Örebro län varit med och tagit 
fram i samarbetet En Bättre Sits, tydliggör också de storregionala sambanden 
och de länsöverskridande perspektiven. I systemanalysen är prioriterade 
funktioner tillgängligheten i de storregionala stråken och i de regionala 
tvärförbindelserna mellan nodstäder. Länstransportplanen ska utveckla den 
regionala infrastrukturen, därför ligger fokus på vilka funktioner denna 
infrastruktur ska tillhandahålla. I kartan över transportstråk och i 
stråkbeskrivningar framgår dock även länsöverskridande perspektiv. Region 
Örebro län bedömer inte att någon ytterligare funktion är nödvändig. 
 
Norrkommunernas synpunkt om att vägar som knyter samman regionen bör 
prioriteras vid val av åtgärder understödjer såväl de prioriterade funktionerna 
tillgänglighet till Örebro och tillgänglighet mellan regionala kärnor, synpunkten 
understödjer också strategin att prioritera åtgärder i de regionala stråken.  

 

 

Synpunkter avseende tillstånds- och 
bristbeskrivningar 
Region Västmanland anser att bristanalysen i planförslaget är bra. Stockholms läns 
landsting önskar att restidskvoter till storregionala noder så som Stockholm, Västerås, 
Uppsala, Göteborg, Karlstad med flera redovisas i likhet med hur de redovisas för 
inomregionala reserelationer. Detta för att visa den storregionala kollektivtrafikens 
konkurrenskraft gentemot bilen. 
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En tabell med restidskvoter till storregionala noder läggs till i länstransportplanens 
avsnitt Tillgänglighet med bil buss och tåg. 
 
En tillgänglighetsanalys så som moderaterna efterfrågar skulle kunna utgöra ett bra 
underlag för prioritering av brister. I arbetet med länstransportplanen har dock 
framförallt kommunernas och Trafikverkets kännedom om infrastrukturen och dess 
problem bedömts vara tillräcklig. Inspelet tas dock med inför framtagande av nästa 
länstransportplan. 
 
Beskrivningarna i länstransportplanen av förutsättningar, tillstånd och brister har 
ambitionen att beskriva verkligheten. Då arbetspendlingen mellan länen är liten 
framgår den inte i dessa beskrivningar. Förbindelserna med Västra Götaland och 
särskilt Göteborg är dock viktiga, och detta framgår i såväl strukturbilder som 
beskrivning av transportstråk.  
 
Beskrivningen av trafiksäkerhet och olycksstatistik har vidareutvecklats och 
innehåller nu en kartbild av var i länet olyckor inträffat samt deras svårighetsgrad. 
Det finns ocks en tabell över vilka fordon som döda och svårt skadade i trafiken 
färdats i samt om olyckan inträffat längs sträcka eller i korsning. 
 
Beskrivningen av tillgänglighet med cykel vidareutvecklas. 

I moderaternas remissvar framförs att länstransportplanen bör innehålla en 
tillgänglighetsanalys som kartlägger var bland annat kollektivtrafik och 
utryckningsfordon fastnar.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län anser inte att figurerna i länstransportplanen 
tydligt visar det utbyte som finns mellan länens två största städer.  

Lekebergs kommun påpekar att olika typer av olyckor genererar olika åtgärdsbehov 
och önskar därför om det är möjligt redovisning vilken typ av olyckor som inträffat. 

Moderaterna i Örebro län anser att beskrivningen av tillgänglighet med cykel bör 
utvecklas om att hänvisning till bilvägen ibland är ett mycket trafikfarligt alternativ då 
dessa kan vara både mötesseparerade och ha hög hastighet. 

 

Synpunkter på stråkbeskrivningar 
Flera remissinstanser anser att de beskrivna stråken i länstransportplanens avsnitt 5.4 
Transportstråk i Örebro län är viktiga stråk (Region Östergötland) och delar de 
bedömningar som gjorts av stråken (Länsstyrelsen Värmland). Vissa tillägg till 
stråkens beskrivningar önskas dock av flera, dessa sammanställs kortfattat nedan.  
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I arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Örebro län med 
tillhörande regionala strukturbilder har nya strukturbilder arbetats fram under 
länstransportplanens remisstid. I länstransportplanens slutgiltiga version är det 
självklart dessa strukturbilder som gäller. Också samlingskartan för Örebro län, 
som illusterar transportstråk i länet, görs om. 
 
Stråkbeskrivningarna innehåller framförallt översiktliga beskrivningar av 
stråkens funktion, infrastruktur och större brister och säger väldigt lite om 
specifika åtgärder i stråket. Region Örebro läns inspel till nationella planen består 
framförallt av innehållet i den storregionala systemanalysen och där i prioriterade 
behov. Någon komplettering av länstransportplanen med åtgärder som finns eller 
bör finnas med i nationella planen görs därför inte. 

Flera remissinstanser har framfört synpunkter på den samlingskarta för Örebro län 
som visar de därefter i text beskrivna transportstråken. En vanligt förekommande 
synpunkt är att ett stråk ska lyftas från sekundärt till primärt.  

En annan vanligt förekommande synpunkt och önskemål är att länstransportplanen 
ska lyfta behov av en viss åtgärd i den nationella planen. Bland annat lyfter 
Sydnärkommunerna fortsatta satsningar längs riksväg 50 och E20, Degerfors och 
Kristinehamns kommuner lyfter åtgärder på Värmlandsbanan.  

 

Stråket (Stockholm-Västerås/Eskilstuna-)Örebro-Karlskoga(-Karlstad-
Oslo) 

- Länsstyrelsen Värmland ser framemot fortsatt samarbete med Region Örebro 
län kring stråket.  

- Stockholms läns landsting framför att förutom det som beskrivs i 
länstransportplanen så bidrar stråket också till:  

o Att utveckla Arlanda flygplats upptagningsområde västerut 
o Möjligheten att styra om godstransporter igenom Stockholm för att 

därmed uppnå högre transporteffektivitet av järnvägssystemet 
o Att skapa förutsättningar för en stark och hållbar bebyggelse- och 

näringslivsutveckling 
- Stockholms läns landsting anser att kapacitetsbristen Valskog-Örebro styr 

hela tågtrafiken i Mälardalen och att den i länstransportplanen bör nämnas 
som ett prioriterat behov i nationell plan.  

- Arboga kommun anser att investeringar i dubbelspår på sträckan Örebro-
Kolbäck är prioriterat och påpekar att detta inte finns med som en större brist 
i stråkbeskrivningen. 
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Beskrivning av stråkets funktion kompletteras med inspel från Stockholms läns 
landsting.  
 
Vad gäller kapacitetsbristen Örebro-Valskog/Kolbäck som lyfts av Stockholms 
läns landsting och Arboga kommun ingår detta i den större bristen 
”Kapacitetsbrist på järnväg i stråken mot Stockholm”. I den storregionala 
systemanalysen samt i remissvar på nationell plan från En Bättre Sits och Region 
Örebro län lyfts denna brist specifikt som kapacitetsbrist Hovsta-Arboga. 
Länstransportplanens stråkbeskrivningar är översiktliga och att peka ut denna 
specifikt skulle leda till behov av att lyfta även andra mer specifika brister i 
stråket, Region Örebro län instämmer dock i att denna är en av de absolut mest 
prioriterade.  
 
I beskrivningen av stråkets funktion görs tillägg om tågtrafik sträckan Stockholm-
Oslo. 
 
Stråkbeskrivningen fokuserar på funktion, brister och behov i stråket och säger 
inte mycket om åtgärder för att lösa dessa. Region Örebro län ställer sig till fullo 
bakom den prioritering som görs i den storregionala systemanalysen och anser 
därför inte att något förtydligande kring fyrspår Arlanda-Uppsala behövs.  
 
Beskrivningen av bristen av järnvägsförbindelse från Örebro i riktning mot 
Karlskoga och Värmland avser inte beskriva sträckning av banan eller 
stationslägen utan enbart att det är en förbindelse som saknas, därför läggs inte 
Lekeberg till i brist formuleringen. 

- Örebro kommun och länsstyrelsen Örebro lyfter betydelsen av tågförbindelse 
Stockholm-Oslo via Örebro och anser att denna tågförbindelse bör vara 
tydligare uttryckt i länstransportplanen.  

- Region Uppsala påpekar att det tydligt framgår att i enlighet med den 
storregionala systemanalysen är de radiella stråken in mot Stockholm som är 
de mest prioriterade men att en flerkärnig struktur på sikt bör eftersträvas. 
Stråket Stockholm-Oslo i kombination med byggande av järnväg i 
Arosstråket menar Region Uppsala då är viktigt för att uppfylla det och 
snabbare och effektivar knyta Arlanda och Uppsala till Örebro, Västerås, 
Eskilstuna och andra målpunkter. Vidare framför Region Uppsala att den 
efterfrågade funktionen med fler genomgående tåg från Örebro till Arlanda är 
beroende av en utbyggnad till fyrspår mellan Arlanda och Uppsala och önskar 
att detta tydligare framgick i förslaget till länstransportplan. 

- Lekebergs kommun vill att den större bristen Avsaknad av 
järnvägsförbindelse Karlskoga-Örebro ska formuleras om till Avsaknad av 
järnvägsförbindelse Karlskoga-Lekeberg-Örebro. Detta för att de inte vill att 
Lekebergs kommun ska uppfattas som en genomfartssträcka.  
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Målstandarderna var från början en överenskommelse i länet om att vägar in till 
Örebro skulle ha en hastighet som medgav korta restider till Örebro. Länsväg 205 
har olika karaktär, standard och trafikmängder på olika delar av sträckan, det är 
därför svårt att formulera en målstandard gällande hastighet för hela stråket. 
Framtida åtgärdsvalsstudie bör utreda lämplig hastighet på länsväg 205s olika 
delsträckor. 
 
Stråket som helhet är en utpekad brist i länstransportplanen, i detta ingår 
genomfart Degerfors. 
 
Väg 237 till Degerfors läggs till som en transportstråk i länstransportplanen och 
har även lagts till i förslag till nya strukturbilder i den regionala 
utvecklingsstrategin.  

 

Synpunkter på övriga stråk 
Några synpunkter har kommit in gällande övriga beskrivna stråk i 
länstransportplanen. 
- Degerfors kommun vill att det för stråket Askersund-Laxå-Degerfors-Karlskoga-

Hällefors formuleras en målstandard på 100km/h. Degerfors önskar också att 
genomfart Degerfors läggs till som en brist i länstransportplanen.  

- Karlskoga vill att väg 237 till Storfors ska vara ett prioriterat stråk i länsplanen så 
att arbets- och studiependling kan utvecklas. 

 

 

Synpunkter avseende prioriterade åtgärder i 
länstransportplanen 
Trafikverket framför att valda åtgärder är i linje med gällande direktiv men önskar 
vissa förtydliganden. Dels framförs önskemål om att fördelningen av planramar över 
planperioden förtydligas. Det önskas också förtydligande av vilka av de större 
kollektivtrafikåtgärder i Örebro som faller inom ramen för statlig medfinansiering 
samt hur medlen till statlig medfinansiering är fördelade över planperioden.  
 
Norrkommunerna anser att för stor andel av de föreslagna nya åtgärderna ligger i 
Örebro kommun och att en förskjutning bör göras till förmån för andra kommuner. 
De anser också att potten till trafiksäkerhetsåtgärder bör utökas genom att potten till 
kollektivtrafikåtgärder minskas. 
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Vad gäller miljöeffekter till följd av effektivare trafikupplägg via Norrköpings 
hamn är dessa effekter intressanta men svåra att kvantifiera och svåra att härleda 
till en enskild infrastrukturåtgärd.  Resonemang om effekterna tillförs 
miljökonsekvensbeskrivningen men kan inte påverka bedömningen av planens 
effekter. 

I länstransportplanen råder ett ansträngt ekonomiskt läge under planperiodens 
första halva. Detta beror framförallt på de stora investeringarna, Svennevad-
Kvarntorp och Kvarntorp-Almbro på riksväg 51 som nu ska genomföras. 
Genomförandet av Förbifart Hjulsjö måste därför läggas längre fram under 
planperioden, under år 7-12, för att få en jämnare ekonomisk fördelning. Inom 
ramen för trafiksäkerhetsåtgärder är det dock möjligt att åtgärder för jämn 80 kan 
göras under planperiodens första halva. Framtagande av vägplan pågår för delen 
Stjärnfors-Kopparberg . Vägstråken riksväg 52 E20-Odensbacken och riksväg 51 
söder om Svennevad är mer prioriterade stråk men riksväg 63 ligger före i 
planering av åtgärder och därför kan dessa sannolik genomföras tidigare.  

Beslutade åtgärder från länstransportplan 2014-2025 

Riksväg 51, Svennevad-Kvarntorp och Kvarntorp-Almbro 
Flera remissinstanser (Sydnärkekommunerna, Motala kommun, Finspångs kommun) 
ser positivt på satsningarna på riksväg 51 och på en fortsatt prioritering av vägen 
söder om Svennevad. Sydnärkekommunerna anser att de positiva miljöeffekter som 
uppstår genom möjlighet till andra trafikupplägg med ökat gods på sjöfart till och från 
Norrköpings hamn som åtgärderna på riksväg 51 bidrar till bör beskrivas bättre i 
länstransportplanen och miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Riksväg 63, Förbifart Hjulsjö 

I remissvar från samhällsbyggnad Bergslagen som utgör ett samlat svar för de fyra 
norrkommunerna hänvisas till överenskommelse angående åtgärder längs med riksväg 
63 som fattades i samband med att Ovako varslade om nedläggning 2015.  I denna 
överenskommelse sägs att åtgärder för jämn 80 på hela sträckan kan göras när 
utrymme i länsplanen finns samt att Region Örebro län ska verka för genomförande 
av Förbifart Hjulsjö. 

Moderaterna i Örebro län anser att både åtgärder för jämn 80 på hela sträckan och 
Förbifart Hjulsjö behövs. Även Centerpartiet i Örebro län anser att båda delarna är 
viktiga men att om något måste prioriteras för det andra kan jämn 80 föredras så länge 
garanti ges att hela sträckan blir av i närtid.  
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Åtgärder längs statlig infrastruktur ska ha genomgått en förberedande studie i 
form av åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen innan åtgärder kan prioriteras i 
länstransportplanen. Eftersom ingen åtgärdsvalsstudie gjorts för länsväg 244 kan 
heller inga åtgärder prioriteras. Bedömningen är också att åtgärdernas kostnad, 
såväl på länsväg 244 och på Norabanan är så dyra att de inte får plats under 
planperioden.   
 
Åtgärdsvalsstudie Nora-Örebro bör enligt Region Örebro län utreda bristen 
länsväg 244 Nora-riksväg 50 samt inkludera Norabanan och länspendeln då det 
är en långsiktig ambition i länet att tillskapa tågtrafik i form av pendeltåg Nora-
Örebro-Kumla-Hallsberg-Laxå.  

Kollektivtrafik 

Nora-Örebro, länsväg 244 och länspendeln 
Nora kommun anser det angeläget att tillskapa en snabbare kollektivtrafikförbindelse 
mellan Nora och Örebro, gärna i form av en länspendel på järnväg.  Nora kommun ser 
det som positivt att insatsen finns med under bland annat Strategiska 
strukturförändrade kollektivtrafiksatsningar, men anser att det är en brist att inga 
medel allokerats projektet.Länspendel mellan Nora och Örebro förordas av 
norrkommunerna. De menar att om den skulle genomföras skulle det leda till 
snabbare förbindelser mellan Nora och Örebro, men även resenärer till och från 
Hällefors skulle kunna nå resmål efter sträckan snabbare. Insatsen är dessutom den 
som tydligast skulle leda till ökat bostadsbyggande i norra länsdelen.  

Trafikverket anser att förbindelsen Nora-Örebro är angelägen men att en 
åtgärdsvalsstudie främst ska studera länsväg 244 delen Nora-riksväg 50. Enligt 
Trafikverket är järnvägsalternativet redan studerat och inte ett realistiskt alternativ då 
det innebär stora kostnader. 

Moderaterna i Örebro län anser att utredning av bristen Nora-Örebro ska omfatta hela 
länsväg 244 Hällefors-Örebro. 

 

 

Medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder i Örebro kommun 
Samtliga länets kommuner exklusive Örebro kommun anser att för stor andel av de 
fria medlen läggs på att medfinansiera åtgärder för kollektivtrafiken i Örebro tätort. 
Samtidigt efterfrågas också högre tillgänglighet för regionbussarna till universitetet 
och universitetssjukhuset Norrkommunerna, Degerfors kommun, Kristinehamns 
kommun anser att det är viktigt att satsningarna på kapacitetsstark kollektivtrafik i 
Örebro tätort bidrar till att regionbussarna får direkta förbindelser till universitetet och 
universitetssjukhuset. Örebro kommun konstaterar att de kollektivtrafikåtgärder som 
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föreslås medfinansieras ökar tillgängligheten för resten av länet till staden och dess 
funktioner, däribland universitetet och universitetssjukhuset. Motala kommun anser 
att det är mycket angeläget att tillgängligheten till dessa målpunkter och andra viktiga 
resmål mellan Örebro län och Östergötlands län förbättras och att detta bör ingå i de 
föreslagna åtgärderna i Örebro tätort. Centerpartiet framför att de bedömer att 
samtliga strategiska strukturförändrande åtgärder som nämns i planförslaget ligger 
längre fram i tiden än planperioden och att finansieringen av dem därför bör minska.  
Lantbrukarnas riksförbund i Örebro anser att kollektivtrafik i centrala Örebro är en 
kommunal fråga och inte bör belasta länstransportplanen nämnvärt. 
 

