KALLELSE
Datum

2016-01-13
Mathias Brandt

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde 2016-02-16 kl. 13.00 i Folkets Hus,
Hällefors för att behandla följande ärenden:
Innan ordinarie ärenden ges en information om landsbygdsprogrammet,
Länsstyrelsen.
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering.
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Allmänhetens frågestund
Ledamöternas frågestund
Beslutsärenden

5 Valärenden
6 Inkomna motioner och medborgarförslag
7 Förslag på aktieöverlåtelseavtal med Värmevärden AB
8 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för
förtroendevalda i Hällefors kommun
9 Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska verksamheten 2016
10 Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2016-2026
11 Avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun
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12 Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB
13 Avgiftstaxa för trygghetslarm
14 Yttrande över Lasse Erikssons (SD) motion om att särredovisa kostnader
för flyktingmottagande
15 Extra medel till Hällefors kommun 2015-2016
Informationsärenden

16 Återrapport från kommunfullmäktiges beredningar
17 Finansiell rapport 2015
18 Vattenskada i förskolan i Sörgården
19 Minska tomhyror på Sörgården
20 Återrapportering gällande tunnel i anslutning till plankorsning
Silvergruvvägen
21 Revisionsplan 2016
Delgivningsärenden

A) BKT:s revisorer: granskning av förbundets redovisning av
driftskostnader och investeringar

Susanne Grundström
Ordförande

Kenth W Johansson
Vice ordförande

Stefan Backius
2 vice ordförande

Mathias Brandt
kommunsekreterare
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Datum

2016-02-02

Försäljning av aktieinnehav i Hällefors Värme AB, dnr KS
15/00277
Beslutsunderlag
Konsortialavtal mellan Hällefors kommun och Gullspångs Kraft AB
Förslag på brev ställt till Värmevärden AB, daterad 2015-08-28
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-22 § 191
Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Hällefors Värme AB
Ärendet
Kommunstyrelsen har på sammanträde 2015-09-22 fattat beslut om att föreslå
kommunfullmäktige att ge kommunförvaltningen i uppdrag att skicka en
förfrågan till Värmevärden AB om att förvärva samtliga Hällefors kommuns
aktier i Hällefors Värme AB enligt villkor presenterade i framarbetat brev.
Utifrån kommunens handläggningstid har förvaltningen förberett ett förslag
på aktieöverlåtelseavtal genom att ta kontakt med Värmevärden AB.
Värmevärden AB har inkommit med ett förslag till aktieöverlåtelseavtal
avseende aktierna i Hällefors Energi AB mellan Värmevärden AB och
Hällefors kommun. Avtalet innebär då att Hällefors kommun avvecklar sitt
aktieägande om 5 procent i Hällefors Värme AB.
Ekonomi

Hällefors kommuns aktieinnehav i Hällefors Värme AB uppgår till
5 procent och motsvarar 50 aktier till ett värde av 50 000 kronor, vilket
upptas i kommunens balansräkning. Aktieöverlåtelseavtalet föreslår att
försäljningen av samtliga aktier sker till priset av 4 miljoner kronor.
Ekonomiska konsekvensen av en eventuell försäljning är att
försäljningssumman blir en intäkt under verksamhetsåret 2016 och att
nedskrivningen av aktievärdet blir en kostnad under motsvarande år.
Resultatmässigt innebär det en nettointäkt med 3 995 000 kronor för
verksamhetsåret 2016, då aktieöverlåtelsen kommer att ske den 1 januari
2016.
Folkhälsa

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö

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

Godkänna aktieöverlåtelseavtalet avseende aktierna i Hällefors Energi
AB mellan Värmevärden AB och Hällefors kommun.

-

Att utse kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef eller deras
respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna
aktieöverlåtelseavtalet mellan Värmevärden AB och Hällefors
kommun, samt övriga handlingar som krävs för att
aktieöverlåtelseavtalets genomförande.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Allan Myrtenkvist (S)
fråga gällande kopplingen till fullmäktiges beslut igår vilken besvaras av
ordförande Christina Johansson (M).
Allan Myrtenkvist (S) tilläggsyrkar att det i beslutsförslaget ska framgå att det
sker i enlighet med fullmäktiges beslut.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag med tillägg för Allan Myrtenkvists (S) yrkande vilket
bifalls.
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
Utifrån Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-10 godkänna
aktieöverlåtelseavtalet avseende aktierna i Hällefors Energi AB mellan
Värmevärden AB och Hällefors kommun.
Att utse kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef eller deras
respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna
aktieöverlåtelseavtalet mellan Värmevärden AB och Hällefors kommun, samt
övriga handlingar som krävs för att aktieöverlåtelseavtalets genomförande.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Ritha Sörling och
Maja Loiske, båda (V) att de inte deltar i beslutet.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut

3(3)

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-10 godkänna
aktieöverlåtelseavtalet avseende aktierna i Hällefors Energi AB mellan
Värmevärden AB och Hällefors kommun.
Att utse kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef eller deras
respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna
aktieöverlåtelseavtalet mellan Värmevärden AB och Hällefors kommun, samt
övriga handlingar som krävs för att aktieöverlåtelseavtalets genomförande.

5~3r
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Hällefors Energi Teknik AB (Hetab) är ett av Hällefors kommun helägt bolag, HälleforsVärme
AB (HYAB) är ett av GullspångsKraft AB och Hetab ägt bolag med ägarförhållandet60 %
respektive 40 %, HYAB producerar och levererar värme baserad på biobränsle till Hetab för
vidare försäljningtill slutkonsument.
I syfte att konsolidera distributionenav fjärrvärmeinom Hällefors kommun samt erhållaen
samordning av produktion och distribution har Hällefors kommun och GullspångsKraft AB
beslutat ett samgående (LV
Hetab och HYAB. Namnet på det övertagande bolaget skall vara
Hällefors Fjärrvärme AB,

r--

Aktiekapitalet i Hällefors Fjärrvärme AB, nedan kallat Bolaget, skåll initialt uppgå till
l 000000 kronor fördelatpå l 000 aktier å nominellt l 000 kronor. Av dessa aktier skall
Gullspångs Kraft AB inneha 95 % och Hällefors kommun 5 %.
MellanGullspångs Kraft AB och Hällefors kommun, nedan gemensamt benämnda Delägarnai
förekommande fall var för sig kallad Delägare, har denna dag träffats följande,

KONSORTIALA

VTAL

1.
Målsättning
1:1
Delägarna har för avsikt att fortsättningsvis och långsiktigt driva Bolagets verksamhet i
enlighet med gällande bolagsordning, (bilaga) för att erbjuda kunderna för dem
konkurrenskraftiga priser som samtidigt borgar för en långsiktigt sund ekonomi i bolaget

r---

r---

Bolaget skall organiseras på ett sådant sätt att Bolaget får en rationell drift med en klart
kundorienterad inriktning.
Delägarnas organisation och personal kan nyttjas på marknadsmässiga villkor av Bol.t~L"!
avseende kundrelatiorier och service. Bolaget skall sträva efter att en stark lokal föralll-.flr1:.!
erhålls i det dagliga arbetet.
1:2
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer på ett ekologiskt sätt baserat på LIIL>~: ~;
nyttjande av lokala biobränslen. Prissättning skall baseras på marknadsmässiga kal'" k:
,

Eventuellt i Bolaget uppkommen vinst på grund av Bolagets verksamhet skall tillfall,t
Delägarna i förhållande till deras delägarskap,

"~

2

Delägarna förbinder sig dock för tid t o m räkenskapsåret 1997 icke utan att samtliga är
därom ense, fatta beslut om vinstuttag, vare sig genom förhöjda ersättningar för utförda
tjänster eller utdelning, utan skall målsättningen vara en ekonomisk konsolidering av Bolagets
verksamhet.