Kumla kommun stödjer att 50 miljoner kronor avsätts under planperioden riktade till 
insatser för att öka regionbussarnas framkomlighet och därigenom kollektivtrafikens 
konkurrenskraft. Däremot tycker Kumla kommun att det är onödigt och olyckligt att 
dessa medel enbart låses fast till Örebro tätort och utpekande av södra infarten, 
Hovsta – Örebro, anslutningar till Örebro C och Örebro södra. 

 

 

 

 

 

 

Samfinansiering av Örebro Södra 

Kumla kommun menar att argumentationen som används för södra station i Örebro 
också kan användas för att ytterligare stärka stationsmiljön i Kumla, och även bör 
kunna appliceras på andra orter i regionen. Kumla kommun är positiva till 
inriktningen på åtgärden men kräver att den görs mer generell och inte enbart utpekar 
Södra station. 

Satsningarna på kapacitetsstark kollektivtrafik i Örebro tätort och på att höja 
regionbussarnas framkomlighet i Örebro tätort har prioriterats utifrån att de förser 
hela regionen med förbättrad tillgänglighet till funktioner som ligger i Örebro 
tätort, bland annat universitetet och universitetssjukhuset. Huruvida regionbussar 
kommer att få andra ändhållplatser avgörs inte inom ramen för 
länstransportplanen, 
 
Att åtgärder för att höja regionbussarnas framkomlighet pekas ut i Örebro tätort i 
planförslaget beror på att åtgärder i Örebro bedöms vara till nytta för samtliga 
regionbussar till och från Örebro, och därmed för alla delar av regionen. 
Framkomlighetsproblem inom tätorter för regionbussarna finns dock rimligen 
även i andra tätorter i länet, så som Kumla kommun påpekar. Åtgärden har därför 
breddats i länstransportplanen, åtgärder i Örebro tätorter är dock fortsatt mest 
prioriterat. 
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Örebro södra är en viktig station för det regionala resandet och den regionala 
arbets- och studiependlingen till och från Örebro stad. Stationen har också 
allvarliga trafiksäkerhetsbrister. Stationsmiljön i Kumla har under senare år 
utvecklats och har också medfinansierats genom statlig medfinansiering och så 
kallade citybanemedel med totalt xx kronor. Trots detta kvarstår brister i kring 
stationen i Kumla, bland annat vad gäller kapacitet och trafiksäkerhet, något som 
också framgår i stråkbeskrivningen av (Stockholm-)Örebro/Hallsberg-Laxå(-
Göteborg). Åtgärder vid Örebro Södra är prioriterat för att stärka attraktiviteten 
för kollektivtrafiken och förbättra trafiksäkerheten, Region Örebro län ser dock 
inte att detta skulle utesluta att i kommande planer även medfinansiera utveckling 
av andra stationer i länet. 

Medlen som är avsatta till mindre åtgärder för kollektivtrafiken längs med det 
regionala vägnätet ska gå till de åtgärder som den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten bedömer vara mest prioriterade, vilket kan vara bland 
annat säkra hållplatser, vändplaner och pendlarparkeringar. Region Örebro län 
har dubbla roller som dels regional planupprättare och regional 
kollektivtrafikmyndighet. Inspel om behov av åtgärder för kollektivtrafiken 
sammanställs och vidarebefordras inom organisationen. 
 
Region Örebro län vidarebefordrar Resenärsforums inspel inom organisationen. 
 
Stråken väg 204 Lanna-Fjugesta och väg 207 Örebro-Odensbacken flyttas enligt 
Trafikverkets önskemål till trafiksäkerhetsåtgärder. 

 

Mindre åtgärder för kollektivtrafiken  

Degerfors kommun poängterar att för att Merkoll-satsningen som gjorts i länet ska få 
önskad effekt måste medel avsättas för säkra hållplatser och vändplaner, de lyfter 
också vissa stråk där de anser att dessa satsningar är särskilt viktiga. 
Norrkommunerna anser att det är av vikt att anlägga pendlarparkeringar i lägen där 
vidare transport med kollektivtrafik kan vara aktuellt, Moderaterna i Örebro län 
efterfrågar utredning av var i länet det är lämpligt med pendlarparkeringar. 

Resenärsforum framför att de upplever att ansvarsfrågan angående trygghet och 
säkerhet vid hållplatser (och gång- och cykelvägar till den) är oklar, och att den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten därför bör ta på sig den rollen. 

Trafikverket påpekar att åtgärdsvalsstudierna för väg 204 Lanna-Fjugesta och väg 207 
Örebro-Odensbacken innehåller mer trafiksäkerhetsåtgärder än kollektivtrafikåtgärder 
och därför bör flyttas till den potten.  
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Medlen som är avsatta till cykelåtgärder ska användas till att genomföra 
cykelstrategin, därför framgår inte i vilken ordning olika cykelstråk prioriteras 
utöver de två stråk som redan är beslutade för genomförande. Inte heller sker 
utpekande av några nya cykelstråk i länstransportplanen.   
Länstransportplanen kompletteras i enlighet med Lekeberg kommuns önskemål 
med skrivning om att den regionala cykelstrategin ska fördjupas till en plan där 
prioritering av cykelstråk ska framgå. Ändring sker även av formulering i sista 
meningen första stycket i avsnitt om cykelåtgärder så att det tydligt framgår att 
trafiksäkerhet är prioriterat. 

Cykelåtgärder 
Örebro kommun anser att länstransportplanens satsningar på en ökad och säker 
cykling inom regionen är viktiga. Sydnärkekommunerna anser att längre stråk bör 
byggas ihop genom att fylla luckorna mellan befintliga cykelvägar för att främja 
cykelpendling och turistisk cykling. De lyfter också flera sträckor cykelväg som de 
anser bör pekas ut och prioriteras i länsplanen. Även Degerfors, Karlskoga och 
Lekebergs kommuner lyfter sträckor som de anser har behov av cykelväg och bör 
prioriteras i länstransportplanen. 

 Lekebergs kommun framför att det i länstransportplanen bör beskrivas hur regionens 
cykelstrategi ska utvecklas till en plan. Örebro kommun framför att den regionala 
cykelstrategin är ett viktigt dokument och de prioriterade åtgärderna i den bör nämnas 
i länstransportplanen. Vidare bifaller Örebro kommun länstransportplanen skrivningar 
om att åtgärder med störst nyttjandepotential bör prioriteras. 

Lekebergs kommun önskar omformulering av meningen ”Fokus bör vara att utveckla 
de stråk som har störst potential till ökat cyklande.” i remissversionens avsnitt 6.2.2. 
till ”Fokus bör vara att utveckla de stråk som har störst potential till ökat cyklande 
och till stråk där stora brister i trafiksäkerheten har definierats.” Även moderaterna i 
Örebro län framför i sitt remissvar att cykelvägar ska prioriteras längs sträckor med 
hög potential till ökat cyklande samt där de förbättrar trafiksäkerheten. 

 

Trafiksäkerhet 
Norrkommunerna anser att en fortsatt satsning på trafiksäkerhet samt nya gång- och 
cykelvägar är angeläget. Örebro kommun tycker att den prioritering av åtgärderna 
som gjorts angående trafiksäkerhet och effektivare godstransporter är relevant. 
Trafikverket anser att de två första posterna i listan (trafiksäkerhet och effektivare 
godstransporter), väg 51 söder om Svennevad resp. väg 52 E20 – Odensbacken bör 
byta plats då v 52 har betydligt mer trafik än v 51. Miljöpartiet i Örebro län 
poängterar behovet av åtgärder för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 
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Sydnärkekommunerna är positiva till att satsningar för förbättrad trafiksäkerhet på 
riksväg 52 ingår i planförslaget. Regionförbundet Sörmland föreslår ett gemensamt 
arbete för att inför nästa länstransportplan (2022-2033, reds. anm.) fördjupa 
samverkan kring riksväg 52. 

Sydnärkekommunerna anser att potentialen för att bredda länsväg 205 bör ses över. 
Degerfors kommun anser att ambitionen med att utreda väg 205 bör vara 100km/h 
mellan Askersund och Hällefors. Karlskoga kommun lyfter behov av cykelväg på 
delar av sträckan.  

Lekebergs kommun påpekar att åtgärdsvalsstudien för väg 204 Lanna-Fjugesta har 
avhandlat mer än kollektivtrafik och att detta bör framgå i länstransportplanen. De 
anser också att sträckan utvecklas till en 2+1 väg med hastighet 100km/h i enlighet 
med föreslagna åtgärder i åtgärdsvalsstudien. De pekar också på behov av cykel0ävg 
längs flera sträckor av väg 204. Centerpartiet i Örebro län anser att hela väg 204 bör 
ingå i listan över lämpliga objekt för trafiksäkerhetsåtgärder och effektivare 
godstransporter, Lekebergs kommun anser att resterande delar av väg 204 från 
Fjugesta till korsningen med länsväg 205 bör läggas till i listan över objekt att utreda. 

Lindesbergs kommun anser att det är positivt att länsväg 249 finns omnämnd som en 
trafiksäkerhetsåtgärd men anser att prioriteten bör lyftas både ur ett gods- och 
persontransportperspektiv.  

Karlskoga kommun framför att de ser positivt på att väg 243 Karlskoga-Gyttorp(-
Nora) lyfts som en trafiksäkerhetsåtgärd och vill att åtgärder, inklusive förlängning av 
den så kallade Österleden, genomförs under planperioden. 

Hallsbergs kommun anser att länsväg 529 mellan Östansjö och Hallsberg bör 
prioriteras. De framför att vägen har brister avseende framkomlighet och 
trafiksäkerhet och påpekar att delar av vägen byggs om i samband med 
dubbelspårsprojektet på godsstråket genom Bergslagen och att en då ny viadukt 
kommer kunna inrymma cykelväg till Östansjö. De framför också att Samzeliibron 
genom centrala Hallsberg, som är en kommunal bro men går över järnvägen i 
Hallsberg samt förbinder södra och norra delen av väg 529 är väldigt sliten i i stort 
behov av åtgärder. 

Laxå kommun lyfter behov av åtgärder på väg 511, särskilt genom samhället 
Hasselfors där de boende länge efterfrågat hastighetsbegränsande åtgärder. 

Karlskoga kommun lyfter behovet av åtgärder på väg 713 till Epos träindustri AB. 

Centerpartiet i Örebro län anser att potten för trafiksäkerhetsåtgärder bör utökas med 
45 miljoner kronor och att väg 850/851 och väg 555 Degerfors-Karlskoga bör läggas 
till i listan över lämpliga objekt för trafiksäkerhetsåtgärder och effektivare 
godstransporter. 
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Riksväg 52 och 51 byter plats i prioriteringsordning enligt Trafikverkets 
synpunkt. 
 
Väg 205 ingår som en brist i länstransportplanen. Kommunernas inspel och 
önskemål om olika åtgärder tas med i arbetet med framtida utredning av vägen. 
Region Örebro län vill poängtera att en åtgärdsvalsstudie ska vara 
förutsättningslös och utgå från brister och behov. 
 
Väg 204 Lanna-Fjugesta flyttas från kollektivtrafikpotten till 
trafiksäkerhetspotten eftersom de flesta åtgärder som föreslås i 
åtgärdsvalsstudien är trafiksäkerhetsåtgärder. Länstransportplanen tar inte 
ställning till hastighetsfrågan men fortsatt dialog om detta och nyttan med de 
olika alternativen behövs. Väg 204 delen Fjugesta-Svartå läggs till som 
prioriterad brist i länstransportplanen. 
 
Region Örebro län noterar Lindesbergs kommuns önskemål om höjd prioritet av 
väg 249. 
 
Region Örebro län vill poängtera för Karlskoga kommun att det sannolikt inte 
kommer rymmas några större åtgärder på väg 243 under planperioden. 
 
Väg 529 Östansjö-Hallsberg-Kumla läggs till som en prioriterad brist i 
länstransportplanen. 
 
Vad gäller synpunkter angående vägarna 511, 555, 713 och 850/851 påpekas att 
länstransportplanen innehåller en skrivning om behov av åtgärder på det mindre 
vägnätet och att det också finns lyft som en prioriterad brist för utredning. 

 

Landsbygdens vägnät  

I Motormännens ranking av det svenska vägnätet hamnar Örebro län i topp. Detta 
tolkar miljöpartiet som att vi har ett modernt nätverk och kan lägga fokus på andra 
viktiga frågor i den nya planen. Detta är något Lekebergs kommun, Lantbrukarnas 
Riksförbund Örebro och Riksförbundet Enskilda vägar inte håller med om. 

Lekeberg vill trycka på att vidare utveckla landsbygdens vägnät, där en viktig del är 
att asfaltsbelägga vägnätet genom ett statligt ökat stöd till vägsamfälligheter. RF 
Enskilda vägar vill trycka på vikten av att enskilda väghållare ska ges möjlighet att 
ansöka om bidrag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Centerpartiet anser att det 
saknas ett stycke som belyser det finmaskiga vägnätet på landsbygden.  

LRF Örebro menar att LTPn inte tar tillräcklig hänsyn till jord, - skog- och lantbruket 
och kraven de ställer på vägnäten i glesbygden. LRF önskar att man i LTPn, likt 
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Länstransportplanen ska innehålla åtgärder som utvecklar den regionala 
transportinfrastrukturen. Den regionala transportinfrastrukturen består både av 
större vägar med mer trafik och av mindre vägar med mindre trafik. Eftersom 
planramen är begränsad måste en prioritering av åtgärder ske. Region Örebro län 
har valt att prioritera åtgärder som bedöms leda i riktning mot relevanta 
internationella, nationella och regionala mål och att fokusera på de viktigaste 
regionala stråken.  En utpekad brist i länstransportplanen är dock ”Brister i det 
mindre vägnätet” som i remissversionen av länstransportplanen hade rubriken 
”Brister i övrigt vägnät” och låg i avsnitt 6.2.3 Åtgärder för trafiksäkerhet och 
effektiva godstransporter.  I detta stycke belyses det finmaskiga vägnätet på 
landsbygden. Skrivningar om det mindre vägnätet tillförs också avsnitt om 
tillgänglighet och framkomlighet för näringslivets transporter i tillstånds och 
bristbeskrivningen. 

Trafikverket, vill avsätta medel för underhåll av och ökad framkomlighet på det 
mindre och mellanstora nätverket. De påpekar också att det ökade intresset för en 
högre nationell självförsörjningsgrad tarvar att den regionala infrastrukturen beaktar 
jordbrukets behov och eliminerar hot mot dess existens.  

 

 

Synpunkter avseende utvecklingsåtgärder, utredningar 
och brister 
Generellt anses det positivt att länstransportplanen innehåller en pott för 
utvecklingsåtgärder, bland annat framför Karlskoga kommun att de ser positivt på att 
medlen i utvecklingspotten används med stor flexibilitet för att undanröja problem 
med tunga och skrymmande transporter i transportsystemet och stötta 
utvecklingsinsatser, t ex i samband med företagsetableringar, som inte kan förutses 
och planeras i förväg. Trafikverket påpekar att de utredningar som behöver göras för 
att kunna genomföra planen bör efter samråd drivas av i första hand Trafikverket för 
att säkerställa att medel inte betalas ut på ett felaktigt sätt. 

Norrkommunerna tillstyrker satsningen på Frövi Bangård och även förslaget att satsa 
på en omlastningsplats i norra länsdelen. De anser att båda förslagen kommer att 
stärka Örebroregionens logistikprofil. 

Hallsbergs kommun, Moderaterna i Örebro län och Lantbrukarnas riksförbund anser 
inte att länstransportplanen bör innehålla åtgärder i anslutning till Törsjöterminalen. 
Detta på grund av de stora satsningar som görs i Hallsberg och Frövi.  

Laxå kommun anser att en utredning bör göras av en opartisk konsult av marknaden 
för tågresande i Finnerödja och Hasselfors, samt vilka kostnader det skulle medföra 
att där införa tågstopp.  
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Genomförande av länstransportplanen görs av Trafikverket, det är därför 
självklart att även utredningar görs av i första hand Trafikverket.  
 
Satsningen på Törsjöterminalen stryks ur planförslaget, dels på grund av att 
andra satsningar bedöms som mer prioriterade och dels på grund av osäkerheter 
om exakt vilka ytterligare infrastrukturåtgärder som behövs i anslutning till 
Törsjöterminalen. 
 
En undersökning av markandsförutsättningar för tågstopp bör inte göras inom 
länstransportplanen eftersom den innehåller åtgärder för utveckling av 
infrastrukturen. Region Örebro län står fast vid bedömningen att det inte finns 
tillräckligt underlag för att motivera tågstopp i Finnerödja och/eller Hasselfors 
och de effekter i form av bland annat restidsförluster som det skulle innebära. 
 
Storleken på utvecklingspotten är satt utifrån tidigare erfarenheter av hur mycket 
medel som arbetas upp och hur många utredningar som hinns med under en 
planperiod.  
 
Utredning av kvarvarande brister längs med riksväg 50 bör finansieras av 
nationella planen, liksom eventuella kommande åtgärder. 

Moderaterna i Örebro län menar att det är viktigt att potten för utredningar utökas och 
att hela länet ges en chans till utveckling, inte bara transportvägarna till Örebro 
utvecklas, utan även vägar mellan kommunernas huvudorter. Moderaterna i Örebro 
län anser också att det är viktigt att utredningarna tas fram med hänsyn till de olika 
vägarnas årsmedeldygnstrafik. Vidare vill Moderaterna i Örebro län att medel ska gå 
till att utreda de delar av riksväg 50 som inte tidigare har åtgärdats.  

 
Steg 1- och 2-åtgärder 
Länsstyrelsen Örebro län anser att det är positivt att Region Örebro län i 
länstransportplanen eftersträvar genomförande av steg 1 och 2 åtgärder som styr mot 
beteendeförändring men att det vore önskvärt om medel för detta tydligare avsattes i 
planen.  
 
Trafikverket påpekar att förordning (2009:237) om statlig medfinansiering inte 
medger medfinansiering av steg 1 och 2 åtgärder. Vad gäller åtgärder på statlig 
anläggning är det endast möjligt att finansiera mobility management åtgärder i 
byggskedet som följd av Trafikverkets tolkning av regelverket. Trafikverket ber 
regionen överväga om åtgärder som nämns i under utvecklingspotten faller inom 
förordning (2009/237) om statlig medfinansiering. 
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Region Örebro län är medvetna om skrivningar i relevanta förordningar samt om 
Trafikverkets tolkning av dessa samt av deras direktiv, instruktioner och 
regleringsbrev. Oavsett detta anser Region Örebro län att åtgärder som påverkar 
efterfrågan på transporter och transportbeteenden är viktiga för att uppnå ett 
hållbart transportsystem och framför kontinuerligt önskemål till regeringen om 
erforderliga ändringar av förordningar etcetera. Förhoppningen är att ändring av 
dessa ska ske och att möjlighet att helt eller delvis finansiera denna typ av 
åtgärder uppstår. Skrivningen om steg 1 och 2 åtgärder utvecklas i 
länstransportplanen men tas inte bort. 

Avsnitt som beskriver stadsmiljöavtalen och klimatklivet läggs till i 
länstransportplanen. 
 
Storleken på potterna för statlig medfinansiering av kommunala åtgärder och 
enskilda vägar är baserad på erfarenhet av hur mycket medel kommunerna 
arbetat upp under perioden 2014-2017. Erfarenheten är att kommunerna inte 
hinner genomföra åtgärder i samma utsträckning som de söker medfinansiering 
för dem. Detta har medfört att stora summor pengar inte blivit använda ännu 
utan att genomförandet ”släpar”. Denna situation är inte önskvärd och 
minskningen av medel kommer framförallt bli kännbar de närmaste åren, å 
andra sidan får kommunerna en respit där de har får chans att jobba ikapp och 
genomföra åtgärder som de redan sökt och beviljats statlig medfinansiering för.  
 
Medlen för medfinansiering av utveckling av det enskilda vägnätet har räckt till 
för att finansiera de ansökningar som kommit in under planperioden. Region 
Örebro län noterar dock önskemålet om en behovsinventering och kommer att 
överväga det inför framtagande av nästa länstransportplan. 

 

Statlig medfinansiering 
Länsstyrelsen Örebro län påpekar att det finns andra statliga stöd i form av 
stadsmiljöavtal och klimatklivet som kan kompensera för den lilla minskning av 
potten till statlig medfinansiering som gjorts. Länsstyrelsen Örebro län anser att 
länstransportplanen med fördel kan kompletteras med ett avsnitt som beskriver dessa 
stöd samt förtydligar samspelet mellan olika finansieringar. 
 
Norrkommunerna anser att potten för medfinansiering av kommunala åtgärder bör 
höjas, liksom potten för enskilda vägar. 

Riksförbundet Enskilda vägar anser att det är  anmärkningsvärt att man inte heller för 
denna planperiod utfört en behovsinventering utan i likhet med föregående planperiod 
lägger ut samma schablonbelopp även för denna planperiod.  
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Synpunkter på planens effekter och 
miljöbedömning 
Sydnärkekommunerna anser att den här planen leder i rätt riktning utifrån ett 
klimatperspektiv, men att det inte görs tillräckligt för att hållbar utveckling ska 
uppnås. Miljöpartiet menar att fokus i den nya planen tydligt borde ligga på säkerhet 
och miljö, och att det finns mycket mer att göra för att nå det hållbara samhället vi vill 
ha, och länsstyrelsen Örebro ser det som en allvarlig brist att det i LTP konstateras att 
föreslagna åtgärder inte bedöms tillräckliga för att en hållbar utveckling ska skapas. 
Attraktiviteten för resor med kollektivtrafik och cykel bör ökas, och effektivare 
fordon som drivs av förnybara bränslen behövs för att nå hållbarhetsmålen. 
Länsstyrelsen Örebro menar att regionen, mot bakgrund av miljöbedömningen, bör 
överväga om det går att göra anpassningar eller omfördelningar i planen så att 
miljöpåverkan minskar. 

Länsstyrelserna i Örebro och i Västra Götalands län ser positivt på 
miljökonsekvensbeskrivningen och att den är rimligt bedömd och avgränsad, men de 
anser också att det saknas ett eller flera alternativ utöver planalternativet och 
nollalternativet. Det går rimligen att hitta en alternativ medelsfördelning och beskriva 
vilka effekter det får på miljöpåverkan. Ett sätt att redovisa fler alternativ kan vara att 
redovisa vilka alternativ som valts bort för att visa hur beslutsfattare haft tillgång till 
miljömässiga konsekvenser som besluten medför och haft en möjlighet till 
miljömässigt goda alternativ.  

Länsstyreslen i Örebro län framför flera synpunkter på miljöbedömningen av 
länstransportplanen: 

- Det bör förtydligas att dokumentet är en miljökonsekvensbeskrivning men har 
titeln Miljö- och hållbarhetsbedömning.  

- Att bedömningarna i den sammanfattande tabellen över miljöbedömningen kan 
behöva ses över. De är till exempel frågande till att de två namngivna 
cykelåtgärderna har den högsta graden av positiv påverkan på luftutsläpp och på 
klimatpåverkan samt om pendlarparkeringar bidrar i så hög grad till negativa 
effekter på utglesning/förtätning. 

- Att miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras med hur länstransportplanen 
förhåller sig till andra planer och program, exempelvis kommunala 
översiktsplaner.   

- Att miljökonsekvensbeskrivningen bör tydliggöra påverkan på 
miljökvalitetsnormer, t.ex. påverkan på vattenförvaltningens 
miljökvalitetsnormer för vatten.  

- Att det önskvärt med en bedömning av miljöpåverkan med avseende på 
förbrukning av naturresurser som behov av ballast innebär. 
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Region Örebro län har övervägt vad som kan göras för att ytterligare begränsa 
miljöpåverkan men då cirka hälften av planramen redan är uppbokad är det svårt 
att göra några större förändringar. Det går heller inte att helt bortse från 
biltrafiken och behov av trafiksäkerhetsåtgärder som ur ett klimat och 
miljöperspektiv kanske inte är helt hållbara men nödvändiga ur ett säkerhet och 
hälsa perspektiv.  
 
Region Örebro län tar med sig synpunkt från länsstyrelsen Örebro läns och 
Västra Götalands län om att ytterligare alternativ hade varit intressant inför 
arbete med nästa länstransportplan. Tyvärr är det sent att göra sådant tillägg nu. 
 
Region Örebro län har utifrån länsstyrelsen Örebro läns synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen gjort följande ändringar: 

- … 
- … 
- … 

 
Vad gäller miljöeffekter till följd av effektivare trafikupplägg via Norrköpings 
hamn är dessa effekter intressanta men svåra att kvantifiera och svåra att härleda 
till en enskild infrastrukturåtgärd.  Resonemang om effekterna tillförs 
miljökonsekvensbeskrivningen men kan inte påverka bedömningen av planens 
effekter. 

- Att miljöbedömningen bör utformas så att den underlättar för Trafikverket att 
göra en samlad bedömning av både länstransportplane och nationella 
transportplanen. Avsnittet 8.3 kan förtydligas kring de delar i planen som 
bedöms ha stor negativ påverkan. 

- Länsstyrelsen önskar uppmärksamma att om kvinnor skulle ta efter mäns resvanor 
skulle detta medföra betydande negativa konsekvenser för samhället ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Länsstyrelsen vill också uppmärksamma att det numera 
finns 6 delmål till det övergripande jämställdhetsmålet. I kapitel 6 behandlas 
enbart fyra delmål. 

Sydnärkekommunerna menar att satsningarna på Riksväg 51 kombinerat med sjöfart 
från Norrköping skapar rationella trafikupplägg som sammantaget ger god miljö- och 
klimatprofil. De anser att dessa miljö- och klimatvinster borde bättre kunna beskrivas 
i effektbeskrivning av länstransportplanen. 

 

Infrastruktur och bostadsbyggande 
Sydnärkekommunerna menar att kopplingen mellan infrastruktursatsningar och 
bostadsbyggande är för långsökt för att bli relevant i de flesta sammanhang och 
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Enligt direktiven för framtagande av länstransportplan ska infrastrukturåtgärders 
påverkan på förutsättningar för ökat bostadsbyggande redovisas, om påverkan av 
en infrastrukturåtgärd är betydande ska det redovisas enskilt för den åtgärd hur 
många ytterligare bostäder som tillkommer på grund av den.  
 
Avsnitt 5.1.2. Tillgänglighet och bostadsmarknad i länstransportplanen har 
utvecklats under remisstiden. Även åtgärdsbeskrivningarna har kompletterats med 
redovisningar av påverkan på bostadsbyggande där så är relevant. Även 
effektbeskrivningarna har kompletterats med uppgifter om planens påverkan på 
bostadsbyggande. 

synsättet att planlägga för nya bostäder vid kollektivtrafikpunkter bör tonas ned. 
Lämpligare vore att beakta kollektivtrafiken i planläggningen så att man skapar bra 
tillgänglighet genom till exempel gång- och cykelvägar eller pendlarparkeringar. 

Moderaterna menar att det inte kan ifrågasättas att det är bra att exploatera 
bostadsområden i stråk som är eller kan bli starka kollektivtrafikstråk. Dock bör det 
också framhållas att i de kommuner som inte kan få lika stor tillgång till 
kollektivtrafik så behöver fokus ligga på att utveckla transporterna med bil för att 
kunna möjliggöra nya områden för bostadsbyggande. 

Degerfors kommun påpekar att de med förbättrade tågförbindelser på 
Värmlandsbanan kan bidra till bostadsbyggande som avlastar bostadsbristen i Örebro 
och Karlstad. 

Stockholms läns landsting anser inte att det i länstransportplanen går att utläsa vilken 
koppling prioriterade åtgärders koppling till ökat bostadsbyggande i enlighet med 
regeringens direktiv. 

 

Övrigt 
Några remissinstanser framför önskemål om mer samordnad planering över 
länsgränser vad gäller infrastrukturåtgärder och kollektivtrafikplanering. 
Kristinehamns kommun anser att det i för stor utsträckning saknas analys och 
ställningstaganden gällande stråket Örebro-Karlstad samt den funktionella regionen i 
östra Värmland. De önskar en mer samordnad regional syn på hur kollektivtrafiken 
skulle kunna utvecklas samt hur regionala och nationella medel skulle kunna 
användas på Värmlandsbanan, E18, länsväg 237 och 204 på kort-, medellång och lång 
sikt. Detta föreslår Kristinehamns kommun skulle kunna ske i form av gemsansamma 
åtgärdsvalsstudier eller genom andra typer av samarbeten. Vidare anser de att 
respektive region bör ta ett utökat ansvar för att förbättra samordningen mellan 
Trafikverkets region öst och region väst. Även Degerfors kommun vill se ett fördjupat 
samarbete mellan länsplanupprättarna i Örebro län och Värmlands län för att stärka 
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Ansvariga tjänstemän på Region Örebro län har under framtagandet av 
länstransportplanen haft dialog med ansvariga tjänstemän i region Värmland för 
att stämma av innehållet i respektive länstransportplan. När så är relevant deltar 
representanter för regionerna i åtgärdsvalsstudier som genomförs i den andra 
regionen.  
 
Kartor i länstransportplanens avsnitt som beskriver förutsättningar, tillstånd och 
brister ska avspegla verkligheten och de transporter och pendling som sker. 
Strukturbilderna i den regionala utvecklingsstrategin har utvecklats och förslag 
till nya strukturbilder innehåller nu bland annat transportsambanden med 
Storfors och Filipstad. 
 
Region Örebro län driver aktivt frågor kring Nobelbanan och var en aktiv part i 
åtgärdsvalsstudien E18 genom Karlskoga. E18 är en nationell väg och åtgärder 
bör finansieras av nationella planen. 

reserelationen till arbetsmarknaden Kristinehamn – Karlstad. De anser också att 
Vänerhamnarnas betydelse för regionens industriföretag bör lyftas fram tydligare i 
länstransportplanen.  

Moderaterna i Örebro län anser att ett länsövergripande arbete bör finnas med i 
länstransportplanen för att stärka kommunikationer och förbindelser till grannlänen. 
De menar att kartor i länstransportplanenan inte redovisar transportbehovet över 
länsgränserna vilket också innebär att man utelämnar stråk som är oerhört viktiga för 
persontransporter inom respektive kommun.  

Karlskoga kommun och Moderaterna i Örebro län framför önskemål om samordning 
av planering för framtida E18 och Nobelbana genom Karlskoga kommun. Karlskoga 
kommun vill att medel från länstransportplanen ska användas till genomförande av 
åtgärder på E18 genom Karlskoga och genomförande av Nobelbanan. 

 

Åsikter om trafikering 
Flera remissinstanser har i sina remissvar på länstransportplanen framfört synpunkter, 
önskemål och inspel som berör trafikering snarare än infrastrukturåtgärder, dessa 
sammanställs kortfattat nedan. 
- Karlskoga anser att det i länstransportplanens bör uppmärksammas att det från 

hösten 2016 finns en ny regional busslinje Karlskoga – Degerfors. 
- Moderaterna i Örebro län anser att länstransportplanen och kollektiv- och 

regionaltrafik behöver ha en större dialog med näringslivet och busstiderna bör 
kunna anpassas efter personalens arbetstider.  
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Länstransportplanen avser åtgärder som utvecklar den regionala 
transportinfrastrukturen. Synpunkter som rör trafikering kommer därför inte 
bemötas här. Region Örebro län vidarebefordrar dock synpunkterna internt 
inom organisationen och noterar synpunkterna då de utgör viktiga inspel i 
fortsatt arbete med identifiering av brister samt i kommande utredningar. 

- Kumla kommun vill att länstransportplanen aktualiserar och att Region Örebro län 
utreder att förläggning av tågtider styrs av de olika tågoperatörerna önskemål och 
de trafiktider som finns tillgängliga. De framför att detta innebär att vissa tider 
kan det vara många tågavgångar, medan det under andra är få om inga tåg och 
vill att en utredning kommer med förslag hur en jämnare fördelning av trafik kan 
tillskapas för att stärka den spårbundna trafikens konkurrenskraft i regionen. 

- Resenärsforum anser att  den regionala kollektivtrafikmyndigheten bör se till att 
ett gemensamt betalsystem - oavsett hur korten och biljetterna ser ut och vad de 
kostar - införs.  

- Degerfors kommun framför att för dem är det viktigt att satsningarna på Örebros 
kollektivtrafik bidrar till att regionbussarna får direkta förbindelser till USÖ och 
universitetet. T.ex. linje 500 via USÖ med universitetet som ändhållplats.  

- Motala kommun framför att det är mycket angeläget att tillgängligheten till 
universiteten och andra viktiga resmål i och mellan Örebroregionen och 
Östgötaregionen förbättras för de som kommer med tåg och att detta bör tas upp i 
de föreslagna projekten för förbättring av kollektivtrafiken. 

- Kristinehamns kommun önskar en mer samordnad regional syn på hur 
kollektivtrafiken skulle kunna utvecklas. De anser också att ett tydligare 
förhandlingsuppdrag med andra operatörer behövs för att kunna utveckla 
länsöverskridande kollektivtrafik.  

- Karlskoga kommun vill att den nya regionbusslinjen mellan Karlskoga och Nora 
utvecklas för att underlätta arbets- och studiependling. 

- Karlskoga kommun vill att möjligheten att skapa en direktbusslinje mellan 
Karlskoga och Örebro universitet utreds. 

- Kumla kommun framför att i ett kommande utredningsarbete borde en bredare 
utredning göras av förutsättningar för ett längre öst‐västligt kollektivstråk med 
sträckning Fjugesta‐ Kumla‐Hällabrottet‐Sköllersta och eventuellt ytterligare 
orter i Östernärke som Asker och Odensbacken. 

 

Redaktionella synpunkter 
Vissa redaktionella synpunkter har lämnats, nedan sammanställs dessa kortfattat i 
tabellformat med kommentar direkt intill. 
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s. 44 Texten hänvisar till figur 7 vilket borde 
vara figur 16. Kartan är möjligen lite svår att 
förstå. 

Texten korrigeras 

I Tabell 1, Restidskvoter, framgår inte att man 
kan åka tåg från Degerfors järnvägsstation till 
Örebro centralstation.  

Detta läggs till i tabellen. 

Där Länsväg 534 Fjugesta-Kumla nämns är det 
också viktigt att framhålla att genomgående 
busstrafik mellan dessa kommunhuvudorter 
planeras.  

Region Örebro län noterar detta 
men gör inga tillägg beskrivning av 
framtida busstrafik inte görs för 
några andra stråk. 

I remissutgåvan används Fjugesta som 
kommunnamn, bl.a. på s. 45, detta måste rättas 
till. 

Detta ses över och justeras 

I remissutgåvan finns ett kapitel om samband 
med nationell plan och grannlänens planer, men 
det finns ingen text inlagd ännu. (Trafikverket) 

Detta görs inför beslut om 
redovisning till regeringen. Detta 
för att bättre synkronisera arbetet 
med övriga länsplaneupprättare 
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Samrådsredogörelse 
Detta avsnitt skrivs när samtliga remissvar inkommit samt slutgiltiga ändringar 
gjorts i länstransportplan samt dess bilagor.  