1:3
För tid därefter gäller beträffande beslut om eventuell vinstutdelning vad ~ktiebolagslagen
föreskriver och bolagsstämmanbestämmer.

,r---

2.
Gemensamt aktiebolag
2: 1
Samarbetet skall ske i Bolaget.

2:2
Bolagets styrelse skalJha sitt säte i Hällefors kommun.
~

2:3
På grund av ägarfördelningenovan förbinder sig Delägarna att i samband med samgåendet
teckna sig för följande antal aktier:
Gullspångs Kraft AB
Hällefors kommun

950 aktier å nominellt l 000 kronor
50 aktier å nominellt l 000 kronor
Totalt aktiekapital

950 000 kr
50 000 kr
l 000 000 kr

2:4
För det fall bestämmelse i bolagsordningen för Bolaget strider mot bestämmelse i detta avtal
gäller mellan Delägarna detta avtal.
r---

2:5
Delägare äger inte pantsätta sina aktier i Bolaget eller på annat sätt avhända sig rådigheten
däröver. Om Delägare så påfordrar skall delägarna deponera aktierna hos en av Bolagets
reVIsorer.

,--...

2:6
Gullspångs Kraft AB förbinder sig att ej utnyttja sin rätt till tvångsinlösen enligt ABL 14 kap 9
§.
3.
Bolagets ändamål
3: l
Föremålet för Bolagets verksamhet skall vara att uppföra nya produktionsanläggningar och
distributionssystem för fjärrvärmeverksamh~ten inom Hällefors och Grythyttans tätoner,
Hällefors kommun, samt att äga och driva dessa och nu befintliga sådana.

3:2
Föremålet för Bolagets verksamhet skall också vara, att utföra arbetsuppgifter som KL1\'1;1[
ett upprätthållandeaven rationell energiproduktion med normal driftsstandardoch dar111<:d
sawmanhängandetjänster, bl a energitjänster och energirådgivning. Bolaget skall ock~.l.In,',.lra
för att underlag för den lokala energiplanenbeträffande fjärrvärmerörelsen tas fram

~,

.,
.J

4.

Finansiering, borgen och garantier
4: l
Bolagets verksamhet skall, förutom genom intäkter från försäljning av energi och därmed
förenlig verksamhet, finansieras genom aktiekapital, extern upplåning eller delägarlån.

Gullspångs Kraft AB åtager sig att finansieraBolagets verksamhet på marknadsmässigavillkor
om Hällefors kommun så önskar. Härmed avses villkor, som är minst lika fördelaktiga som
marknaden i övrigt kan erbjuda.
r-

4:2
I.det fall delägarlån lämnas skall revers utfärdas. Räntan på dessa lån knyts till

.

marknadsmässigavillkor för långftistiga obligationslånoch fastställes genom särskild
överenskommelsemellan Delägarna. Bolaget skall ställa säkerhet för delägarlån i form av
företagshypotek eller pantbrev. Amortering på delägarlån skall ske med belopp som anges i
reversen. Om Bolagets likviditet ej medger amortering kan långivandeDelägare medge anstånd
därmed eller befrielse därifrån.
4:3
Kräver Bolagets leverantörer som villkor för leverans att säkerhet ställs för Bolagets
förpliktelser, skall Delägarna teckna erforderlig borgen härför. Gullspångs Kraft åtager sig att
utan kostnad svara för hela borgensåtagandet om Hällefors kommun så önskar. Säkerhet enligt
4:2 skall därvid lämnas för borgensåtagandet.

r-

5.
Bolagets förvaltning
5:1
Bolagets av bolagsstämma utsedda styrelse skall bestå av fYraordinarie ledamöter och två
suppleanter.
Delägarna äger föreslå ordinarie ledamöter och suppleanter enligt följande,
a) Hällefors kommun äger föreslå en ordinarie ledamot och en suppleant för denne;

,,-

b) GullspångsKraft äger föreslå tre ordinarie ledamöter och en suppleant för
dessa.
Suppleant rar endast tjänstgöra för ledamot som utsetts av samma part.
Styrelsens ordförande skall utses av Gullspångs Kraft AB.
Bolagets VD utses av enig och fulltalig styrelse.
Delägarna skall vid bolagsstämmautöva sin rösträtt så att de föreslagna blir valda.
5:2
Beslut i styrelsenfattas med enkel majoritet.
Enhälliga styrelsebeslutmed fulltalig styrelse erfordras dock i följande frågor,
a) förslag till bolagsstämma angående ändring av bolagsordningenför bolaget;

4

b) förändring av värmetaxa;

c) ansökan om Bolagets trädande i likvidationi annat fall än när så skall ske enligt lag.
d) förslag till bolagsstämma om fusion.
Om beslut i fråga där enhälligtbeslut av fulltalig styrelse krävs, ej kan fattas beroende på att
samtliga ledamöter eller respektive suppleanter ej är närvarande vid sammanträdet eller om
enighet ej kan uppnås, skall frågan avföras från dagordningen och hänskjutas till extra
bolagsstämma för avgörande.
~

5:3
Nedsättning eller ökning av aktiekapital eller likvidation av Bolaget i andra fall än då så skall
ske enligt aktiebolagslagenrar ske på bolagsstämma endast om Delägarna är eniga om
åtgärden.

~

5:4
Bolagsstämma skall utse två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter. Delägarna äger
föreslå en ordinarie revisor och en revisorssuppleant vardera. Minst en av såväl revisorerna
som revisorssuppleanternaskall vara auktoriserade revisorer.
5:5
Firmantecknas förutom av styrelsenav två styrelseledamöter i förening. Verkställande
direktören tecknar firmani enlighet med innehålleti 8 kap. 6 § aktiebolagslagen.
6.

~

~

Hembud av aktie m m
6: 1
Utöver de förpliktelser som enligt bestämmelsernai bolagsordningen om hembud m m åligger
Delägarna som aktieägare i bolaget åtager sig Delägarna att gentemot varandra, därest någon
skulle önska sälja sin aktiepost, icke utbjuda densamma till annan utan att först erbjuda
aktieposten till den andre Delägaren till inlösen. Den som önskar sälja sin aktiepost skall härvid
precisera villkoren för avyttringen. Den andre Delägaren skall skriftligen inom två månader
räknat från dagen för erbjudandetförklara om han vill köpa aktierna på de erbjuda villkoren
Om så sker skall köpeskillingenerläggas inom trettio (30) dagar från utgången av
tvåinånadersperioden.
Överlåtelse av aktie till utomstående skall avse Delägarens hela aktiepost och får endast ske
enligt hembudsklausuleni bolagsordningen och under villkor att den nya aktieägaren samtidigt
skriftligenförklarar sig villigatt inträda i Delägarens ställe i såväl detta avtal som i de
ytterligare avtal Delägarna och/eller Delägarna och Bolaget kan godtagas av tredje man i avtal
där sådant godkännande kan erfordras. Delägarna skall vid överlåtelse tillse, att köparen på
samtliga exemplar av detta avtal och övriga ovan avsedda avtal, tecknar förbindelseatt han
biträder avtalen.
Vid överlåtelse inom helägd koncern eller till Hällefors kommun eller till av Hällefors kommun
helägt bolag, gäller ej ovanstående hembud. Dock skall vid sådan överlåtelse Delägaren tillse
att köparen godtar detta avtal och att köparen övertar de rättigheter och de skyldigheter S(\111
Delägaren har enligt detta avtal.

5
7.
Nya delägare
7: l
Skulle ytterligare någon intressent önska bli Delägare i bolaget skall detta, efter enhälligt beslut
därom av Delägarna, ske antingen genom att aktiekapitalet ökas genom en till den nye
intressenten riktad nyemission eller att intressent övertar andelar av Delägarnas aktieandelar
eller på annat sätt som Delägarna är överens om.