Remissinstanser som lämnat synpunkter 
Nedan listas i alfabetisk ordning de som lämnat remissvar med synpunkter på 
förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029. 
 
Arboga kommun 
Askersunds kommun 
Centerpartiet i Örebro län 
Degerfors kommun 
Finspångs kommun 
Hallsbergs kommun 
Karlskoga kommun 
Katrineholms kommun 
Kristinehamns kommun 
Kumla kommun 
Laxå kommun 
Lekebergs kommun 
Lantbrukarnas riksförbund 
Länsstyrelsen Södermanlands län 
Länsstyrelsen Värmlands län 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Länsstyrelsen Örebro län 

Miljöpartiet i Örebro län 
Moderaterna i Örebro län 
Motala kommun 
Norrkommunerna genom 
Samhällsbyggnad Bergslagen (Hällefors, 
Ljusnarsberg, Nora, Lindesberg) 
Region Uppsala 
Region Värmland 
Region Västmanland 
Region Östergötland 
Resenärsforum 
Riksförbundet enskilda vägar 
Stockholms läns landsting 
Sydnärkekommunerna (Askersund, Laxå, 
Kumla, Hallsberg) 
Trafikverket  
Örebro kommun 

Remissinstanser som svarat men inte har några 
synpunkter 
Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Transportstyrelsen 
samt Naturvårdsverket.  
 
Regionförbundet Sörmland lämnar inga synpunkter om planförslaget men framför att 
de välkomnar en fördjupad diskussion inom samarbetet En Bättre Sits med Örebro län 
om tvärförbindelser i en växande Mälardalsregion. 
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Läsanvisning 
Inkomna synpunkter är sorterade utefter vilka delar av länstransportplanen de berör, 
detta för att underlätta parallell läsning av remissversionen av länstransportplanen och 
remissammanställningen.  
 
En sammanställning av inkomna synpunkter görs inledningsvis för varje avsnitt. Till 
varje avsnitt hör också en textruta i vilken synpunkter som föreslår någon ändring av 
länstransportplanen besvaras. 
 
Ändringar kan komma att göras även efter nämnden 24 oktober då slutgiltigt 
remissvar ännu inte inkommit från alla remissinstanser. Avsnitt med röd text ska 
faktagranskas innan nämnd 24 oktober. 
 

Övergripande synpunkter 
Flera remissinstanser uttrycker att de generellt ser positivt på planförslagets innehåll 
(Karlskoga kommun) och att planförslaget är väl genomarbetat (Arboga kommun, 
Region Uppsala) och genomtänkt (Norrkommunerna) med bra bristanalys och tydlig 
målstyrning. Trafikverket anser att de åtgärder som beskrivs ligger väl i linje med 
gällande direktiv. Det lyfts också som positivt att planförslaget lyfter digitaliseringen 
(Region Västmanland). Arboga kommun anser att planförslaget lyfter för dem 
relevanta aspekter och Finspångs kommun ställer sig bakom planförslaget. Motala 
kommun framför att de ser positivt att de inbjudits att delta i arbetet med framtagande 
av planförslaget. 

Flera remissinstanser (Region Västmanland, Örebro kommun, Miljöpartiet, 
Sydnärkekommunerna) är positiva till planens inriktning mot och ökade fokus på 
hållbara transporter i form av kollektivtrafik och cykel. Både Region Västmanland 
och Örebro kommun poängterar att planen som helhet fortfarande har tyngdpunkt på 
större vägåtgärder i form av redan beslutade åtgärder och att det är bra att de fria 
medlen inriktas på satsningar på kollektivtrafik och cykel. Region Västmanland anser 
att dessa åtgärders positiva påverkan på jämställdheten kan förtydligas. Miljöpartiet 
hänvisar till motormännens rapport som placerar Örebro län i topp vad gäller 
vägnätets kvalité och att detta ger utrymme att prioritera andra typer av åtgärder i 
länstransportplanen. Kumla kommun anser att planramen om 1030 miljoner är liten 
särskilt då drygt hälften av medlen redan är inbokade på redan beslutade åtgärder, de 
framför dock att de tycker att fördelningen av de fria medlen är rimlig och balanserad. 

Trafikverket framför att de saknar en redovisning av fördelning av planramarna över 
tid vilket försvårar för dem få en helhetsbild över prioriteringen av åtgärderna och 
samordningen mellan län i trafikverksregionen respektive nationell plan. Trafikverket 
anser att skrivningarna om genomförandebeslut blir missledande, då det är 
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Trafikverket som planerar och genomför åtgärderna, och anser därför att 
skrivningarna bör tas bort ur planförslaget. Sydnärkekommunerna anser att ett 
tydligare helhetstänkande bör redovisas i de ekonomiska kalkylerna för planen. De 
menar att om till exempel cykelpendlingen ökar skulle detta få effekter på folkhälsan 
och i sin tur ge mindre vårdbehov. Detta skulle då ge stor samhällsnytta och lägre 
kostnader. 

Region Värmland framför att de ser framemot fortsatt dialog angående avsnittet om 
relation mellan Örebro läns länstransportplan och andra länsplaner samt nationell 
plan. 

Moderaterna menar att Länstransportplanen känns bilfientlig, och eftersom fler köper 
bilar av högre miljöklass vill de utreda ladd-infrastrukturen i länet samt satsa på 
teknologi som autonoma bilsystem. Även Centerpartiet menar att det inte är bilen som 
är problemet, utan det fossila bränslet, och vill därför peka på fossilfria drivmedel 
som biogas och HVO som ett klimatvänligt alternativ.  
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I miljökonsekvensbeskrivning och effektbedömning av planen ingår bedömning 
av planens effekter på jämställdhet, något förtydligande av 
kollektivtrafikåtgärders och cykelåtgärders positiva effekter på jämställdhet görs 
därför inte.  
 
Planramen är satt utifrån regeringens direktiv. Region Örebro län har inget 
utrymme att påverka planramen i detta skede. 
 
En redovisning av hur medlen fördelas över tid läggs till i länstransportplanen. 
Denna fördelning görs i dialog med Trafikverket. För att tydliggöra fördelningen 
av medel renodlas också trafiksäkerhetspotten och vissa åtgärder flyttas till pott 
för utvecklingsåtgärder. Vidare tydliggörs i utvecklingspotten vad som är åtgärder 
och vad som är brister som ska utredas. 
 
Skrivningarna om genomförande av planen utvecklas med förtydligande om att 
det är Trafikverket som genomför planens åtgärder. Även detta görs i samråd med 
Trafikverket. 
 
Det är svårt att med säkerhet fastställa samband mellan åtgärder i 
länstransportplanen och folkhälsan. Det skulle därför riskera att bli mycket 
missvisande att lägga in detta i de ekonomiska kalkylerna. 
 
Länstransportplanen ska innehålla åtgärder som utvecklar den regionala 
transportinfrastrukturen. Vilka drivmedel och fordonstyper som används är svårt 
att påverka enbart genom länstransportplanen. Arbete med att utreda 
förutsättningar för en regional laddinfraplan pågår.  
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Trimningsåtgärder läggs till i uppräkningen av vilka typer av åtgärder som 
nationella planen omfattar. 
 
Region Örebro län ställer sig till fullo bakom att Laxå bangård byggs om så som 
det föreslås i förslaget till nationell plan. Detta framgår också tydligt i Region 
Örebro läns remissvar på förslaget till nationell plan. Bristen Laxå bangård finns 
också med i beskrivningen av stråket (Stockholm-)Örebro/Hallsberg-Laxå(-
Göteborg). Något ytterligare förtydligande bör inte behövas i länstransportplanen. 

Hur mindre kommuner framställs 
Sydnärkekommunerna är starkt kritiska till hur de och resten av kommunerna 
framställs i regionala dokument. De menar att de mindre kommunerna klumpas ihop 
till en helhet som tillskrivs alla problem som finns i några av kommunerna. De känner 
inte igen sig i beskrivningen av dem. 

 

 

 

Synpunkter avseende mål och planer som 
påverkar LTP 
Örebro kommun anser att jämfört med tidigare länsplaner har denna tydligare 
koppling mot nationella och regionala mål beträffande klimat och infrastruktur. 
Kristinehamns kommun bedömer att kopplingen till andra styrdokument är bättre i 
Örebro län än i Värmlands län.  

Nationell plan 
Trafikverket framför att det i de avsnitt som beskriver vad nationell plan för 
transportsystemet omfattar så bör trimningsåtgärder läggas till. Laxå kommun menar 
att det är viktigt att det i länstransportplanen framgår att Region Örebro län ställer sig 
bakom den ombyggnad av Laxå bangård som ingår i förslaget till nationell plan. 

 

 

Regional utvecklingsstrategi 
Flera remissinstanser har framför synpunkter på strukturbilder och kartor i förslaget 
till Länstransportplan, bland andra Sydnärkekommunerna, Norrkommunerna och 
Länsstyrelsen i Örebro län. Bland annat efterfrågas justering av stråk från sekundära 

Länstransportplanens beskrivning av länet och kommunerna har bearbetats och 
skrivits om. 
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I arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Örebro län med 
tillhörande regionala strukturbilder har nya strukturbilder arbetats fram under 
länstransportplanens remisstid. I länstransportplanens slutgiltiga version är det 
självklart dessa strukturbilder som gäller. Också samlingskartan för Örebro län, 
som illusterar transportstråk i länet, görs om. 

till primära samt av stråkens ändpunkter, och ett antal stråk föreslås läggas till i såväl 
strukturbilder som i samlingskartan för länet.  

 

 
 

Synpunkter avseende länstransportplanens 
mål, funktioner och strategier 
Att länstransportplanen har en tydlig målstyrning lyfts som viktigt av bland annat 
Region Västmanland och Länsstyrelsen i Örebro län, även norrkommunerna anser att 
länstransportplanens övergripande mål är positivt.  Länsstyrelsen framför dock förslag 
till omformulering av länstransportplanens övergripande mål från: ”Region Örebros 
läns mål med länstransportplanen är att tillgängligheten ska öka för att förbättra 
möjligheterna till vardagsresande och transport av gods samtidigt som 
klimatpåverkan ska minska.” till ”Länstransportplanen ska utveckla tillgängligheten 
och bidra till minskad klimatpåverkan i linje med regionala mål”. De menar att 
utvecklad tillgänglighet är att föredra framför en ökad tillgänglighet. 
 
Vidare framför Länsstyrelsen i Örebro län att det i länstransportplanen kan läggas till 
ett stadstrafikmål som skulle förtydliga målbilden av att öka kollektivtrafik, gång och 
cykel, och underlätta en omställning av transportsystemet. De anser att det dessutom 
kan vara till nytta i kommunal trafikplanering och om man vill söka statliga stöd. 
Målet förslår de kan formuleras mot bakgrund av förslaget i den nationella strategin 
för en fossilfri fordonssektor: ”En ökad andel persontransporter ska ske med gång, 
cykel och kollektivtrafik i städer/tätorter samtidigt som tillgängligheten för dessa 
trafikslag prioriteras så att den totala biltrafiken minskar i staden/tätorten”.  

Norrkommunerna framför att de ser positivt på de prioriterade funktionerna och 
strategierna. Länsstyrelsen i Örebro län anser att länsöverskridande perspektiv 
ytterligare bör förtydligas i länstransportplanen och föreslår att detta utvecklas som en 
ytterligare prioriterad funktion i länets transportsystem. 

Norrkommunerna anser att det är av vikt att knyta ihop regionen och att vägar som 
leder in mot Örebro och mellan kommunhuvudorter bör prioriteras vid val av nya 
objekt. De anser därför att vägarna 63, 205, 243, 244 och 249 bör prioriteras. 
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Länsstyrelsen i Örebro läns förslag till omformulering av övergripande mål för 
länstransportplanen tydliggör målbilden, förslaget införs därför i 
länstransportplanen. 
 
Region Örebro län anser inte att det är länstransportplanens roll att formulera 
mål för stadstrafiken, det bör rimligen göras av kommunerna. Det framgår dock 
tydligt i länstransportplanen och för den relevanta nationella och regionala mål 
att det behövs en omställning av transportsystemet. Avsnittet om statlig 
medfinansiering kompletteras med att de objekt som kommunerna söker statligt 
stöd för bör ligga i linje med detta. 
 
De storregionala transportsambanden framgår i de regionala strukturbilder som 
finns i den regionala utvecklingsstrategin. En prioriterad funktion i den 
storregionala systemanalysen, vilken Region Örebro län varit med och tagit 
fram i samarbetet En Bättre Sits, tydliggör också de storregionala sambanden 
och de länsöverskridande perspektiven. I systemanalysen är prioriterade 
funktioner tillgängligheten i de storregionala stråken och i de regionala 
tvärförbindelserna mellan nodstäder. Länstransportplanen ska utveckla den 
regionala infrastrukturen, därför ligger fokus på vilka funktioner denna 
infrastruktur ska tillhandahålla. I kartan över transportstråk och i 
stråkbeskrivningar framgår dock även länsöverskridande perspektiv. Region 
Örebro län bedömer inte att någon ytterligare funktion är nödvändig. 
 
Norrkommunernas synpunkt om att vägar som knyter samman regionen bör 
prioriteras vid val av åtgärder understödjer såväl de prioriterade funktionerna 
tillgänglighet till Örebro och tillgänglighet mellan regionala kärnor, synpunkten 
understödjer också strategin att prioritera åtgärder i de regionala stråken.  

 

 

Synpunkter avseende tillstånds- och 
bristbeskrivningar 
Region Västmanland anser att bristanalysen i planförslaget är bra. Stockholms läns 
landsting önskar att restidskvoter till storregionala noder så som Stockholm, Västerås, 
Uppsala, Göteborg, Karlstad med flera redovisas i likhet med hur de redovisas för 
inomregionala reserelationer. Detta för att visa den storregionala kollektivtrafikens 
konkurrenskraft gentemot bilen. 
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En tabell med restidskvoter till storregionala noder läggs till i länstransportplanens 
avsnitt Tillgänglighet med bil buss och tåg. 
 
En tillgänglighetsanalys så som moderaterna efterfrågar skulle kunna utgöra ett bra 
underlag för prioritering av brister. I arbetet med länstransportplanen har dock 
framförallt kommunernas och Trafikverkets kännedom om infrastrukturen och dess 
problem bedömts vara tillräcklig. Inspelet tas dock med inför framtagande av nästa 
länstransportplan. 
 
Beskrivningarna i länstransportplanen av förutsättningar, tillstånd och brister har 
ambitionen att beskriva verkligheten. Då arbetspendlingen mellan länen är liten 
framgår den inte i dessa beskrivningar. Förbindelserna med Västra Götaland och 
särskilt Göteborg är dock viktiga, och detta framgår i såväl strukturbilder som 
beskrivning av transportstråk.  
 
Beskrivningen av trafiksäkerhet och olycksstatistik har vidareutvecklats och 
innehåller nu en kartbild av var i länet olyckor inträffat samt deras svårighetsgrad. 
Det finns ocks en tabell över vilka fordon som döda och svårt skadade i trafiken 
färdats i samt om olyckan inträffat längs sträcka eller i korsning. 
 
Beskrivningen av tillgänglighet med cykel vidareutvecklas. 

I moderaternas remissvar framförs att länstransportplanen bör innehålla en 
tillgänglighetsanalys som kartlägger var bland annat kollektivtrafik och 
utryckningsfordon fastnar.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län anser inte att figurerna i länstransportplanen 
tydligt visar det utbyte som finns mellan länens två största städer.  

Lekebergs kommun påpekar att olika typer av olyckor genererar olika åtgärdsbehov 
och önskar därför om det är möjligt redovisning vilken typ av olyckor som inträffat. 

Moderaterna i Örebro län anser att beskrivningen av tillgänglighet med cykel bör 
utvecklas om att hänvisning till bilvägen ibland är ett mycket trafikfarligt alternativ då 
dessa kan vara både mötesseparerade och ha hög hastighet. 

 

Synpunkter på stråkbeskrivningar 
Flera remissinstanser anser att de beskrivna stråken i länstransportplanens avsnitt 5.4 
Transportstråk i Örebro län är viktiga stråk (Region Östergötland) och delar de 
bedömningar som gjorts av stråken (Länsstyrelsen Värmland). Vissa tillägg till 
stråkens beskrivningar önskas dock av flera, dessa sammanställs kortfattat nedan.  
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I arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Örebro län med 
tillhörande regionala strukturbilder har nya strukturbilder arbetats fram under 
länstransportplanens remisstid. I länstransportplanens slutgiltiga version är det 
självklart dessa strukturbilder som gäller. Också samlingskartan för Örebro län, 
som illusterar transportstråk i länet, görs om. 
 
Stråkbeskrivningarna innehåller framförallt översiktliga beskrivningar av 
stråkens funktion, infrastruktur och större brister och säger väldigt lite om 
specifika åtgärder i stråket. Region Örebro läns inspel till nationella planen består 
framförallt av innehållet i den storregionala systemanalysen och där i prioriterade 
behov. Någon komplettering av länstransportplanen med åtgärder som finns eller 
bör finnas med i nationella planen görs därför inte. 

Flera remissinstanser har framfört synpunkter på den samlingskarta för Örebro län 
som visar de därefter i text beskrivna transportstråken. En vanligt förekommande 
synpunkt är att ett stråk ska lyftas från sekundärt till primärt.  

En annan vanligt förekommande synpunkt och önskemål är att länstransportplanen 
ska lyfta behov av en viss åtgärd i den nationella planen. Bland annat lyfter 
Sydnärkommunerna fortsatta satsningar längs riksväg 50 och E20, Degerfors och 
Kristinehamns kommuner lyfter åtgärder på Värmlandsbanan.  