Intressenten skall, för att få bli aktieägare, skriftligengodkänna och förklara sig inträda som
part i avtalet och därtill eventuellt anslutande avtal med åtföljande rättigheter och skyldigheter.
r---

8.
Avtalstid m m

,,--.....

Detta avtal skall gälla t o m år 2016. Avtalet är därefter automatiskt förlängt med fem år för
varje gång, därest detsamma inte uppsäges senast två år före avtalstidens utgång av endera
Delägarna.

8: l

I

.

Uppsägning av avtalet skall ske skriftligenoch skall uppsägningen riktas gentemot samtliga
övriga avtalsparter för att vara gällande.
9.
IYist
9: 1
Tvist angående tillämpningeneller tolkningen av detta avtal, som inte kan biläggas genom
förhandlingar Delägarna emellan, skall avgöras av skiljemänenligt lag (1929: 145) om
skiljemän.

/""'

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka vardera parten tagit var'l!!
exemplar.
~

Örebro den / 1996

Örebro den

För Hällefors kommun

För Gullspångs Kraft AB

/ 1996

(
ft~

.

'
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Datum

2015-08-28

Värmevärden AB
Väståstrand 5
702 32 ÖREBRO

Förvärv av Hällefors kommuns aktieinnehav
Härmed erbjuder Hällefors kommun, enligt mellan delägarna gällande
konsortialavtal § 6.1 angående hembud, Värmevärden AB att förvärva
samtliga Hällefors kommuns aktier (5 procent) i Hällefors Värme AB enligt
nedan villkor.
•
•
•

•

Värmevärden AB förvärvar samtliga aktier (5 procent) till priset
4 miljoner kronor (fyra miljoner kronor).
Värmevärden AB åtager sig att fram till år 2019 hålla årliga
samverkansmöten med Hällefors kommun för att ge fortsatt möjlighet
till insyn i bolagets verksamhet i Hällefors kommun.
Värmevärden AB åtager sig att fram till år 2019 ej justera priserna mer
än vad fjärrvärmebranschens priser justeras i genomsnitt för landet
(definierat som prishöjningar framräknade av den årliga Nils
Holgersson jämförelsen).
Erbjudandet gäller under förutsättning att Värmevärden svarar inom
konsortialavtalets utsatta tid, två månader från dagens datum.

Svar om Värmevärden AB är villiga att genomföra förvärvet med
ovanstående villkor snarast, dock senast inom två månader.
HÄLLEORS KOMMUN

AnnaHelena Jernberg
Kommunstyrelsens ordförande

Ola Ström
Kommunchef
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Värmevärden AB
och

Hällefors kommun

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL
avseende aktierna i

Hällefors Energi AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1

Överlåtelse och tillträde ............................................................................................................... 1

2
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3
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4

Bristande uppfyllelse av avtalsvillkor, garantier m.m. ................................................................. 2

5

Åtgärder på Tillträdesdagen ........................................................................................................ 3

6

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter............................................................................................. 3

7
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8

Meddelanden............................................................................................................................... 3

9

Fullständig reglering .................................................................................................................... 4

10

Bestämmelses ogiltighet ............................................................................................................. 4

11

Kostnader .................................................................................................................................... 4

12

Passivitet ..................................................................................................................................... 4

13

Ändringar eller tillägg .................................................................................................................. 4

14

Tillämplig lag och tvistelösning .................................................................................................... 4

Detta Aktieöverlåtelseavtal har träffats den 16 februari 2016 mellan
(1)

Värmevärden AB, org. nr, 556702-9516, Väståstrand 5, 702 32 Örebro ("Köparen")

(2)

Hällefors kommun org. nr 212000-1942, Sikforsvägen 15, 712 34 Hällefors ("Säljaren")

Bakgrund
(A)

Säljaren äger samtliga fem (5) procent totalt [femtio (50)] aktier ("Aktierna") i Hällefors
Fjärrvärme AB ("Bolaget").

(B)

Säljaren önskar överlåta och Köparen önskar förvärva Aktierna på nedanstående villkor.

1

Överlåtelse och tillträde
Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen fria från några som helst belastningar och med
samtliga tillhörande nuvarande och framtida rättigheter. Säljaren skall avlämna och Köparen
skall tillträda Aktierna den 16 mars 2016, ("Tillträdesdagen").

2

Köpesumman

2.1

Köparen skall på Tillträdesdagen betala ett belopp om [fyra (4)] miljoner kronor till Säljaren
("Köpeskilling") Betalning skall ske kontant till Säljarens konto nr 233 120 005-1 i Swedbank.

3

Garantier

3.1

Köparen har förlitat sig på de garantier som Säljaren lämnat i denna punkt 3. Säljarens ansvar
på grund av lämnade garantier begränsas enbart av sådana uppgifter som Säljaren lämnat
och som införts i detta avtal eller i bilagorna.

3.2

Garantierna avser omständigheter och förhållanden på dagen för undertecknande av detta
Avtal och per Tillträdesdagen om inget annat anges eller framgår av omständigheterna.
Undantag från lämnade garantier görs för alla omständigheter och förhållanden som Köparen
känner till eller borde ha känt till.

3.3

Aktierna m.m.
Säljaren garanterar:

3.4

3.3.1

att Säljaren äger Aktierna och att ingen annan person har någon rätt till dem;

3.3.2

att Bolagets aktuella aktiebok anger Säljarna som oinskränkta ägare till Aktierna i
Bolaget och att aktie i Bolaget inte är pantsatt;

Resultat och ställning
3.4.1

3.5

att Bolaget inte, utöver vad styrelsen känner, till har ingått ansvarsförbindelser eller
gjort andra åtaganden som i framtiden kan komma att begränsa Bolagets
handlingsfrihet eller medföra kostnader för Bolaget.

Verksamheten
Säljaren garanterar:
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3.6

3.5.1

att alla avtal mellan Säljaren eller någon närstående till Säljaren, å ena sidan, och
Bolaget, å andra sidan med angivande av samtliga villkor tillkännagetts för Köparen.

3.5.2

att inte något av Bolagets avtal kan sägas upp eller frånträdas av någon motpart till
följd av att Aktierna nu överlåts.

Övrigt
Säljaren garanterar
3.6.1

3.7

att inga omständigheter som rör Bolaget och de verksamheter som Bolaget bedriver
undanhållits Köparen och att Säljaren informerat Köparen om allt sådant som Säljaren
förstått eller borde ha förstått är av betydelse för Köparens förvärv av Aktierna.

Rätt till information avseende priser, bolagets verksamhet m.m..
3.7.1

Värmevärden AB åtager sig att fram till år 2019 hålla årliga samverkansmöten med
Hällefors kommun för att ge fortsatt möjlighet till insyn i bolagets verksamhet i Hällefors
kommun.

3.7.2

Värmevärden AB åtager sig att fram till år 2019 ej justera priserna mer än vad
fjärrvärmebranschens priser justeras i genomsnitt för landet (definierat som
prishöjningar framräknade av den årliga Nils Holgersson jämförelsen).

3.7.3

Eventuell vinst i Hällefors Fjärrvärme AB avseende räkenskapsåret 2015 skall tillfalla
Värmevärden.

4

Bristande uppfyllelse av avtalsvillkor, garantier m.m.

4.1

Såväl vid fel i Aktierna eller i Bolaget som vid brist i lämnad garanti, skall Säljaren ersätta
Köparen genom nedsättning av Köpesumman eller skadestånd, enligt Köparens val.

4.2

Om Köparen inte reklamerar faktiskt fel eller faktisk garantibrist inom 6 månader från
Tillträdesdagen, förlorar Köparen rätten att åberopa felet eller garantibristen. Rätten att
åberopa faktiskt fel och faktisk garantibrist som gäller krav från tredje man förloras dock först
om Köparen reklamerar senare än 12 månader från det att felet eller garantibristen blev känd
för Köparen.

4.3

Köparen får också göra gällande andra påföljder vid fel eller vid garantibrist eller vid annat
kontraktsbrott. Köparen får vid väsentligt fel eller vid väsentlig garantibrist häva köpet under
förutsättning att Säljarna har givits möjlighet åtgärda felet eller garantibristen, vilket i sådant fall
skall ske till fullo inom 90 dagar från Köparens hävningsförklaring.

4.4

Vid brister i lämnade garantier skall Säljaren ersätta Köparen med bristernas sammantagna
belopp. Vid brister som innebär att Bolaget får en vid inkomstbeskattningen avdragsgill
kostnad eller som innebär att Bolaget inte får en vid inkomsttaxeringen skattepliktig intäkt skall
bristernas sammantagna belopp minskas med gällande skattesats.

4.5

Vid beräkning av brist skall hänsyn tas till vad Köparen eller Bolaget erhållit från tredje man
(inklusive försäkringsbolag). Om brist har ersatts av Säljaren och rätt till ersättning från tredje
man föreligger skall Säljaren äga rätt att vederlagsfritt överta denna rätt.

4.6

Krav som grundar sig på brist i av Säljaren lämnade garantier skall framställas skriftligen
Köparen skall, där så är möjligt, lämna en beskrivning av bristen samt lämna uppgifter om
vilket belopp som skall utgöra grund för reglering.
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4.7

Brister skall endast bli föremål för reglering enligt detta Avtal om bristerna sammantaget
överstiger ett belopp om 100 000 kronor, varvid hela bristen skall ersättas. Individuella brister
skall endast bli föremål för reglering enligt detta Avtal om bristerna överstiger ett belopp om 50
000 kronor varvid hela bristen skall ersättas.

5

Åtgärder på Tillträdesdagen

5.1

Mot erhållande av köpeskillingen skall Säljaren på Tillträdesdagen:
5.1.1

till Köparen överlämna de aktiebrev som hör till Aktierna och som är transporterade till
Köparen;

5.1.2

tillse att Köparen införs i aktieboken för Bolaget;

5.2

Köparen skall på Tillträdesdagen hålla en bolagsstämma i Bolaget vid vilken ny styrelse utses.
Säljaren försäkrar att nuvarande styrelseledamöter och suppleanter inte har några anspråk
mot Bolaget.

5.3

Om parterna genomför överlåtelsen på Tillträdesdagen men inte samtliga villkor uppfyllts eller
samtliga åtaganden utförts som utgör förutsättning för att genomföra överlåtelsen på
Tillträdesdagen, skall sådant villkor eller åtagande ändock uppfyllas såvida inte parterna
skriftligen överenskommer annat.

6

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Köparen skall se till att de på Tillträdesdagen avträdande styrelseledamöterna och suppleanterna beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av Bolaget fram till Tillträdesdagen under
förutsättning att Bolagets revisorer tillstyrker detta.

7

Sekretess

7.1

Såvitt inte annat överenskoms, förbinder sig parterna, med de begränsningar som följer av lag
att behandla detta avtal konfidentiellt.

7.2

Parterna skall gemensamt överenskomma om innehållet i eventuell pressrelease och
information till media, kunder och andra om överlåtelsen enligt detta avtal samt tidpunkten för
detta.

8

Meddelanden

8.1

Reklamationer och andra meddelanden skall vara avfattade på svenska och ske genom bud
eller rekommenderat brev till parternas i ingressen angivna eller senare angivna adresser.

8.2

Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda om:

8.3

8.2.1

avlämnat sker med bud - vid överlämnandet; eller

8.2.2

avsänt med rekommenderat brev två (2) dagar efter avlämnande för postbefordran.

Adressändring skall meddelas part på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse.
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9

Fullständig reglering
Detta Avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör och ersätter
alla skriftliga eller muntliga åtaganden, utfästelser och överenskommelser som föregått detta
Avtals undertecknande.

10

Bestämmelses ogiltighet
Skulle någon bestämmelse eller del därav i detta Avtal befinnas vara ogiltig, skall detta inte
innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället skall, i den mån ogiltigheten väsentligen
påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning av Avtalet ske.

11

Kostnader
Parterna skall var för sig bära de egna kostnader som respektive part nedlagt och som hänför
sig till detta Avtal samt till olika åtgärder som vidtas för dess genomförande, däribland
kostnader för revisorer, konsulter och jurister.

12

Passivitet
Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst
förhållande hänförligt till Avtalet skall inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende.

13

Ändringar eller tillägg
Ändring eller tillägg till detta Avtal kan endast göras genom en skiftlig handling som uttryckligen
hänvisar till detta Avtal och som undertecknas av båda parter.

14

Tillämplig lag och tvistelösning

14.1

På detta avtal skall svensk rätt tillämpas.

14.2

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för förenklat
skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall
hållas i Stockholm och språket skall vara svenska.

14.3

Skiljedomen skall avges inom 6 månader från det att saken har hänskjutits till skiljenämnden
om inte båda parterna accepterar en senareläggning.
_________________________

Detta Aktieöverlåtelseavtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Örebro den 16 februari 2016

Hällefors den 16 februari 2016

VÄRMEVÄRDEN AB

HÄLLEFORS KOMMUN

_________________________

_________________________

Anders Ericsson/Jonny Collander

AnnaHelena Jernberg/Ola Ström
Enligt delegation och beslut i
kommunfullmäktige den 16 februari
2016
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Datum

2016-02-02

Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar
för förtroendevalda i Hällefors kommun, dnr KS 14/00143
Ärendet
Allmänna utskottet återremitterade 2015-08-11 § 53 bestämmelser om
arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Hällefors kommun för
förtydliganden gällande bestämmelser om fasta arvoden och reseersättningar.
Denna återremiss ska inte anses beredd med dagens beslut.
I samband med att en myndighetsnämnd för skola och omsorg inrättas, finns
ett behov av att föra in denna i arvodesbestämmelserna. Detta sker under
punkten 4.1.1.
I samband med att beredningar inrättats under kommunstyrelsen, har
kommunförvaltningen uppmärksammat att dessa inte finns upptagna i
kommunens arvodesbestämmelser. Däremot finns beredningar under
kommunfullmäktige upptagna bland de arvodesgrundande sammanträdena.
Kommunförvaltningen föreslår med anledning av detta att ”fullmäktiges”
stryks under punkten 4.1.1 i nu gällande arvodesbestämmelser samt att
myndighetsnämnden för skola och omsorg läggs till enligt följande:
4.1.1 Protokollförda sammanträden
Kommunfullmäktige, fullmäktiges beredningar, valberedning,
kommunstyrelse, valnämnd, myndighetsnämnd för skola och omsorg,
kommunstyrelsens arbetsutskott, allmänna utskottet, bildningsutskottet och
omsorgsutskottet och dess arbetsutskott.
Gällande tidigare återremiss återkommer kommunförvaltningen vid senare
tillfälle.
Ekonomi

Antalet sammanträden och sammanträdenas längd påverkar kommunens
politiska kostnader. Myndighetsnämnden övertar i praktiken hanteringen av
ärenden som tidigare behandlats i kommunstyrelsen och/eller dess utskott
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varför kommunförvaltningen bedömer att den tillkommande kostnaden av
nämnden är ringa eller ingen alls. Avseende beredningarnas kostnader är
dessa starkt beroende av vilka uppdrag de ges av kommunstyrelsen och
svåra för förvaltningen att bedöma.
Folkhälsa