 

Stråket (Stockholm-Västerås/Eskilstuna-)Örebro-Karlskoga(-Karlstad-
Oslo) 

- Länsstyrelsen Värmland ser framemot fortsatt samarbete med Region Örebro 
län kring stråket.  

- Stockholms läns landsting framför att förutom det som beskrivs i 
länstransportplanen så bidrar stråket också till:  

o Att utveckla Arlanda flygplats upptagningsområde västerut 
o Möjligheten att styra om godstransporter igenom Stockholm för att 

därmed uppnå högre transporteffektivitet av järnvägssystemet 
o Att skapa förutsättningar för en stark och hållbar bebyggelse- och 

näringslivsutveckling 
- Stockholms läns landsting anser att kapacitetsbristen Valskog-Örebro styr 

hela tågtrafiken i Mälardalen och att den i länstransportplanen bör nämnas 
som ett prioriterat behov i nationell plan.  

- Arboga kommun anser att investeringar i dubbelspår på sträckan Örebro-
Kolbäck är prioriterat och påpekar att detta inte finns med som en större brist 
i stråkbeskrivningen. 
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Beskrivning av stråkets funktion kompletteras med inspel från Stockholms läns 
landsting.  
 
Vad gäller kapacitetsbristen Örebro-Valskog/Kolbäck som lyfts av Stockholms 
läns landsting och Arboga kommun ingår detta i den större bristen 
”Kapacitetsbrist på järnväg i stråken mot Stockholm”. I den storregionala 
systemanalysen samt i remissvar på nationell plan från En Bättre Sits och Region 
Örebro län lyfts denna brist specifikt som kapacitetsbrist Hovsta-Arboga. 
Länstransportplanens stråkbeskrivningar är översiktliga och att peka ut denna 
specifikt skulle leda till behov av att lyfta även andra mer specifika brister i 
stråket, Region Örebro län instämmer dock i att denna är en av de absolut mest 
prioriterade.  
 
I beskrivningen av stråkets funktion görs tillägg om tågtrafik sträckan Stockholm-
Oslo. 
 
Stråkbeskrivningen fokuserar på funktion, brister och behov i stråket och säger 
inte mycket om åtgärder för att lösa dessa. Region Örebro län ställer sig till fullo 
bakom den prioritering som görs i den storregionala systemanalysen och anser 
därför inte att något förtydligande kring fyrspår Arlanda-Uppsala behövs.  
 
Beskrivningen av bristen av järnvägsförbindelse från Örebro i riktning mot 
Karlskoga och Värmland avser inte beskriva sträckning av banan eller 
stationslägen utan enbart att det är en förbindelse som saknas, därför läggs inte 
Lekeberg till i brist formuleringen. 

- Örebro kommun och länsstyrelsen Örebro lyfter betydelsen av tågförbindelse 
Stockholm-Oslo via Örebro och anser att denna tågförbindelse bör vara 
tydligare uttryckt i länstransportplanen.  

- Region Uppsala påpekar att det tydligt framgår att i enlighet med den 
storregionala systemanalysen är de radiella stråken in mot Stockholm som är 
de mest prioriterade men att en flerkärnig struktur på sikt bör eftersträvas. 
Stråket Stockholm-Oslo i kombination med byggande av järnväg i 
Arosstråket menar Region Uppsala då är viktigt för att uppfylla det och 
snabbare och effektivar knyta Arlanda och Uppsala till Örebro, Västerås, 
Eskilstuna och andra målpunkter. Vidare framför Region Uppsala att den 
efterfrågade funktionen med fler genomgående tåg från Örebro till Arlanda är 
beroende av en utbyggnad till fyrspår mellan Arlanda och Uppsala och önskar 
att detta tydligare framgick i förslaget till länstransportplan. 

- Lekebergs kommun vill att den större bristen Avsaknad av 
järnvägsförbindelse Karlskoga-Örebro ska formuleras om till Avsaknad av 
järnvägsförbindelse Karlskoga-Lekeberg-Örebro. Detta för att de inte vill att 
Lekebergs kommun ska uppfattas som en genomfartssträcka.  
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Målstandarderna var från början en överenskommelse i länet om att vägar in till 
Örebro skulle ha en hastighet som medgav korta restider till Örebro. Länsväg 205 
har olika karaktär, standard och trafikmängder på olika delar av sträckan, det är 
därför svårt att formulera en målstandard gällande hastighet för hela stråket. 
Framtida åtgärdsvalsstudie bör utreda lämplig hastighet på länsväg 205s olika 
delsträckor. 
 
Stråket som helhet är en utpekad brist i länstransportplanen, i detta ingår 
genomfart Degerfors. 
 
Väg 237 till Degerfors läggs till som en transportstråk i länstransportplanen och 
har även lagts till i förslag till nya strukturbilder i den regionala 
utvecklingsstrategin.  

 

Synpunkter på övriga stråk 
Några synpunkter har kommit in gällande övriga beskrivna stråk i 
länstransportplanen. 
- Degerfors kommun vill att det för stråket Askersund-Laxå-Degerfors-Karlskoga-

Hällefors formuleras en målstandard på 100km/h. Degerfors önskar också att 
genomfart Degerfors läggs till som en brist i länstransportplanen.  

- Karlskoga vill att väg 237 till Storfors ska vara ett prioriterat stråk i länsplanen så 
att arbets- och studiependling kan utvecklas. 

 

 

Synpunkter avseende prioriterade åtgärder i 
länstransportplanen 
Trafikverket framför att valda åtgärder är i linje med gällande direktiv men önskar 
vissa förtydliganden. Dels framförs önskemål om att fördelningen av planramar över 
planperioden förtydligas. Det önskas också förtydligande av vilka av de större 
kollektivtrafikåtgärder i Örebro som faller inom ramen för statlig medfinansiering 
samt hur medlen till statlig medfinansiering är fördelade över planperioden.  
 
Norrkommunerna anser att för stor andel av de föreslagna nya åtgärderna ligger i 
Örebro kommun och att en förskjutning bör göras till förmån för andra kommuner. 
De anser också att potten till trafiksäkerhetsåtgärder bör utökas genom att potten till 
kollektivtrafikåtgärder minskas. 
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Vad gäller miljöeffekter till följd av effektivare trafikupplägg via Norrköpings 
hamn är dessa effekter intressanta men svåra att kvantifiera och svåra att härleda 
till en enskild infrastrukturåtgärd.  Resonemang om effekterna tillförs 
miljökonsekvensbeskrivningen men kan inte påverka bedömningen av planens 
effekter. 

I länstransportplanen råder ett ansträngt ekonomiskt läge under planperiodens 
första halva. Detta beror framförallt på de stora investeringarna, Svennevad-
Kvarntorp och Kvarntorp-Almbro på riksväg 51 som nu ska genomföras. 
Genomförandet av Förbifart Hjulsjö måste därför läggas längre fram under 
planperioden, under år 7-12, för att få en jämnare ekonomisk fördelning. Inom 
ramen för trafiksäkerhetsåtgärder är det dock möjligt att åtgärder för jämn 80 kan 
göras under planperiodens första halva. Framtagande av vägplan pågår för delen 
Stjärnfors-Kopparberg . Vägstråken riksväg 52 E20-Odensbacken och riksväg 51 
söder om Svennevad är mer prioriterade stråk men riksväg 63 ligger före i 
planering av åtgärder och därför kan dessa sannolik genomföras tidigare.  

Beslutade åtgärder från länstransportplan 2014-2025 

Riksväg 51, Svennevad-Kvarntorp och Kvarntorp-Almbro 
Flera remissinstanser (Sydnärkekommunerna, Motala kommun, Finspångs kommun) 
ser positivt på satsningarna på riksväg 51 och på en fortsatt prioritering av vägen 
söder om Svennevad. Sydnärkekommunerna anser att de positiva miljöeffekter som 
uppstår genom möjlighet till andra trafikupplägg med ökat gods på sjöfart till och från 
Norrköpings hamn som åtgärderna på riksväg 51 bidrar till bör beskrivas bättre i 
länstransportplanen och miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Riksväg 63, Förbifart Hjulsjö 

I remissvar från samhällsbyggnad Bergslagen som utgör ett samlat svar för de fyra 
norrkommunerna hänvisas till överenskommelse angående åtgärder längs med riksväg 
63 som fattades i samband med att Ovako varslade om nedläggning 2015.  I denna 
överenskommelse sägs att åtgärder för jämn 80 på hela sträckan kan göras när 
utrymme i länsplanen finns samt att Region Örebro län ska verka för genomförande 
av Förbifart Hjulsjö. 

Moderaterna i Örebro län anser att både åtgärder för jämn 80 på hela sträckan och 
Förbifart Hjulsjö behövs. Även Centerpartiet i Örebro län anser att båda delarna är 
viktiga men att om något måste prioriteras för det andra kan jämn 80 föredras så länge 
garanti ges att hela sträckan blir av i närtid.  
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Åtgärder längs statlig infrastruktur ska ha genomgått en förberedande studie i 
form av åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen innan åtgärder kan prioriteras i 
länstransportplanen. Eftersom ingen åtgärdsvalsstudie gjorts för länsväg 244 kan 
heller inga åtgärder prioriteras. Bedömningen är också att åtgärdernas kostnad, 
såväl på länsväg 244 och på Norabanan är så dyra att de inte får plats under 
planperioden.   
 
Åtgärdsvalsstudie Nora-Örebro bör enligt Region Örebro län utreda bristen 
länsväg 244 Nora-riksväg 50 samt inkludera Norabanan och länspendeln då det 
är en långsiktig ambition i länet att tillskapa tågtrafik i form av pendeltåg Nora-
Örebro-Kumla-Hallsberg-Laxå.  

Kollektivtrafik 

Nora-Örebro, länsväg 244 och länspendeln 
Nora kommun anser det angeläget att tillskapa en snabbare kollektivtrafikförbindelse 
mellan Nora och Örebro, gärna i form av en länspendel på järnväg.  Nora kommun ser 
det som positivt att insatsen finns med under bland annat Strategiska 
strukturförändrade kollektivtrafiksatsningar, men anser att det är en brist att inga 
medel allokerats projektet.Länspendel mellan Nora och Örebro förordas av 
norrkommunerna. De menar att om den skulle genomföras skulle det leda till 
snabbare förbindelser mellan Nora och Örebro, men även resenärer till och från 
Hällefors skulle kunna nå resmål efter sträckan snabbare. Insatsen är dessutom den 
som tydligast skulle leda till ökat bostadsbyggande i norra länsdelen.  

Trafikverket anser att förbindelsen Nora-Örebro är angelägen men att en 
åtgärdsvalsstudie främst ska studera länsväg 244 delen Nora-riksväg 50. Enligt 
Trafikverket är järnvägsalternativet redan studerat och inte ett realistiskt alternativ då 
det innebär stora kostnader. 

Moderaterna i Örebro län anser att utredning av bristen Nora-Örebro ska omfatta hela 
länsväg 244 Hällefors-Örebro. 

 

 

Medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder i Örebro kommun 
Samtliga länets kommuner exklusive Örebro kommun anser att för stor andel av de 
fria medlen läggs på att medfinansiera åtgärder för kollektivtrafiken i Örebro tätort. 
Samtidigt efterfrågas också högre tillgänglighet för regionbussarna till universitetet 
och universitetssjukhuset Norrkommunerna, Degerfors kommun, Kristinehamns 
kommun anser att det är viktigt att satsningarna på kapacitetsstark kollektivtrafik i 
Örebro tätort bidrar till att regionbussarna får direkta förbindelser till universitetet och 
universitetssjukhuset. Örebro kommun konstaterar att de kollektivtrafikåtgärder som 
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föreslås medfinansieras ökar tillgängligheten för resten av länet till staden och dess 
funktioner, däribland universitetet och universitetssjukhuset. Motala kommun anser 
att det är mycket angeläget att tillgängligheten till dessa målpunkter och andra viktiga 
resmål mellan Örebro län och Östergötlands län förbättras och att detta bör ingå i de 
föreslagna åtgärderna i Örebro tätort. Centerpartiet framför att de bedömer att 
samtliga strategiska strukturförändrande åtgärder som nämns i planförslaget ligger 
längre fram i tiden än planperioden och att finansieringen av dem därför bör minska.  
Lantbrukarnas riksförbund i Örebro anser att kollektivtrafik i centrala Örebro är en 
kommunal fråga och inte bör belasta länstransportplanen nämnvärt. 
 

Kumla kommun stödjer att 50 miljoner kronor avsätts under planperioden riktade till 
insatser för att öka regionbussarnas framkomlighet och därigenom kollektivtrafikens 
konkurrenskraft. Däremot tycker Kumla kommun att det är onödigt och olyckligt att 
dessa medel enbart låses fast till Örebro tätort och utpekande av södra infarten, 
Hovsta – Örebro, anslutningar till Örebro C och Örebro södra. 

 

 

 

 

 

 

Samfinansiering av Örebro Södra 

Kumla kommun menar att argumentationen som används för södra station i Örebro 
också kan användas för att ytterligare stärka stationsmiljön i Kumla, och även bör 
kunna appliceras på andra orter i regionen. Kumla kommun är positiva till 
inriktningen på åtgärden men kräver att den görs mer generell och inte enbart utpekar 
Södra station. 

Satsningarna på kapacitetsstark kollektivtrafik i Örebro tätort och på att höja 
regionbussarnas framkomlighet i Örebro tätort har prioriterats utifrån att de förser 
hela regionen med förbättrad tillgänglighet till funktioner som ligger i Örebro 
tätort, bland annat universitetet och universitetssjukhuset. Huruvida regionbussar 
kommer att få andra ändhållplatser avgörs inte inom ramen för 
länstransportplanen, 
 
Att åtgärder för att höja regionbussarnas framkomlighet pekas ut i Örebro tätort i 
planförslaget beror på att åtgärder i Örebro bedöms vara till nytta för samtliga 
regionbussar till och från Örebro, och därmed för alla delar av regionen. 
Framkomlighetsproblem inom tätorter för regionbussarna finns dock rimligen 
även i andra tätorter i länet, så som Kumla kommun påpekar. Åtgärden har därför 
breddats i länstransportplanen, åtgärder i Örebro tätorter är dock fortsatt mest 
prioriterat. 
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Örebro södra är en viktig station för det regionala resandet och den regionala 
arbets- och studiependlingen till och från Örebro stad. Stationen har också 
allvarliga trafiksäkerhetsbrister. Stationsmiljön i Kumla har under senare år 
utvecklats och har också medfinansierats genom statlig medfinansiering och så 
kallade citybanemedel med totalt xx kronor. Trots detta kvarstår brister i kring 
stationen i Kumla, bland annat vad gäller kapacitet och trafiksäkerhet, något som 
också framgår i stråkbeskrivningen av (Stockholm-)Örebro/Hallsberg-Laxå(-
Göteborg). Åtgärder vid Örebro Södra är prioriterat för att stärka attraktiviteten 
för kollektivtrafiken och förbättra trafiksäkerheten, Region Örebro län ser dock 
inte att detta skulle utesluta att i kommande planer även medfinansiera utveckling 
av andra stationer i länet. 

Medlen som är avsatta till mindre åtgärder för kollektivtrafiken längs med det 
regionala vägnätet ska gå till de åtgärder som den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten bedömer vara mest prioriterade, vilket kan vara bland 
annat säkra hållplatser, vändplaner och pendlarparkeringar. Region Örebro län 
har dubbla roller som dels regional planupprättare och regional 
kollektivtrafikmyndighet. Inspel om behov av åtgärder för kollektivtrafiken 
sammanställs och vidarebefordras inom organisationen. 
 
Region Örebro län vidarebefordrar Resenärsforums inspel inom organisationen. 
 
Stråken väg 204 Lanna-Fjugesta och väg 207 Örebro-Odensbacken flyttas enligt 
Trafikverkets önskemål till trafiksäkerhetsåtgärder. 

 

Mindre åtgärder för kollektivtrafiken  

Degerfors kommun poängterar att för att Merkoll-satsningen som gjorts i länet ska få 
önskad effekt måste medel avsättas för säkra hållplatser och vändplaner, de lyfter 
också vissa stråk där de anser att dessa satsningar är särskilt viktiga. 
Norrkommunerna anser att det är av vikt att anlägga pendlarparkeringar i lägen där 
vidare transport med kollektivtrafik kan vara aktuellt, Moderaterna i Örebro län 
efterfrågar utredning av var i länet det är lämpligt med pendlarparkeringar. 

Resenärsforum framför att de upplever att ansvarsfrågan angående trygghet och 
säkerhet vid hållplatser (och gång- och cykelvägar till den) är oklar, och att den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten därför bör ta på sig den rollen. 

Trafikverket påpekar att åtgärdsvalsstudierna för väg 204 Lanna-Fjugesta och väg 207 
Örebro-Odensbacken innehåller mer trafiksäkerhetsåtgärder än kollektivtrafikåtgärder 
och därför bör flyttas till den potten.  
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Medlen som är avsatta till cykelåtgärder ska användas till att genomföra 
cykelstrategin, därför framgår inte i vilken ordning olika cykelstråk prioriteras 
utöver de två stråk som redan är beslutade för genomförande. Inte heller sker 
utpekande av några nya cykelstråk i länstransportplanen.   
Länstransportplanen kompletteras i enlighet med Lekeberg kommuns önskemål 
med skrivning om att den regionala cykelstrategin ska fördjupas till en plan där 
prioritering av cykelstråk ska framgå. Ändring sker även av formulering i sista 
meningen första stycket i avsnitt om cykelåtgärder så att det tydligt framgår att 
trafiksäkerhet är prioriterat. 