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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Revideringarna i bestämmelser om arvoden och ersättningar för
förtroendevalda i Hällefors kommun antas.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet yrkar Ewa Lindbäck (M) att
också samtliga arbetsutskott stryks ur punkt 4.1.1.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag med tillägg för Ewa Lindbäcks förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Revideringarna i bestämmelser om arvoden och ersättningar för
förtroendevalda i Hällefors kommun enligt förvaltningens och Ewa Lindbäcks
(M) förslag antas.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet tilläggsyrkar Allan
Myrtenkvist (S) att återremissen ska rapporteras till kommunstyrelsen senast
vid sammanträdet i maj.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag med Allan Myrtenkvists (S) tilläggsyrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Tidigare återremiss av ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast
vid sammanträdet i maj.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Revideringarna i bestämmelser om arvoden och ersättningar för
förtroendevalda i Hällefors kommun enligt förvaltningens och Ewa Lindbäcks
(M) förslag antas.
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Datum

2016-02-02

Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska
verksamheten 2016, dnr KS 15/00396
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09 § 118
Ärendet
Bergslagens kommunalteknik (BKT) har till kommunförvaltningen inkommit
med önskemål om tilläggsbudgetering för 2016 för investeringar inom dels
vatten och avlopp och dels offentlig belysning.
Ekonomi

Totalt har förbundet erhållit en investeringsbudget på 750 000 kronor
avseende Älvestorps vattenverk för år 2015 för att genomföra investeringar
som måste utföras för att uppfylla föreläggande från tillsynsmyndighet och
framtida krav. Åtgärderna är pågående och kommer inte bli klart förrän år
2016. Förbundet har med detta ett behov att överföra 350 000 kronor till
verksamhetsåret 2016.
Vad gäller investeringen av offentlig belysning i Sikfors är beställningen
gjord av förbundet hos entreprenören, men inväntar på besked från
Trafikverket för att kunna påbörja investeringen. Detta innebär att
investeringen inte kan påbörjas under år 2015 utan kommer först att kunna
ske under år 2016. För att kunna genomföra investeringen under år 2016
behöver förbundet erhålla 435 000 kronor i tilläggsbudgetering.
Utifrån att budgeterade investeringsmedel år 2015 inte kommer att
förbrukas föreslår förvaltningen att förbundet tilläggsbudgeteras med totalt
785 tkr, vilket innebär att kommunstyrelsens investeringsram 2016 totalt
blir 9 455 tkr för den tekniska verksamheten. Dessutom innebär det att
kommunens budgeterade investeringsvolym ökar till 24 040 tkr. Denna
tilläggsbudgetering innebär också att kommunens fastställda finansiella
resultatmål för verksamhetsåret 2016 påverkas vad gäller
investeringsandel. Investeringsandelen ökas från 6,2 procent till 6,4
procent.
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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.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Bergslagens Kommunaltekniks begäran om tilläggsbudgetering av
investering för vatten och avlopp och gata/park på 785 000 kronor för år
2016 godkänns.

-

Hällefors kommuns budgeterade investeringsvolym för verksamhetsåret
2016 förändras till totalt 24 040 tkr.

-

Hällefors kommuns finansiella resultatmål investeringsandel förändras till
6,4 procent för verksamhetsåret 2016.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson kortfattat.
Ritha Sörling (V) ställer fråga gällande anledningen till överflyttningen av
medel vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och ordförande
Christina Johansson (M).
Per Karlsson (M) yttrar sig utan att yrka.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Bergslagens Kommunaltekniks begäran om tilläggsbudgetering av investering
för vatten och avlopp och gata/park på 785 000 kronor för år 2016 godkänns.
Hällefors kommuns budgeterade investeringsvolym för verksamhetsåret 2016
förändras till totalt 24 040 tkr.
Hällefors kommuns finansiella resultatmål investeringsandel förändras till
6,4 procent för verksamhetsåret 2016.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande
Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag
vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Bergslagens Kommunaltekniks begäran om tilläggsbudgetering av investering
för vatten och avlopp och gata/park på 785 000 kronor för år 2016 godkänns.

3(3)

Hällefors kommuns budgeterade investeringsvolym för verksamhetsåret 2016
förändras till totalt 24 040 tkr.
Hällefors kommuns finansiella resultatmål investeringsandel förändras till
6,4 procent för verksamhetsåret 2016.
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Datum

2016-02-02

Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2016-2026, dnr
KS 15/00411
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-08 § 44
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26 § 94
Lokalresursförsörjningsplan för Hällefors kommun 2016-2026, daterad 201512-22
Ärendet
Kommunförvaltningen har utarbetat ett förslag på ny lokalförsörjningsplan för
kommunen utifrån nu kända faktorer och politiska beslut. Syftet med planen
är att skapa förutsättningar för att effektivisera kommunens lokaler utifrån det
behov som finns från verksamheterna genom en gemensam planering och
samordning i lokalförsörjningsfrågor. Dessutom ska planen tydliggöra det
ansvar som ställs på respektive verksamhet. Vidare är syftet att förtydliga
roller, ansvar och befogenheter i arbetsprocessen.
Målet med strategiska lokalförsörjningsplanen är att verksamheterna ska ha
tillgång till ändamålsenliga lokaler samtidigt som ett överutbud av lokaler
undviks. Det kräver att varje förvaltningens verksamheter jobbar med
befolkningsprognoser som underlag för bedömda framtida behov.
De större förändringar som framgår av nya planen är beslutat om att bygga
om Formens hus till kontorslokaler för kommunens kommunledningskontor
som idag inryms i kommunhuset. Dessutom förordar förvaltningen att
flygelbyggnaden intill kommunhuset rivs utifrån dess skick. I planen framgår
också ytterligare större förändringar som kommer hanteras som separata
ärenden till kommunstyrelsen under våren 2016.
1. Ombyggnad av Bergslagsvägen 15
2. Projektering av tillagningskök i Hällefors tätort
3. Projektering av förskolelokaler i Hällefors tätort
4. Ombyggnad och projektering av lokaler för ensamkommande barn och
ungdomar
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5. Utredningsuppdrag gällande lokaler för kommunens vård och
omsorgsboende
Ekonomi

Den strategiska planeringen ska bidra till att de kommunala fastigheterna
förvaltas på ett så ekonomiskt och effektivt sätt som möjligt. Planen utgår
från att verksamheternas lokalbehov i först hand ska tillgodoses i
kommunens egna lokaler och att de egna lokaler som har stora
underhållsbehov och blir övertaliga avvecklas som kommunal fastighet.
Utifrån ett sådant synsätt minskar kommunen lokalkostnaderna till förmån
för andra kostnader.
Folkhälsa

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

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

-

Förslag till ny lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2016-2026
antas.

-

Tidigare lokalförsörjningsplan upphör därmed att gälla.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet meddelar Ritha Sörling (V)
att hon inte deltar i beslutet.
Ekonomichef Jessica Janssonföredrar ärendet kortfattat.
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande externa hyresförfrågningar i
kommunala lokaler vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förslag till ny lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2016-2026 antas.
Tidigare lokalförsörjningsplan upphör därmed att gälla.
---
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Katja Ollila (V)
och Maja Loiske (V) att de inte deltar i beslutet.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslag till ny lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2016-2026 antas.
Tidigare lokalförsörjningsplan upphör därmed att gälla.
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1

Inledning

Året 2016 har för hela Sverige betytt snabbt förändrade behov av bostäder och
lokaler p g a de stora flyktingströmmar som förekommit inom Europa. Hällefors
kommun har i detta läge fått en per invånare räknat, ännu större förändring än
svenska medelkommunen p g a att det både har funnits relativt gott om bostäder
men inte minst att det etablerats privata flyktingförläggningar inom kommunen.
Från Region Örebro läns sida förutspår de att effekterna av denna folkvandring
kommer att ta betydligt längre tid än tidigare flyktingvågor, innan de avtar.
Kommunen kommer därför att behöva räkna med tio års perspektiv innan läget
återgår till det som rådde före 2016. Detta har gjort att kommunen ser att
behovet av lokaler ökat och att vikten av att ha en lokalförsörjningsplan är
viktigt. Kommunens kostnader för lokalytor uppgår 2015 till omkring
37 miljoner kronor.
Förvaltningen kan se att lokalbehovet vad gäller pedagogiska verksamheten
kommer att vara fortsatt hög och att det behövs vidtas både tillfälliga och
långsiktiga lösningar. Dessutom ser förvaltningen ett ökat behov av vård och
omsorgsplatser så väl som boende för ensamkommande flyktingbarn. Enligt
framtagna prognoser fram till 2022 behövs ytterligare 5 vård och omsorgsplatser
mot vad kommunen har idag.

2

Syfte

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

3

Målsättning

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

4

Omfattning

Denna plan omfattar samtliga av kommunens lokalanknutna verksamheter.

5

Organisation

Lokalresursfrågorna i Hällefors kommun hanteras av ekonomienheten och
verksamhetschefer gemensamt. Verksamhetschefer meddelar förändringar i
lokalbehov till ekonomienheten som har i uppgift att kvalitetssäkra samtliga
hyresavtal för lokaler som kommunen ingår. Ekonomienheten fungerar även
som kontaktyta gentemot de hyresvärdar som kommunen har avtal med.
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Kommunens lokalresursplanering är knuten till den årliga
verksamhetsplaneringen och budgetprocessen enligt kommunens riktlinjer till
verksamhets- och ekonomistyrningspolicy (B-E-0400). Alla verksamheter ska
beskriva behov av lokalytor på kort (1-3 år) och lång sikt (4-10 år) enligt
kommunens verksamhets- och ekonomi styrning.
5.1 Arbetsprocessen
Lokalresursgruppen har till uppgift att matcha förvaltningens lokalbehov med
tillgängliga resurser. I gruppen ingår fastighetsekonom, ekonomichef, VD på
bostadsbolaget och verksamhetschefer. Gruppen träffas minst tre gånger per år.
Ekonomienheten ansvarar för lokalförsörjningsgruppen och fastighetsekonomen
är sammankallande.
Att göra långa prognoser för befolkningsutveckling och demografiska
fluktuationer är svårt. Ju längre en prognos är desto större är osäkerhetsfaktorn
för de sista åren i prognosen Tidshorisonten för lokalresursplanen är 10 år och
materialet kommer att revideras en gång per år. Inför varje revidering av planen
stämmer verksamhetscheferna av lokalbehoven med verksamhetscheferna i sina
respektive enheter.

6

Lokalbestånd

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

Kommunhuset

Lokalerna är fullt uthyrda och nuvarande verksamheter utgörs av administrativt
kontor för förvaltningsledning, politisk ledning, medborgarplats och
kommunförvaltningens personal.
Teknisk status
Kommunhuset har ett stort eftersatt underhåll som kommer att kräva mycket stora
underhålls- och investeringsåtgärder de kommande åren om byggnaden ska
uppfylla de myndighetskrav som ställs på en arbetsplats. Ur ett
arbetsmiljöperspektiv är det främst ventilationen som omgående behöver åtgärdas.
Den ventilation som idag finns i huset inte är godkänd och uppfyller inte de krav
som ställs på en arbetsplats i arbetsmiljölagen (1977:1160). Därutöver finns stora
behov av fönsterbyte, takomläggning och fasadrenovering. Nytt elsystem och
stambyte är andra stora underhållsåtgärder som behöver vidtas inom en 10årsperiod.
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Ändamålsenlighet
Byggnaden är byggd och därmed anpassad för den typ av verksamhet som
bedrivs, men har under årens lopp genomgått mindre verksamhetsrelaterade
förändringar utifrån gällande byggtekniska förutsättningar. Detta är mest påtagligt
på markplan där mindre kontor har inretts från tidigare storkontor med
utgångspunkt från de hjärtväggar som löper parallellt genom huskroppen.
Förutsatt att användningsområdet inte förändras så krävs inga större anpassningar
för att upprätthålla ändamålsenligheten. Det förekommer en del problem kopplade
till ljudmiljön. Dessa problem åtgärdas med fördel i samband med en
ventilationsinvestering.
6.1.2

Kommunhusets flygelbyggnad

Kommunhusets flygelbyggnad inrymmer i dagsläget fackliga fackförbund och
delar av arbetsmarknadsenheten. Förutom kontor, konferens- och samtalsrum och
personalrum finns även arkivlokaler och varmgarage i byggnadens bottenplan.
Teknisk status
Flygelbyggnaden har ett eftersatt underhåll i likhet med huvudbyggnaden. Här
behöver ventilationen förbättras och byggas om. Tak, fönster och avloppsstammar
behöver bytas snarast för att bibehålla funktionerna och uppfylla arbetsmiljökrav.
Ändamålsenlighet
Byggnaden är anpassad för den verksamhet som bedrivs. Förutsatt att
användningsområdet inte förändras behövs inga stora anpassningar vidtas för att
upprätthålla ändamålsenligheten. Byggnaden har brister i tillgänglighet.
6.1.3

Godtemplargården

I dagsläget hyrs lokaler inom vård och omsorg i form av hemtjänst och kontor för
sjuksköterskor. Även förskoleklass, fritidshem och förberedelseklass inryms och
delar av arbetsmarknadsenheten. I källarplanet finns extern hyresgäst (IOGTNTO) i en del men den stora Pelarsalen står i dagsläget tom.
Teknisk status
Godtemplargården har liknande underhållsbehov som kommunhuset och dess
flygelbyggnad, det vill säga de stora behoven är takomläggning, fasadrenovering,
fönsterbyten och installation av ny ventilation. Dessutom finns ett stort behov av
en uppgradering av värmesystemet. De invändiga ytskikten är också mycket
slitna. Byggnaden behöver även tillgänglighetsanpassas om den i framtiden ska
används för kommunal verksamhet.
Ändamålsenlighet
Byggnaden är byggd och utformad efter specifik verksamhet. Det medför brister i
ändamålsenligheten för den verksamhet som idag bedrivs i huset. För en
långsiktig användning av lokalerna krävs, förutom ovan nämnda
renoveringsinsatser, även vissa ombyggnationer och ändring av planlösningen i
byggnaden.
6.1.4

Formens hus

Byggnaden är i dagsläget helt outhyrd. Kommunen kan avyttra alternativt riva
byggnaden tidigast årsskiftet 2015/2016 till följd av de bidrag som mottogs i
samband med byggnationen. Tidigare beslut innebär att Formens hus kommer
inrymmas med verksamhet som till stor del idag inryms i kommunhuset.
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Teknisk status
Vissa delar av byggnadens källarvåning har en påbörjad men ej slutförd
renovering. Byggnaden har ett modernt ventilationssystem i gott skick samt ny
undercentral på värmesidan. Elsystemet är nydraget 2005 och flexibelt. De
tillbyggda och ombyggda delarna har god kvalité på sina ytskikt. Dock behöver
golven som har en estetisk, men känslig yta, underhåll. Huset är uppfört som ett
faktor 10 hus. Trots detta tankesätt finns en del energitekniska åtgärder som finns
möjlighet att utföra, som t ex byte av glasrutor i befintliga fönster i 50 tals huset.
Ändamålsenlighet
Formens hus är en speciellt utformad byggnad i tre plan samt källarvåning.
Samtliga våningsplan binds ihop via utställningshallen i bottenplanet som är
öppen upp till nocken på huset. Dessvärre saknas stora delar av dokumentation
kring uppförandet som föranlett en situation som framkallar osäkerhet om
huruvida förändringar av huset kräver bygglov eller inte. Om ett bygglov krävs
innebär det att många tänkbara lösningar måste revideras, medans ett icke krav
innebär kravnivå i paritet med när byggnaden senast byggdes om med bygglov.
Den öppna planlösningen gör att huset med mindre förändringar kan användas till
en rad skiftande användningsområden då det i konstruktionen finns få
begränsningar.
6.1.5