Cykelåtgärder 
Örebro kommun anser att länstransportplanens satsningar på en ökad och säker 
cykling inom regionen är viktiga. Sydnärkekommunerna anser att längre stråk bör 
byggas ihop genom att fylla luckorna mellan befintliga cykelvägar för att främja 
cykelpendling och turistisk cykling. De lyfter också flera sträckor cykelväg som de 
anser bör pekas ut och prioriteras i länsplanen. Även Degerfors, Karlskoga och 
Lekebergs kommuner lyfter sträckor som de anser har behov av cykelväg och bör 
prioriteras i länstransportplanen. 

 Lekebergs kommun framför att det i länstransportplanen bör beskrivas hur regionens 
cykelstrategi ska utvecklas till en plan. Örebro kommun framför att den regionala 
cykelstrategin är ett viktigt dokument och de prioriterade åtgärderna i den bör nämnas 
i länstransportplanen. Vidare bifaller Örebro kommun länstransportplanen skrivningar 
om att åtgärder med störst nyttjandepotential bör prioriteras. 

Lekebergs kommun önskar omformulering av meningen ”Fokus bör vara att utveckla 
de stråk som har störst potential till ökat cyklande.” i remissversionens avsnitt 6.2.2. 
till ”Fokus bör vara att utveckla de stråk som har störst potential till ökat cyklande 
och till stråk där stora brister i trafiksäkerheten har definierats.” Även moderaterna i 
Örebro län framför i sitt remissvar att cykelvägar ska prioriteras längs sträckor med 
hög potential till ökat cyklande samt där de förbättrar trafiksäkerheten. 

 

Trafiksäkerhet 
Norrkommunerna anser att en fortsatt satsning på trafiksäkerhet samt nya gång- och 
cykelvägar är angeläget. Örebro kommun tycker att den prioritering av åtgärderna 
som gjorts angående trafiksäkerhet och effektivare godstransporter är relevant. 
Trafikverket anser att de två första posterna i listan (trafiksäkerhet och effektivare 
godstransporter), väg 51 söder om Svennevad resp. väg 52 E20 – Odensbacken bör 
byta plats då v 52 har betydligt mer trafik än v 51. Miljöpartiet i Örebro län 
poängterar behovet av åtgärder för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 
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Sydnärkekommunerna är positiva till att satsningar för förbättrad trafiksäkerhet på 
riksväg 52 ingår i planförslaget. Regionförbundet Sörmland föreslår ett gemensamt 
arbete för att inför nästa länstransportplan (2022-2033, reds. anm.) fördjupa 
samverkan kring riksväg 52. 

Sydnärkekommunerna anser att potentialen för att bredda länsväg 205 bör ses över. 
Degerfors kommun anser att ambitionen med att utreda väg 205 bör vara 100km/h 
mellan Askersund och Hällefors. Karlskoga kommun lyfter behov av cykelväg på 
delar av sträckan.  

Lekebergs kommun påpekar att åtgärdsvalsstudien för väg 204 Lanna-Fjugesta har 
avhandlat mer än kollektivtrafik och att detta bör framgå i länstransportplanen. De 
anser också att sträckan utvecklas till en 2+1 väg med hastighet 100km/h i enlighet 
med föreslagna åtgärder i åtgärdsvalsstudien. De pekar också på behov av cykel0ävg 
längs flera sträckor av väg 204. Centerpartiet i Örebro län anser att hela väg 204 bör 
ingå i listan över lämpliga objekt för trafiksäkerhetsåtgärder och effektivare 
godstransporter, Lekebergs kommun anser att resterande delar av väg 204 från 
Fjugesta till korsningen med länsväg 205 bör läggas till i listan över objekt att utreda. 

Lindesbergs kommun anser att det är positivt att länsväg 249 finns omnämnd som en 
trafiksäkerhetsåtgärd men anser att prioriteten bör lyftas både ur ett gods- och 
persontransportperspektiv.  

Karlskoga kommun framför att de ser positivt på att väg 243 Karlskoga-Gyttorp(-
Nora) lyfts som en trafiksäkerhetsåtgärd och vill att åtgärder, inklusive förlängning av 
den så kallade Österleden, genomförs under planperioden. 

Hallsbergs kommun anser att länsväg 529 mellan Östansjö och Hallsberg bör 
prioriteras. De framför att vägen har brister avseende framkomlighet och 
trafiksäkerhet och påpekar att delar av vägen byggs om i samband med 
dubbelspårsprojektet på godsstråket genom Bergslagen och att en då ny viadukt 
kommer kunna inrymma cykelväg till Östansjö. De framför också att Samzeliibron 
genom centrala Hallsberg, som är en kommunal bro men går över järnvägen i 
Hallsberg samt förbinder södra och norra delen av väg 529 är väldigt sliten i i stort 
behov av åtgärder. 

Laxå kommun lyfter behov av åtgärder på väg 511, särskilt genom samhället 
Hasselfors där de boende länge efterfrågat hastighetsbegränsande åtgärder. 

Karlskoga kommun lyfter behovet av åtgärder på väg 713 till Epos träindustri AB. 

Centerpartiet i Örebro län anser att potten för trafiksäkerhetsåtgärder bör utökas med 
45 miljoner kronor och att väg 850/851 och väg 555 Degerfors-Karlskoga bör läggas 
till i listan över lämpliga objekt för trafiksäkerhetsåtgärder och effektivare 
godstransporter. 
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Riksväg 52 och 51 byter plats i prioriteringsordning enligt Trafikverkets 
synpunkt. 
 
Väg 205 ingår som en brist i länstransportplanen. Kommunernas inspel och 
önskemål om olika åtgärder tas med i arbetet med framtida utredning av vägen. 
Region Örebro län vill poängtera att en åtgärdsvalsstudie ska vara 
förutsättningslös och utgå från brister och behov. 
 
Väg 204 Lanna-Fjugesta flyttas från kollektivtrafikpotten till 
trafiksäkerhetspotten eftersom de flesta åtgärder som föreslås i 
åtgärdsvalsstudien är trafiksäkerhetsåtgärder. Länstransportplanen tar inte 
ställning till hastighetsfrågan men fortsatt dialog om detta och nyttan med de 
olika alternativen behövs. Väg 204 delen Fjugesta-Svartå läggs till som 
prioriterad brist i länstransportplanen. 
 
Region Örebro län noterar Lindesbergs kommuns önskemål om höjd prioritet av 
väg 249. 
 
Region Örebro län vill poängtera för Karlskoga kommun att det sannolikt inte 
kommer rymmas några större åtgärder på väg 243 under planperioden. 
 
Väg 529 Östansjö-Hallsberg-Kumla läggs till som en prioriterad brist i 
länstransportplanen. 
 
Vad gäller synpunkter angående vägarna 511, 555, 713 och 850/851 påpekas att 
länstransportplanen innehåller en skrivning om behov av åtgärder på det mindre 
vägnätet och att det också finns lyft som en prioriterad brist för utredning. 

 

Landsbygdens vägnät  

I Motormännens ranking av det svenska vägnätet hamnar Örebro län i topp. Detta 
tolkar miljöpartiet som att vi har ett modernt nätverk och kan lägga fokus på andra 
viktiga frågor i den nya planen. Detta är något Lekebergs kommun, Lantbrukarnas 
Riksförbund Örebro och Riksförbundet Enskilda vägar inte håller med om. 

Lekeberg vill trycka på att vidare utveckla landsbygdens vägnät, där en viktig del är 
att asfaltsbelägga vägnätet genom ett statligt ökat stöd till vägsamfälligheter. RF 
Enskilda vägar vill trycka på vikten av att enskilda väghållare ska ges möjlighet att 
ansöka om bidrag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Centerpartiet anser att det 
saknas ett stycke som belyser det finmaskiga vägnätet på landsbygden.  

LRF Örebro menar att LTPn inte tar tillräcklig hänsyn till jord, - skog- och lantbruket 
och kraven de ställer på vägnäten i glesbygden. LRF önskar att man i LTPn, likt 
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Länstransportplanen ska innehålla åtgärder som utvecklar den regionala 
transportinfrastrukturen. Den regionala transportinfrastrukturen består både av 
större vägar med mer trafik och av mindre vägar med mindre trafik. Eftersom 
planramen är begränsad måste en prioritering av åtgärder ske. Region Örebro län 
har valt att prioritera åtgärder som bedöms leda i riktning mot relevanta 
internationella, nationella och regionala mål och att fokusera på de viktigaste 
regionala stråken.  En utpekad brist i länstransportplanen är dock ”Brister i det 
mindre vägnätet” som i remissversionen av länstransportplanen hade rubriken 
”Brister i övrigt vägnät” och låg i avsnitt 6.2.3 Åtgärder för trafiksäkerhet och 
effektiva godstransporter.  I detta stycke belyses det finmaskiga vägnätet på 
landsbygden. Skrivningar om det mindre vägnätet tillförs också avsnitt om 
tillgänglighet och framkomlighet för näringslivets transporter i tillstånds och 
bristbeskrivningen. 

Trafikverket, vill avsätta medel för underhåll av och ökad framkomlighet på det 
mindre och mellanstora nätverket. De påpekar också att det ökade intresset för en 
högre nationell självförsörjningsgrad tarvar att den regionala infrastrukturen beaktar 
jordbrukets behov och eliminerar hot mot dess existens.  

 

 

Synpunkter avseende utvecklingsåtgärder, utredningar 
och brister 
Generellt anses det positivt att länstransportplanen innehåller en pott för 
utvecklingsåtgärder, bland annat framför Karlskoga kommun att de ser positivt på att 
medlen i utvecklingspotten används med stor flexibilitet för att undanröja problem 
med tunga och skrymmande transporter i transportsystemet och stötta 
utvecklingsinsatser, t ex i samband med företagsetableringar, som inte kan förutses 
och planeras i förväg. Trafikverket påpekar att de utredningar som behöver göras för 
att kunna genomföra planen bör efter samråd drivas av i första hand Trafikverket för 
att säkerställa att medel inte betalas ut på ett felaktigt sätt. 

Norrkommunerna tillstyrker satsningen på Frövi Bangård och även förslaget att satsa 
på en omlastningsplats i norra länsdelen. De anser att båda förslagen kommer att 
stärka Örebroregionens logistikprofil. 

Hallsbergs kommun, Moderaterna i Örebro län och Lantbrukarnas riksförbund anser 
inte att länstransportplanen bör innehålla åtgärder i anslutning till Törsjöterminalen. 
Detta på grund av de stora satsningar som görs i Hallsberg och Frövi.  

Laxå kommun anser att en utredning bör göras av en opartisk konsult av marknaden 
för tågresande i Finnerödja och Hasselfors, samt vilka kostnader det skulle medföra 
att där införa tågstopp.  
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Genomförande av länstransportplanen görs av Trafikverket, det är därför 
självklart att även utredningar görs av i första hand Trafikverket.  
 
Satsningen på Törsjöterminalen stryks ur planförslaget, dels på grund av att 
andra satsningar bedöms som mer prioriterade och dels på grund av osäkerheter 
om exakt vilka ytterligare infrastrukturåtgärder som behövs i anslutning till 
Törsjöterminalen. 
 
En undersökning av markandsförutsättningar för tågstopp bör inte göras inom 
länstransportplanen eftersom den innehåller åtgärder för utveckling av 
infrastrukturen. Region Örebro län står fast vid bedömningen att det inte finns 
tillräckligt underlag för att motivera tågstopp i Finnerödja och/eller Hasselfors 
och de effekter i form av bland annat restidsförluster som det skulle innebära. 
 
Storleken på utvecklingspotten är satt utifrån tidigare erfarenheter av hur mycket 
medel som arbetas upp och hur många utredningar som hinns med under en 
planperiod.  
 
Utredning av kvarvarande brister längs med riksväg 50 bör finansieras av 
nationella planen, liksom eventuella kommande åtgärder. 

Moderaterna i Örebro län menar att det är viktigt att potten för utredningar utökas och 
att hela länet ges en chans till utveckling, inte bara transportvägarna till Örebro 
utvecklas, utan även vägar mellan kommunernas huvudorter. Moderaterna i Örebro 
län anser också att det är viktigt att utredningarna tas fram med hänsyn till de olika 
vägarnas årsmedeldygnstrafik. Vidare vill Moderaterna i Örebro län att medel ska gå 
till att utreda de delar av riksväg 50 som inte tidigare har åtgärdats.  

 
Steg 1- och 2-åtgärder 
Länsstyrelsen Örebro län anser att det är positivt att Region Örebro län i 
länstransportplanen eftersträvar genomförande av steg 1 och 2 åtgärder som styr mot 
beteendeförändring men att det vore önskvärt om medel för detta tydligare avsattes i 
planen.  
 
Trafikverket påpekar att förordning (2009:237) om statlig medfinansiering inte 
medger medfinansiering av steg 1 och 2 åtgärder. Vad gäller åtgärder på statlig 
anläggning är det endast möjligt att finansiera mobility management åtgärder i 
byggskedet som följd av Trafikverkets tolkning av regelverket. Trafikverket ber 
regionen överväga om åtgärder som nämns i under utvecklingspotten faller inom 
förordning (2009/237) om statlig medfinansiering. 
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Region Örebro län är medvetna om skrivningar i relevanta förordningar samt om 
Trafikverkets tolkning av dessa samt av deras direktiv, instruktioner och 
regleringsbrev. Oavsett detta anser Region Örebro län att åtgärder som påverkar 
efterfrågan på transporter och transportbeteenden är viktiga för att uppnå ett 
hållbart transportsystem och framför kontinuerligt önskemål till regeringen om 
erforderliga ändringar av förordningar etcetera. Förhoppningen är att ändring av 
dessa ska ske och att möjlighet att helt eller delvis finansiera denna typ av 
åtgärder uppstår. Skrivningen om steg 1 och 2 åtgärder utvecklas i 
länstransportplanen men tas inte bort. 

Avsnitt som beskriver stadsmiljöavtalen och klimatklivet läggs till i 
länstransportplanen. 
 
Storleken på potterna för statlig medfinansiering av kommunala åtgärder och 
enskilda vägar är baserad på erfarenhet av hur mycket medel kommunerna 
arbetat upp under perioden 2014-2017. Erfarenheten är att kommunerna inte 
hinner genomföra åtgärder i samma utsträckning som de söker medfinansiering 
för dem. Detta har medfört att stora summor pengar inte blivit använda ännu 
utan att genomförandet ”släpar”. Denna situation är inte önskvärd och 
minskningen av medel kommer framförallt bli kännbar de närmaste åren, å 
andra sidan får kommunerna en respit där de har får chans att jobba ikapp och 
genomföra åtgärder som de redan sökt och beviljats statlig medfinansiering för.  
 
Medlen för medfinansiering av utveckling av det enskilda vägnätet har räckt till 
för att finansiera de ansökningar som kommit in under planperioden. Region 
Örebro län noterar dock önskemålet om en behovsinventering och kommer att 
överväga det inför framtagande av nästa länstransportplan. 

 

Statlig medfinansiering 
Länsstyrelsen Örebro län påpekar att det finns andra statliga stöd i form av 
stadsmiljöavtal och klimatklivet som kan kompensera för den lilla minskning av 
potten till statlig medfinansiering som gjorts. Länsstyrelsen Örebro län anser att 
länstransportplanen med fördel kan kompletteras med ett avsnitt som beskriver dessa 
stöd samt förtydligar samspelet mellan olika finansieringar. 
 
Norrkommunerna anser att potten för medfinansiering av kommunala åtgärder bör 
höjas, liksom potten för enskilda vägar. 

Riksförbundet Enskilda vägar anser att det är  anmärkningsvärt att man inte heller för 
denna planperiod utfört en behovsinventering utan i likhet med föregående planperiod 
lägger ut samma schablonbelopp även för denna planperiod.  
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Synpunkter på planens effekter och 
miljöbedömning 
Sydnärkekommunerna anser att den här planen leder i rätt riktning utifrån ett 
klimatperspektiv, men att det inte görs tillräckligt för att hållbar utveckling ska 
uppnås. Miljöpartiet menar att fokus i den nya planen tydligt borde ligga på säkerhet 
och miljö, och att det finns mycket mer att göra för att nå det hållbara samhället vi vill 
ha, och länsstyrelsen Örebro ser det som en allvarlig brist att det i LTP konstateras att 
föreslagna åtgärder inte bedöms tillräckliga för att en hållbar utveckling ska skapas. 
Attraktiviteten för resor med kollektivtrafik och cykel bör ökas, och effektivare 
fordon som drivs av förnybara bränslen behövs för att nå hållbarhetsmålen. 
Länsstyrelsen Örebro menar att regionen, mot bakgrund av miljöbedömningen, bör 
överväga om det går att göra anpassningar eller omfördelningar i planen så att 
miljöpåverkan minskar. 

Länsstyrelserna i Örebro och i Västra Götalands län ser positivt på 
miljökonsekvensbeskrivningen och att den är rimligt bedömd och avgränsad, men de 
anser också att det saknas ett eller flera alternativ utöver planalternativet och 
nollalternativet. Det går rimligen att hitta en alternativ medelsfördelning och beskriva 
vilka effekter det får på miljöpåverkan. Ett sätt att redovisa fler alternativ kan vara att 
redovisa vilka alternativ som valts bort för att visa hur beslutsfattare haft tillgång till 
miljömässiga konsekvenser som besluten medför och haft en möjlighet till 
miljömässigt goda alternativ.  

Länsstyreslen i Örebro län framför flera synpunkter på miljöbedömningen av 
länstransportplanen: 

- Det bör förtydligas att dokumentet är en miljökonsekvensbeskrivning men har 
titeln Miljö- och hållbarhetsbedömning.  

- Att bedömningarna i den sammanfattande tabellen över miljöbedömningen kan 
behöva ses över. De är till exempel frågande till att de två namngivna 
cykelåtgärderna har den högsta graden av positiv påverkan på luftutsläpp och på 
klimatpåverkan samt om pendlarparkeringar bidrar i så hög grad till negativa 
effekter på utglesning/förtätning. 

- Att miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras med hur länstransportplanen 
förhåller sig till andra planer och program, exempelvis kommunala 
översiktsplaner.   

- Att miljökonsekvensbeskrivningen bör tydliggöra påverkan på 
miljökvalitetsnormer, t.ex. påverkan på vattenförvaltningens 
miljökvalitetsnormer för vatten.  

- Att det önskvärt med en bedömning av miljöpåverkan med avseende på 
förbrukning av naturresurser som behov av ballast innebär. 
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Region Örebro län har övervägt vad som kan göras för att ytterligare begränsa 
miljöpåverkan men då cirka hälften av planramen redan är uppbokad är det svårt 
att göra några större förändringar. Det går heller inte att helt bortse från 
biltrafiken och behov av trafiksäkerhetsåtgärder som ur ett klimat och 
miljöperspektiv kanske inte är helt hållbara men nödvändiga ur ett säkerhet och 
hälsa perspektiv.  
 
Region Örebro län tar med sig synpunkt från länsstyrelsen Örebro läns och 
Västra Götalands län om att ytterligare alternativ hade varit intressant inför 
arbete med nästa länstransportplan. Tyvärr är det sent att göra sådant tillägg nu. 
 
Region Örebro län har utifrån länsstyrelsen Örebro läns synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen gjort följande ändringar: 

- … 
- … 
- … 

 
Vad gäller miljöeffekter till följd av effektivare trafikupplägg via Norrköpings 
hamn är dessa effekter intressanta men svåra att kvantifiera och svåra att härleda 
till en enskild infrastrukturåtgärd.  Resonemang om effekterna tillförs 
miljökonsekvensbeskrivningen men kan inte påverka bedömningen av planens 
effekter. 

- Att miljöbedömningen bör utformas så att den underlättar för Trafikverket att 
göra en samlad bedömning av både länstransportplane och nationella 
transportplanen. Avsnittet 8.3 kan förtydligas kring de delar i planen som 
bedöms ha stor negativ påverkan. 

- Länsstyrelsen önskar uppmärksamma att om kvinnor skulle ta efter mäns resvanor 
skulle detta medföra betydande negativa konsekvenser för samhället ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Länsstyrelsen vill också uppmärksamma att det numera 
finns 6 delmål till det övergripande jämställdhetsmålet. I kapitel 6 behandlas 
enbart fyra delmål. 

Sydnärkekommunerna menar att satsningarna på Riksväg 51 kombinerat med sjöfart 
från Norrköping skapar rationella trafikupplägg som sammantaget ger god miljö- och 
klimatprofil. De anser att dessa miljö- och klimatvinster borde bättre kunna beskrivas 
i effektbeskrivning av länstransportplanen. 

 

Infrastruktur och bostadsbyggande 
Sydnärkekommunerna menar att kopplingen mellan infrastruktursatsningar och 
bostadsbyggande är för långsökt för att bli relevant i de flesta sammanhang och 
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Enligt direktiven för framtagande av länstransportplan ska infrastrukturåtgärders 
påverkan på förutsättningar för ökat bostadsbyggande redovisas, om påverkan av 
en infrastrukturåtgärd är betydande ska det redovisas enskilt för den åtgärd hur 
många ytterligare bostäder som tillkommer på grund av den.  
 
Avsnitt 5.1.2. Tillgänglighet och bostadsmarknad i länstransportplanen har 
utvecklats under remisstiden. Även åtgärdsbeskrivningarna har kompletterats med 
redovisningar av påverkan på bostadsbyggande där så är relevant. Även 
effektbeskrivningarna har kompletterats med uppgifter om planens påverkan på 
bostadsbyggande. 

synsättet att planlägga för nya bostäder vid kollektivtrafikpunkter bör tonas ned. 
Lämpligare vore att beakta kollektivtrafiken i planläggningen så att man skapar bra 
tillgänglighet genom till exempel gång- och cykelvägar eller pendlarparkeringar. 

Moderaterna menar att det inte kan ifrågasättas att det är bra att exploatera 
bostadsområden i stråk som är eller kan bli starka kollektivtrafikstråk. Dock bör det 
också framhållas att i de kommuner som inte kan få lika stor tillgång till 
kollektivtrafik så behöver fokus ligga på att utveckla transporterna med bil för att 
kunna möjliggöra nya områden för bostadsbyggande. 

Degerfors kommun påpekar att de med förbättrade tågförbindelser på 
Värmlandsbanan kan bidra till bostadsbyggande som avlastar bostadsbristen i Örebro 
och Karlstad. 

Stockholms läns landsting anser inte att det i länstransportplanen går att utläsa vilken 
koppling prioriterade åtgärders koppling till ökat bostadsbyggande i enlighet med 
regeringens direktiv. 

 

Övrigt 
Några remissinstanser framför önskemål om mer samordnad planering över 
länsgränser vad gäller infrastrukturåtgärder och kollektivtrafikplanering. 
Kristinehamns kommun anser att det i för stor utsträckning saknas analys och 
ställningstaganden gällande stråket Örebro-Karlstad samt den funktionella regionen i 
östra Värmland. De önskar en mer samordnad regional syn på hur kollektivtrafiken 
skulle kunna utvecklas samt hur regionala och nationella medel skulle kunna 
användas på Värmlandsbanan, E18, länsväg 237 och 204 på kort-, medellång och lång 
sikt. Detta föreslår Kristinehamns kommun skulle kunna ske i form av gemsansamma 
åtgärdsvalsstudier eller genom andra typer av samarbeten. Vidare anser de att 
respektive region bör ta ett utökat ansvar för att förbättra samordningen mellan 
Trafikverkets region öst och region väst. Även Degerfors kommun vill se ett fördjupat 
samarbete mellan länsplanupprättarna i Örebro län och Värmlands län för att stärka 
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Ansvariga tjänstemän på Region Örebro län har under framtagandet av 
länstransportplanen haft dialog med ansvariga tjänstemän i region Värmland för 
att stämma av innehållet i respektive länstransportplan. När så är relevant deltar 
representanter för regionerna i åtgärdsvalsstudier som genomförs i den andra 
regionen.  
 
Kartor i länstransportplanens avsnitt som beskriver förutsättningar, tillstånd och 
brister ska avspegla verkligheten och de transporter och pendling som sker. 
Strukturbilderna i den regionala utvecklingsstrategin har utvecklats och förslag 
till nya strukturbilder innehåller nu bland annat transportsambanden med 
Storfors och Filipstad. 
 
Region Örebro län driver aktivt frågor kring Nobelbanan och var en aktiv part i 
åtgärdsvalsstudien E18 genom Karlskoga. E18 är en nationell väg och åtgärder 
bör finansieras av nationella planen. 

reserelationen till arbetsmarknaden Kristinehamn – Karlstad. De anser också att 
Vänerhamnarnas betydelse för regionens industriföretag bör lyftas fram tydligare i 
länstransportplanen.  

Moderaterna i Örebro län anser att ett länsövergripande arbete bör finnas med i 
länstransportplanen för att stärka kommunikationer och förbindelser till grannlänen. 
De menar att kartor i länstransportplanenan inte redovisar transportbehovet över 
länsgränserna vilket också innebär att man utelämnar stråk som är oerhört viktiga för 
persontransporter inom respektive kommun.  

Karlskoga kommun och Moderaterna i Örebro län framför önskemål om samordning 
av planering för framtida E18 och Nobelbana genom Karlskoga kommun. Karlskoga 
kommun vill att medel från länstransportplanen ska användas till genomförande av 
åtgärder på E18 genom Karlskoga och genomförande av Nobelbanan. 

 

Åsikter om trafikering 
Flera remissinstanser har i sina remissvar på länstransportplanen framfört synpunkter, 
önskemål och inspel som berör trafikering snarare än infrastrukturåtgärder, dessa 
sammanställs kortfattat nedan. 
- Karlskoga anser att det i länstransportplanens bör uppmärksammas att det från 

hösten 2016 finns en ny regional busslinje Karlskoga – Degerfors. 
- Moderaterna i Örebro län anser att länstransportplanen och kollektiv- och 

regionaltrafik behöver ha en större dialog med näringslivet och busstiderna bör 
kunna anpassas efter personalens arbetstider.  
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Länstransportplanen avser åtgärder som utvecklar den regionala 
transportinfrastrukturen. Synpunkter som rör trafikering kommer därför inte 
bemötas här. Region Örebro län vidarebefordrar dock synpunkterna internt 
inom organisationen och noterar synpunkterna då de utgör viktiga inspel i 
fortsatt arbete med identifiering av brister samt i kommande utredningar. 

- Kumla kommun vill att länstransportplanen aktualiserar och att Region Örebro län 
utreder att förläggning av tågtider styrs av de olika tågoperatörerna önskemål och 
de trafiktider som finns tillgängliga. De framför att detta innebär att vissa tider 
kan det vara många tågavgångar, medan det under andra är få om inga tåg och 
vill att en utredning kommer med förslag hur en jämnare fördelning av trafik kan 
tillskapas för att stärka den spårbundna trafikens konkurrenskraft i regionen. 

- Resenärsforum anser att  den regionala kollektivtrafikmyndigheten bör se till att 
ett gemensamt betalsystem - oavsett hur korten och biljetterna ser ut och vad de 
kostar - införs.  

- Degerfors kommun framför att för dem är det viktigt att satsningarna på Örebros 
kollektivtrafik bidrar till att regionbussarna får direkta förbindelser till USÖ och 
universitetet. T.ex. linje 500 via USÖ med universitetet som ändhållplats.  

- Motala kommun framför att det är mycket angeläget att tillgängligheten till 
universiteten och andra viktiga resmål i och mellan Örebroregionen och 
Östgötaregionen förbättras för de som kommer med tåg och att detta bör tas upp i 
de föreslagna projekten för förbättring av kollektivtrafiken. 

- Kristinehamns kommun önskar en mer samordnad regional syn på hur 
kollektivtrafiken skulle kunna utvecklas. De anser också att ett tydligare 
förhandlingsuppdrag med andra operatörer behövs för att kunna utveckla 
länsöverskridande kollektivtrafik.  

- Karlskoga kommun vill att den nya regionbusslinjen mellan Karlskoga och Nora 
utvecklas för att underlätta arbets- och studiependling. 

- Karlskoga kommun vill att möjligheten att skapa en direktbusslinje mellan 
Karlskoga och Örebro universitet utreds. 

- Kumla kommun framför att i ett kommande utredningsarbete borde en bredare 
utredning göras av förutsättningar för ett längre öst‐västligt kollektivstråk med 
sträckning Fjugesta‐ Kumla‐Hällabrottet‐Sköllersta och eventuellt ytterligare 
orter i Östernärke som Asker och Odensbacken. 

 

Redaktionella synpunkter 
Vissa redaktionella synpunkter har lämnats, nedan sammanställs dessa kortfattat i 
tabellformat med kommentar direkt intill. 
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s. 44 Texten hänvisar till figur 7 vilket borde 
vara figur 16. Kartan är möjligen lite svår att 
förstå. 

Texten korrigeras 

I Tabell 1, Restidskvoter, framgår inte att man 
kan åka tåg från Degerfors järnvägsstation till 
Örebro centralstation.  

Detta läggs till i tabellen. 

Där Länsväg 534 Fjugesta-Kumla nämns är det 
också viktigt att framhålla att genomgående 
busstrafik mellan dessa kommunhuvudorter 
planeras.  

Region Örebro län noterar detta 
men gör inga tillägg beskrivning av 
framtida busstrafik inte görs för 
några andra stråk. 

I remissutgåvan används Fjugesta som 
kommunnamn, bl.a. på s. 45, detta måste rättas 
till. 

Detta ses över och justeras 

I remissutgåvan finns ett kapitel om samband 
med nationell plan och grannlänens planer, men 
det finns ingen text inlagd ännu. (Trafikverket) 

Detta görs inför beslut om 
redovisning till regeringen. Detta 
för att bättre synkronisera arbetet 
med övriga länsplaneupprättare 
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Delårsrapport Bergslagens räddningstjänst per 2017-08-
31, dnr KS 17/00224 
 
Informationsunderlag 
Delårsbokslut för Bergslagens Räddningstjänst 2017-08-31 
 
Ärendet 
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi i 
en delårsrapport per 2017-08-31.  
 

Ekonomi 
BRT redovisar totalt för rapportperioden ett överskott på 1,8 miljoner kronor. 
Resultatet är 1,7 miljoner kronor sämre än föregående års delårsrapport. 
Orsaken är främst att BRT har lägre intäkter och högre personal- och 
pensionskostnader mot föregående års delårsrapport. 
 
För helår 2017 prognostiserar BRT ett överskott på 1,0 miljoner kronor för de 
sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, 
Kristinehamn och Storfors. 
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där 
respektive avdelning särredovisas: 
Stabsavdelning    
Räddningstjänstavdelning   
Brandskyddsavdelning    
Larmcentral     
 
Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningens 
bedömning utifrån delårsrapporten är att måluppfyllelsen är god inom 
förbundet. 
 
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. 
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Under rapporteringsperioden har BRT erhållit 4,8 miljoner kronor i 
driftbidrag från Hällefors kommun.  
Förvaltningen kan konstatera att det prognostiserade överskottet på 1,0 
miljoner kronor för helår 2017 ökar på BRTs egna kapital till 39,9 miljoner 
kronor vid 2017 års utgång.  
 
I samband med beredningen av kommunens delårsrapport framkom behovet 
av att se över nuvarande förbundsordning utifrån tidigare utredning om 
förbundets eget kapital som kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun fick information om 2014-03-10. Ekonomiberedningen 
anser att förbundsordningen ska ändras så att medlemskommunerna erlägger 
en preliminär avgift för respektive verksamhetsår, vilken vid årets slut 
avräknas mot verksamhetens faktiska kostnader, varefter förbundet 
återbetalar ett överskott till medlemskommunerna, alternativt tilläggsdebiterar 
medlemmarna vid underskott 
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till BRTs 
delårsrapport för verksamhetsåret 2017.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till BRTs 
delårsrapport för verksamhetsåret 2017. 

 
---- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson utförligt. 
 
Christina Johansson (M) vill ha till protokollet att hon står bakom 
ekonomiberedningens synpunkter om förändringar i förbundsordningen. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2017-08-31, 
dnr KS 17/00212 
 
Informationsunderlag 
Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2017-08-31 
 
Ärendet 
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i ett delårsbokslut 
per 2017-08-31. Enligt gällande ägardirektiv ska bolaget medverka till att 
utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder, 
trygga boendemiljöer med god kvalitet och funktionella lokaler. Bolaget skall 
också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla 
hus, vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet. 
 
Styrelsen har hittills under 2017 haft fyra sammanträden och ordinarie 
ledamöter har, med något enstaka undantag, deltagit i samtliga sammanträden. 
 
Under året har bolaget genomfört ombyggnader i såväl bolagets egna 
lokalbestånd som inom det kommunala förvaltningsuppdraget. Bland annat 
framgår av bolagets delårsrapport: 
 
1. I det kommunala förvaltningsuppdraget kommer Formens Hus lokalerna 

vara färdigställa före årsskiftet 2017/2018 och ombyggnationen av 
lokalerna i Terrassen blir färdigställda för bolagets kontor under hösten 
2017. 

 
2. I bolagets egna lokalbestånd byggs bolagets gamla kontorsbyggnad om för 

Stora Enso och lokaler byggs även om för HVB-hem. Café Christina 
lokaler byggs om för en nystartad gymverksamhet och ombyggnationen 
av Sörgården 4 till förskola fullföljs under hösten 2017. 

 
Hällefors kommun har sagt upp det kommunala förvaltningsuppdraget per 
2017-12-31. 
 
Tidigare prognoser om en kraftig vikande befolkning i kommunen har de 
senaste åren reviderats att det nu handlar om cirka 400 personer i ett 30-årigt 
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perspektiv. Med tanke på att år 2016 och 2017 kännetecknats av bostadsbrist 
är situationen inte så oroande som tidigare befarats. Osäkerheten om 
migrationens långsiktiga effekter är emellertid betydande. 
 

Ekonomi 
Hällefors Bostads AB redovisar totalt för rapportperioden ett överskott om 
3,8 miljoner kronor. Resultatet är 3,2 miljoner kronor sämre än föregående 
års delårsrapport. Orsaken är främst att planerat underhåll på grund av hög 
arbetsbelastning inte hunnit utföras under föregående delårsrapport 2016. 
För helår 2017 prognostiserar bolaget ett överskott på 0,4 miljoner kronor, 
vilket motsvarar det budgeterade resultatet. 
 
I kommunens ägardirektiv anges två ekonomiska mål för bolaget: 

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

• Bolaget skall långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent. 
 
För att tillgodose avkastningskravet måste bolaget återföra den del av 
tidigare nedskrivningar av lokalvärdena som gjordes för ett av 
ombyggnationsprojekten. Eftersom nedskrivningen föranleddes av att 
lokalen var outhyrd är detta väl motiverat. I och med fjolårets positiva 
resultat har bolaget närmat sig soliditetsmålet. 
 