Terrassen

Terrassen är ihopbyggd med Formens hus och är i dagsläget till större delen
uthyrd till extern entreprenör.
Teknisk status
I Terrassen finns brister främst vad gäller elinstallationer och ventilation.
Ändamålsenlighet
Terrassen är en affärslokal som i princip består av ett enda stort utrymme och
användningsområdet är därför relativt flexibelt. Det går att med enkla medel dela
av lokalen med lättväggar om så önskas.
6.1.6

Tingshuset

Huset på torget i inrymmer en affärslokal i entréplanet och på andra våningen två
lägenheter. Både lokal och lägenheter är i dag helt uthyrt.
Teknisk status
Huset har genomgått en helrenovering under verksamhetsåret 2015. Det behöver
ommålas utvändig, vilket kommer utföras under våren 2016. Det kommer då att
målas med linoljefärg för att bevara kulturhistoriska värden.
Ändamålsenlighet
Lokalen i entréplanet på huset är anpassad för någon form av offentlig
verksamhet. Lägenheterna är lämpliga att hyra ut till bostadsändamål.
6.1.7

Masken

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

Klockarhagsskolan

Klockarhagsskolan byggdes om och ut och renoverades under åren 2010-2012.
Lokalerna inrymmer grundskola för F-9 inklusive fritidshem samt administration
för skolverksamheten och är fullt uthyrd till förvaltningens pedagogiska
verksamhet.
Teknisk status
Fastigheten är i gott skick. Dock kan statusen inte jämställas med en helt nybyggd
fastighet. Underhållsbehov som föreligger är takomläggningar och fönsterbyten på
vissa fasader. Underhållsnivån är, i enlighet med vedertagna principer i branschen,
halverad för fastigheten de närmaste fem åren med hänsyn tagen till den
omfattande renovering som nyligen utförts.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är anpassade till den verksamhet som bedrivs. Utemiljön för F-5 i
anslutning till Linjalen behöver vidareutvecklas. Både elever och personal
upplever att det finns för lite aktiviteter på den befintliga skolgården och bland
annat har önskemål om fler gungor och lekredskap uppkommit.
6.1.9

Philskolan

Lokalerna inrymmer gymnasieskolans verksamhet, SFI och komvux. Den är fullt
uthyrd till förvaltningens pedagogiska verksamhet.
Teknisk status
Pihlskolan är i relativt gott skick. Dock finns behov av vissa fönsterbyten. Tak,
fasader och invändiga ytskikt behöver ses över men bedöms vara i relativt gott
skick. Elförsörjningen har i dagsläget brister och behöver förnyas. Sanitära
utrymmen behöver tillskapas och uppdateras till dagens krav.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är anpassade för den verksamhet som bedrivs.
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6.1.10 Grythyttans skola

Skolan inrymmer grundskola F-5 samt fritidshem. Lokalerna är fullt uthyrda till
förvaltningens pedagogiska verksamheten. Matsal finns i en externt förhyrd lokal
på Sörgården i anslutning till skolan.
Teknisk status
Byggnaden har ett eftersatt underhåll och kräver en hel del åtgärder de kommande
åren. De högst prioriterade är en framtida takomläggning samt att en del tekniska
system uppnått sin tekniska och ekonomiska livslängd och behöver bytas ut.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är anpassade för den verksamhet som bedrivs. Utemiljön kring skolan
behöver förbättras och utvecklas.
6.1.11 Sporthallen

I byggnaden, som är fullt uthyrd till förvaltningens pedagogiska och
fritidsverksamhet, bedrivs idrottsverksamhet till förmån för skola och
föreningsliv. I källarplanet inryms bowlinghall, styrketräningslokal och en mindre
motionslokal.
Teknisk status
Sporthallen genomgick åren 2007-2009 en omfattande renovering. Förutom nya
ytskikt invändigt byttes ventilation, belysning, golvet i stora hallen och en ny
fjärrvärmecentral installerades. Taket behöver ses över och eventuellt bytas inom
en 5-årsperiod.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs. Dock upplevs
förrådsutrymmena som knapphändiga och önskemål om mer förrådsutrymme har
vid flera tillfällen framförts, både av skolpersonal och av föreningslivet. Det finns
även ett behov av en teorisal i byggnaden.
6.1.12 Galaxen

Under verksamhetsåret 2014 slutfördes den ombyggnad som gjorts vad gäller
anpassning till daglig verksamhet som bedrivs av förvaltningens vård och omsorg.
Även delar av arbetsmarknads verksamhet inryms i dessa lokaler liksom någon
form av utrymme för kommunens centrala förråd. Utöver dessa verksamheter
inryms även Särvux. Gymnastiksalen hyrs ut till förvaltningens fritidsverksamhet
för föreningslivets räkning under kvällstid.
Teknisk status
Galaxen är anpassad till den nya verksamheten efter den genomgående invändiga
renoveringen. Omklädningsrummen i anslutning till gymnastiksalen är i behov av
genomgående renovering. Även på yttertak och fönster föreligger
underhållsbehov.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är anpassade efter verksamhetens behov vad gäller vård och omsorg.
När det gäller lokaler för arbetsmarknad behöver lokalerna anpassas vad gäller
främst möjligheterna till att snickra och använda de verktyg/maskiner som
verksamheter har.
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6.1.13 Lindholmstorpet

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

Lokalerna är helt uthyrda till Bergslagens räddningstjänst, dock är ytan inte
maximalt utnyttjad.
Teknisk status
En konsultfirma har på uppdrag av Bergslagens räddningstjänst upprättat en
underhållsplan för Räddningsstationen. Den gör gällande att stationen är i gott
skick och inga akuta underhållsåtgärder behöver vidtas.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är helt anpassade efter verksamheten. Dock nyttjar hyresgästen inte alla
ytor då det numera endast finns en deltidsstyrka kopplad till stationen. Kontor och
konferensrum står tomma större delen av tiden och skulle kunna hyras ut till
annan verksamhet under förutsättning att nuvarande hyresgäst inte motsätter sig
detta.
6.1.15 Kommunförrådet

Kommunförrådet och sanitetsbygganden intill är uthyrda till Bergslagens
kommunalteknik. Förbundet använder fastigheten för verksamheten inom gatuoch parkavdelningen.
Teknisk status
Behov av renovering av fönster föreligger. Det behövs även göras en översyn av
elinstallationerna och takavvattningen behöver förnyas. Dock utfördes en
uppdatering av värmesystemet under 2013. Den ena porten har bytts ut, den andra
kommer att behöva bytas ut.
Ändamålsenlighet
Fastigheten är anpassad efter verksamhetens behov.
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6.1.16 Krokbornsparken

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

Inom naturreservatet Björskogsnäs, som ägs av kommunen, finns ett antal
byggnader. Ett hus är uthyrt till en privatperson medan övriga byggnader står
outnyttjade.
Teknisk status
Under år 2015 har huvudbyggnaden främst rustats och byggts ut. Vissa byggnader
har ett stort underhållsbehov.
Ändamålsenlighet
Byggnaderna i reservatet består av två boningshus med tillhörande
ekonomibyggnader. Båda boningshuset är ändamålsenliga och förvaltningen har
idag uppdrag att hitta ett sätt att förvalta området på bästa sätt.
6.1.18 Hällevi idrottsplats