För bostadsbeståndet skedde en avtalad hyreshöjning för 2017 med  
0,73 procent och motsvarar i stort sett kostnadsökningarna. Antalet 
outhyrda lägenheter har genomsnittligt varit cirka 3,8 procent, vilket 
motsvarar en naturlig omsättning och modernisering i beståndet. Inom 
lokalbeståndet har genomsnittligt cirka 9 procent varit outhyrt och detta 
innebär uteblivna intäkter om 1,0 miljoner kronor. 
 
Bolagets kostnader uppvisar vissa skillnader jämfört med samma period 
föregående år. Planerat underhåll har 2017 genomförts enligt budget och 
utan den eftersläpning som rådde 2016. Kostnaderna för vatten och avlopp 
har ökat med drygt 12 procent, vilket delvis beror på en retroaktiv 
debitering. Räntekostnaderna har minskat med 0,3 miljoner kronor jämfört 
med samma period föregående år. Orsaken är det gynnsamma ränteläge och 
att en del av lånen placerats om. 
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
bolagets delårsrapport för verksamhetsåret 2017.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till bolagets 
delårsrapport för verksamhetsåret 2017.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Christina Johansson (M) ställer fråga om vad som avses med retroaktiva 
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avgifter för vatten och avlopp, vilket besvaras av Allan Myrtenkvist (S) tillika 
ledamot i BoAB:s styrelse. 
 
Annahelena Jernberg (S), Lars-Göran Zetterlund (C), Christina Johansson (M) 
och Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och 
motioner, dnr KS 17/00230 
 
Informationsunderlag 
Bilaga förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, från 
2017-10-18 
Kommunallag 
 
Ärendet 
Enligt kommunallagen, 5 kap § 33, så ska medborgarförslag och motioner 
som har beretts längre än ett år redovisas till kommunfullmäktige. Utifrån 
detta tar kommunförvaltningen varje år fram en sammanställning över de 
obesvarade medborgarförslag och motionerna som finns. Besvarade 
medborgarförslag och motioner redovisas i separat informationsärende. 
 
När årets sammanställning gjordes fanns det 13 medborgarförslag och fyra 
motioner som inte var besvarade. Enligt skrivningar i kommunallagen bör 
medborgarförslag och motioner besvaras inom ett år. Kommunförvaltningen 
kan konstatera att det finns ett antal ärenden som har behandlats längre än den 
tiden. När denna information kommer redovisas för kommunfullmäktige har 
nio medborgarförslag och motioner behandlats längre än ett år. Men för några 
av de ärenden som är obesvarade i skrivande stund finns ett förslag på 
yttrande från förvaltningen, som minst är uppsatt på dagordningen till ett 
utskott, men där inget slutgiltigt politiskt beslut har fattats. 
 
Självklart är det bra om alla ärenden besvaras inom en kort tidsram, samtidigt 
som ärenden hela tiden prövas och prioriteras mot varandra. I enskilda fall 
kan det också finnas ärenden som kräver en fördjupad utredning som gör det 
svårt att besvara ärendet inom ett år. Under de senaste åren har 
kommunförvaltningen arbetat särskilt för att minska den tidigare stora 
mängden obesvarade medborgarförslag och motioner. Som jämförelse kan 
nämnas att det vid en redovisning i januari 2015 fanns 69 obesvarade ärenden, 
medan det hösten 2015 samt hösten 2016 fanns 51 respektive 32 obesvarade 
medborgarförslag och motioner.  
 



2(2) 

 

Kommunförvaltningen kommer fortsätta arbetet med att besvara äldre 
medborgarförslag och motioner parallellt med att nyinkomna handläggs. 
 
Kommunförvaltningen vill även passa på att påminna om att 
kommunstyrelsen har möjlighet att besvara ett medborgarförslag första 
gången det kommer till kommunstyrelsen. Det är ett sätt för en snabbare 
hantering av enklare typer av förslag alternativt förslag som exempelvis berör 
en redan pågående process.  
 
Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenserna är beroende av vilka beslut som fattas för 
respektive medborgarförslag eller motion. 
 
Folkhälsa 
Att medborgarna får vänta länge på ett svar på sina medborgarförslag kan ha 
en negativ effekt på folkhälsan. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Christina Johansson (M) och Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om förvaltningen informerar medborgare 
som lämnat in medborgarförslag om andra alternativ i lämpliga fall, vilket 
besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
 



Diarienummer Titel Status
KS 17/00216 Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om medlemskap i 

Mälardalsrådet
Behandlas

KS 17/00193 Medborgarförslag om broddar till pensionärer Behandlas
KS 17/00155 Medborgarförslag om upprustning av storsand Behandlas
KS 17/00117 Medborgarförslag om välkomatskylt i Grythyttan Behandlas
KS 17/00113 Medborgarförslag om konstgräsplan Behandlas
KS 17/00105 Medborgarförslag om att skapa en allaktivitetspark Behandlas
KS 17/00102 Medborgarförslag - förslag om att göra Hedlingsvägen till 

återrvändsgata
Behandlas

KS 17/00057 Vivianne Petterssons (M) mfl:s motion om kolonilotter Behandlas
KS 16/00330 Allan Myrtenkvists (S) motion om medborgarförslag Behandlas
KS 16/00301 Medborgarförslag rörande kommunens bilar och bilarnas 

drivmedel
Behandlas

KS 16/00204 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter  längst riksväg 63 Behandlas

KS 15/00377 Berit Qvarnströms (V) motion om skyfallsmodulering Behandlas
KS 14/00158 Sture Beckmans medborgarförslag om förbud mot utdelning av 

offentliga medel vid likvidering av förening
Behandlas

KS 13/00023 Monica Erikssons medborgarförslag om att anlägga rastplats 
längs rv 63

Behandlas

Dnr 112.12 Esteher Brekhofs medborgarförslag om gatubelysning i Bredsjö Behandlas

Dnr 223.12 Morsal Aimals och Max Schnaars medborgarförslag om 
ändringar på Hällefors nya hemsida

Behandlas

Dnr 220.10 Kerstin Nyströms medborgarförslag om att använda 
reflekterande färg på skyltarna "Välkommen till Hällefors"

Behandlas
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Förteckning över besvarade medborgarförslag och 
motioner, dnr KS 17/00231 
 
Informationsunderlag 
Bilaga förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner, från 2017-
10-18 
Kommunallag 
 
Ärendet 
Enligt kommunallagen kan kommunfullmäktige överlåta till 
kommunstyrelsen, eller annan nämnd, att besvara ett medborgarförslag. 
Kommunfullmäktige ska då årligen få information om de beslut som har 
fattats av nämnden i de fall medborgarförslaget besvarats. 
Kommunfullmäktige ske även få en förteckning över ej besvarade 
medborgarförslag och motioner, se separat ärende. 
 
I bifogad bilaga har kommunförvaltningen sammanställt de medborgarförslag 
som har blivit besvarade sedan förra årets sammanställning över besvarade 
medborgarförslag och motioner. Utifrån att förteckningen över ej besvarade 
ärenden innehåller såväl medborgarförslag som motioner har dessutom 
besvarade motioner inkluderats. 
 
Under den aktuella tidsperioden har 26 stycken medborgarförslag och 
motioner blivit besvarade, alternativt avskrivna. Hur de olika 
medborgarförslagen och motionerna har blivit besvarade har skiftat, men i 
flera fall har ärendena blivit besvarade med hänvisning till det yttrande som 
lämnats i ärendet. För den som är intresserad av att fördjupa sig i svaren på 
några, eller alla, behandlade ärenden finns det i sammanställningen 
hänvisningar till det sammanträde och den paragraf där ärendet besvarade. 
Det går även bra att vända sig direkt till kanslienheten för ytterligare 
information. 
 

Ekonomi 
I de fall ett beslut i ett medborgarförslag eller en motion har inneburit en 
ekonomisk kostnad har det redovisats i aktuellt beslut. Tillkommande 
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kostnader handlar i första hand om arbetstid för att handlägga de olika 
ärendena.  
 
Folkhälsa 
Den möjlighet det innebär för medborgarna att lämna in medborgarförslag 
till kommunen kan ha en positiv effekt på folkhälsan. 
 
Miljö 

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
--- 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
 
 



Diarienummer Titel Beslut

KS 15/00209
Lasse Erikssons (SD) motion om nybyggnation i strandnära 
läge Besvarad KF 2016-11-08 § 166

KS 16/00156
Lasse Erikssons (SD) motion om ritualslaktade livsmedel i 
kommunens livsmedel Besvarad KF 2016-11-08 § 167

KS 16/00192 Medborgarförslag om utbudet på biblioteket Besvarad KS 2016-11-29 § 336

Dnr 86.06/810
Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om föreningspolitiskt 
handlingsprogram Besvarad KF 2016-12-13 § 195

Dnr 127.07/810

Barbro Anderssons (S) motion om att kommunen tar 
initiativ till att ett idrottspolitiskt handlingsprogram tas 
fram i samverkan med idrottsföreningarna

Besvarad KF 2016-12-13 § 195

KS 15/00068
Laila Palm (S) och Anne Hornemans (S) motion om att 
inrätta ett föreningsråd Besvarad KF 2016-12-13 § 195

KS 16/00155 Lasse Erikssons (SD) motion om utökning av IFO Besvarad KF 2016-12-13 § 196

KS 15/00257
Medborgarförslag om ändrad snöröjning på gator med 
trottoar Besvarad KS 2016-11-29 § 339

KS 15/00359
Medborgarförslag - Cykeltrafik i den planerade tunneln

Avskrivet KF 2016-12-13 § 197

KS 15/00360
Medborgarförslag - Utrusta tunneln med markvärme från 
fjärrvärmesystemet Avskrivet KF 2016-12-13 § 197

Dnr 196.12/135
Atso Siimess medborgarförslag om att bygga till en 
parkering vid sporthallen Besvarad KS 2017-01-31 § 20

KS 15/00358
Medborgarförslag om utegym vid Hurtigtorpets 
motionsanläggning Besvarad KS 2017-01-31 § 21

KS 16/00201 Medborgarförslag om skylt på torget Besvarad KS 2017-01-31 § 22
KS 16/00198 Medborgarförslag om skatepark i Hällefors Besvarad KS 2017-01-31 § 23

KS 15/00330
Medborgarförslag (ett flertal) om sänkt hastighet och 
farthinder vid förskolan Lilla Pyret Besvarad KS 2017-01-31 § 24

KS 15/00329
Medborgarförslag om hastighetssänkning på 
Hammarvägen Besvarad KS 2017-01-31 § 24

KS 13/00184
Ulla-Britt Sandströms medborgarförslag om att öppna 
vägen mellan Lindvägen och Göransvägen Besvarad KS 2017-01-31 § 24

KS 13/00031
Ingegerd Anderssons medborgarförslag gällande 
långtradarförbud på Kyrkogårdsvägen Besvarad KS 2017-01-31 § 24

KS 13/00022
Isak Anttis medborgarförslag om fartdämpande åtgärd på 
Västra bergvägen i Grythyttan Besvarad 2017-01-31 § 24

KS 14/00050 Emil Gustafssons (GL) motion om säkra skolvägar Besvarad KF 2017-02-21 § 19

KS 16/00208
Motion om viltförvaltning från Per Grängstedt (LPO)

Besvarad KF 2017-02-21 § 20

KS 16/00300
Berit Qvarnströms (V) mfl motion om planering av 
resurser i äldreomsorgen Besvarad KF 2017-02-21 § 21

KS 14/00182
Dylan Elmbark Sandströms medborgarförslag om spolad 
isplan vid Hammarvägen Besvarad KS 2017-04-04 § 90

KS 16/00219
Medborgarförslag om grönområdet vid Ringvägen, gamla 
Violen Besvarad KS 2017-05-23 § 128

KS 16/00230
Medborgarförslag om försäljning av matjord på 
återvinningsstationen Besvarad KS 2017-06-20 § 155

KS 17/00156
Medborgarförslag om övergångsställe på Schillingvägen

Besvarad KS 2017-08-29 § 179
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Behov av vård- och omsorgsboende oktober 2017, 

dnr KS 17/00015 

Beslutsunderlag 
Dnr KS 15/00379 
 
Sammanfattning 
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.  

Informationsunderlag 
Se bilaga 
 
Ärendet  
Under oktober månad hade 9 personer behov av vård och omsorgsboende, av  
dessa har:  
- 6 person har erbjudits plats i vård och omsorgsboende, av dessa har: 

• 2 person tackat ja till erbjuden plats 
• 4 personer har ännu ej lämnat besked, erbjöds i slutet på okt.  

- 2 personer vistas i ordinärt boende i avvaktan på erbjudande om plats 
- 1 person har avlidit 
 
Förvaltningen har identifierat förbättringsområden av handläggningen kring 
erbjudande av plats i vård och omsorgboende.  
 
För att få bättre kontroll och ett snabbare flöde kring handläggningen av 
boendeplatser har omsorgens boendesamordnare ansvar för erbjudandet av plats 
på VoB enligt framtagen rutin från och med januari 2017, revidering gjord 2 
oktober. Den nya rutinen skapar också bättre förutsättningar för att 
korttidsplatserna inte ska användas under för lång tid utan vara ändamålsenliga. 
 

Ekonomi 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för 
sanktionsavgifter. Fyra gånger per år meddelas ”ej verkställda beslut” till 
Socialstyrelsen.  
 
Under september riskerar kommunen inga sanktionsavgifter. 
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Folkhälsa 
Den äldres behov ändras över tid vilket medför att boende liksom vård- och 
omsorgsinsatser måste anpassas över tiden för att motsvara behoven.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

  
 Samverkan  
 Information kommer att ske innan KS.  

 
--- 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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2017 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Behov av VoB 17 11 8 7 5 5 6 8 8 9

Åtgärd
Erbjuden plats i VoB, tackat ja 7 5 4 4 2 4 1 1 2
Erbjuden plats i VoB, tackat nej till erbjuden p 6 1 1
Erbjuden plats i VoB, ej hunnit svara 2 4
Tar bort ansökan                                1 1
Korttidsplats i avvaktan på verkställighet 1 2 1 2 3 1
Växelvård 1
Flyttat till annan kommun
Annat boende i annan kommun    
Hemtjänst i avvaktan på verkställighet 2 3 3 2 3 3 1 3 4 1
Avliden 1 1
Ansökan från annan kommun
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Information om ärendehantering från slutenvården  
tom oktober 2017, dnr KS 17/00014 
 
Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga 
 
Ärendet 
Fram till och med oktobermånad 2017 har kommunen hanterat 279 ärenden 
från slutenvården. Med viss reservation för att under september månad 
(siffrorna i bilagan är därför röda) byttes det elektroniska 
informationsöverföringssystemet Meddix ut mot Life Care. Meddix användes 
till mitten av september, statistiken från det nedlagda systemet kan inte 
kvalitetssäkras. Alla medicinskt färdigbehandlade ärenden är åtgärdade, 4 
ärenden är i dagsläget inte utskrivningsklara utan flyttas till nästkommande 
månad. 
 
Betalningsansvarslagen (1990:1404) 
Betalningsansvaret inträder tidigast fem vardagar efter att kommunen mottagit 
kallelsen till vårdplanering för en patient i den somatiska akutsjukvården eller 
geriatriska vården. Motsvarande tidsfrist för betalningsansvaret avseende en 
patient i den psykiatriska vården är 30 dagar. Betalningsansvarslagen 
reglerar när och hur mycket kommunerna ska betala till landstingen för 
utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus.   
 

Ekonomi 
I omsorgens budget finns 75,0 tkr gällande köp av vårdplats till 
färdigbehandlade patienter inom somatisk och psykiatrisk vård. Kostnad 
för ett vårddygn inom den somatiska vården är 4 816 kr per dygn. Kostnad 
för psykiatrisk vård är 4 085 kr per dygn. 
Kommunen har under januarimånad betalningsansvar på 1 vårddygn och 
under juli ett vårddygn med betalningsansvar till en kostnad på totalt 9 632 
kronor. Kvar i budget finns 65 368 kronor. 

  
En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en 
förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda 
budgeten för betalningsansvar till slutenvården. Rutinförändring kring 
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ärendehantering gjordes under föregående år, för att förbättra kontrollen av 
medicinskt färdigbehandlade patienter. Under 2017 kommer stort fokus att 
ligga på det interna planeringsteamet. 
 
Folkhälsa 
En bra ärendehantering utifrån individuella behov främjar folkhälsan.  
 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information kommer att ske innan KS. 
 

--- 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar medicinskt ansvarig  
Ann-Louise Eriksson. 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 



ÄRENDE- NYA SOC. EJ UTSKR. OMRÅDE ANTAL DYGN KOSTNAD

NYA TRANS. AKTUELLA INGA HTJ/ KORT- BJÖRK- FYR- PSYK KLARA INOM FUNKTION  MED  I KR FÖR

MÅNAD ÄRENDEN Föreg. mån. ÄRENDEN INSATSER AVLIDNA HSV HTJ HSV BO HAGA KLÖVERN BOSTÖD SPEC.MÅN STÖD BET.ANSVAR BET.ANSVAR

JAN 23 8 31 2 10 1 8 2 8 1 4816

FEB 31 8 39 1 4 14 4 6 2 2 2 2 2

MARS 17 2 19 3 8 5 1 2 1

APRIL 24 1 29 2 9 2 7 1 2 5 1

MAJ 30 5 33 2 2 10 5 2 2 3 3 3 1

JUNI 29 3 32 11 1 3 7 1 3 1 5

JULI 26 5 31 5 13 2 3 3 2 3 1 4816

AUG 24 3 27 3 3 6 3 5 2 5

SEP 12 5 15 1 6 2 6

OKT 17 6 23 3 8 1 5 1 1 4

NOV 4

DEC

TOTALT 9 632

Information till omsorgsutskott om ärendehantering från slutenvården 2017
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