Hällevi idrottsplats och Prästvallen har under år 2015 förvaltats av
fastighetsförvaltningen genom Hällefors Bostads AB med hjälp av kommunens
arbetsmarknadsenhet. Ägarförhållandet är som så att kommunen äger själva
plattan, den s.k. ispisten, medan Hällefors Ishockeyklubb äger omgärdande hall.
Teknisk status
Ispisten är i gott skick då den totalrenoverades för drygt ett år sedan.
Omklädningsrum för fotbollen har nått sin tekniska livslängd och måste antingen
totalrenoveras eller att nya uppföras. Ett möjligt scenario är att detta sker i
samband med det eventuella uppförandet av ny simhall på området.
Planerna är i behov av större åtgärder i form av ökat kontinuerligt underhåll
genom dressning m.m. I nuläget saknas erforderliga maskiner för detta ändamål.
Stängsling runt området har stora underhållsbrister och ett beslut om i vilken
omfattning det ska finnas stängsel eller inte måste fattas.
Ändamålsenlighet
Anläggningen som helhet är ändamålsenlig, dock med alla brister i underhåll
enligt ovan.
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6.1.19 Busstation/resecentrum

Den nuvarande busstationen i Hällefors centrum består av en väntsalsbyggnad
som även inrymmer en mindre kiosk och tillhörande bussangöring.
Teknisk status
Fastigheten har uppnått sin tekniska livslängd och kommer att ersättas av ny
väntsal i anslutning till den nyanlagda plattformen cirka 200m söder om
nuvarande position. Den nya väntsalen, plattformen och bussangöringen förväntas
stå klar under sommaren 2016 och kommer därmed att utgöra Hällefors nya
resecentrum.
Ändamålsenlighet
Nuvarande busstation är ändamålsenlig sett till dess funktion och placering. Den
nya förväntas uppfylla samma kriterier.
6.2 Inhyrda lokaler
Förutom de lokaler som kommunen äger hyrs en stor del av lokalerna in av extern
hyresvärd, främst av Hällefors Bostads AB, men även av vissa andra
fastighetsägare. Nedan följer en redogörelse för det inhyrda lokalbeståndet
avseende ändamålsenligheten.
6.2.1

Folkets hus

Lokalerna i Folkets hus inhyrs för förvaltningens kulturskola. Dessutom ger
gällande avtal lokala föreningar rätt att nyttja två av de möteslokaler som finns
kostnadsfritt.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ändamålsenliga och anpassade för verksamheten. Dock föreligger
behov av en repetitionslokal för band och orkestrar som inte kan tillgodoses i
lokalerna i Folkets hus.
6.2.2

Bergslagvägen 15/Gillersvägen 6

Förskolan Lärkan är belägen på Bergslagsvägen i centrala delarna av Hällefors
tätort. Förvaltningens pedagogiska verksamhet hyr lokalerna av Statens
Bostadsomvandling och består av tre förskoleavdelningar med mottagningskök.
På Gillersvägen 6 pågår en ombyggnad som innebär att förvaltningen kommer att
hyra dels ytterligare tre förskoleavdelningar med ett mottagningskök och dels sex
stycken hyreslägenheter för äldre. Hyresavtalet löper till 2036-07-31.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ändamålsenliga för förskoleverksamhet och hyreslägenheter för
äldre. Utemiljön för friyta omfattar drygt 3500m² och når därmed nästan upp till
rekommendationen på 30m²/barn och det finns många lekredskap på gården.
Friytan kan därmed komma behöva utökas.
6.2.3

Motionsanläggningen Hurtigtorpet

Förskolan Smultronstället inryms i lokaler vid motionsanläggningen Hurtigtorpet i
norra delen av Hällefors tätort. Lokalerna ägs av Idrottsalliansen Hurtigtorpet som
i sin tur hyr ut till förvaltningens pedagogiska verksamhet. Hyresavtalet är
pågående till och med 2017-06-30, med en uppsägningstid på 6 månader och
förnyelse på ett år vid utebliven uppsägning.
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Ändamålsenlighet
Förskolan bedriver I ur och skur- pedagogik och vistas mestadels utomhus. Läget
på lokalen i direkt anslutning till skogen är ändamålsenligt för den typen av
verksamhet.
6.2.4

Bananen

Förskolan Bananen utgörs av en tillfälligt inhyrd paviljong. Byggnaden inrymmer
två avdelningar. Byggnaden är av tillfällig karaktär. Konstruktion, installationer
och material ger en teknisk livslängd på omkring 10 år. På grund av ett enklare
utförande är driftkostnaderna för denna typ av byggnader vanligtvis högre än för
permanenta byggnadstyper. Denna paviljong sattes upp år 2003 och har således
nått slutet av sin tekniska livslängd. Hyresavtalet är uppsagt och gäller fram till
2017-02-28.
Ändamålsenlighet
Byggnaden är ändamålsenlig för verksamheten som bedrivs. Utemiljön är inte
tillfredsställande. Den inhägnade gården är liten i förhållande till antalet barn på
förskolan och utbudet av lekutrustning är undermåligt.
6.2.5

Megabananen

Tillfällig inhyrd lokal från BOAB för att barnantalet i bananen är så stort. Lokalen
är lokaliserad i lägenhet på Hälsovägen 3.
Ändamålsenlighet
Lokalen fyller sin funktion som avlastningslokal för bananen. Den är dock inte att
betrakta som långsiktig lösning.
6.2.6

Sörgården

Sörgården inrymmer förskola, måltidslokaler och trygghetsboende och inhyrs av
Hällefors Bostads AB. Förvaltningens vård och omsorg hyr lokaler för personaloch gemensamhetsutrymmen trygghetsboende som i dagsläget omfattas av 20
lägenheter.
För närvarande hyrs lokaler i hus 2, 3, 6 i Nya Sörgården samt del C av gamla
Sörgården . Hus 4 i nya Sörgården ska bygga som för förskolans behov och när
den är färdigställd ska verksamheten i hus 2 flyttas till denna.
Ändamålsenlighet
Förskolelokalerna kommer efter ombyggnaden av hus 4 att vara väl anpassade för
verksamheten. Inom hus 6 har kommunen sagt upp lokalerna för biblioteket från
och med 2015-06-01. Övriga ytor disponeras men mindre ombyggnad för att få
köket mer effektivt önskas. Bland annat bör lastkajen byggas om så de i dagsläget
förekommande högre varutransportbilarna kan angöra på ett enkelt sätt.
Trygghetsboendedelen bedöms fylla sin funktion som hem för de äldre på ett bra
sätt. Lokalerna är ändamålsenliga för syftet, dock något föråldrade.
6.2.7

Centrumhuset

Lokalerna i Centrumhuset hyrs av en privat fastighetsägare för
biblioteksverksamhetens räkning genom förvaltningens kulturverksamhet med ett
avtal som löper till 2016-09-30 med 9 månaders uppsägningstid på, som även
inkluderar förvaltningens turistbyråverksamhet. Även bokhandel ryms i lokalerna.
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Ändamålsenlighet
Lokalerna är inte ändamålsenliga ur den aspekten att ytan är för liten för den
verksamhet som bedrivs. Detta beror på att den utställningslokal som ingår i
avtalet inte kan nyttjas exklusivt av turistbyrån.
6.2.8

Gamla Björkhaga

Gamla Björkhaga hyrs in för förvaltningens vård och omsorgsverksameht som
trygghetsboende och boende för funktionshindrade av Hällefors Bostads AB.
Hyresavtalet omförhandlades under 2014 och sträcker sig nu till och med 202403-31.
Ändamålsenlighet
Fastigheten är i behov av vissa tillgänglighetsanpassningar. Tillexempel är
dörrposter generellt för smala för rullstolar och rullatorer. Hur är det med
badrummen? Arbetsmiljön för de anställda? Bortsett från dessa brister fungerar
lokalerna väl för ändamålet.
6.2.9

Nya Björkhaga

Nya Björkhaga hyrs in av Hällefors Bostads AB för vård och omsorgsboende.
Hyresavtalet omförhandlades under 2014 och sträcker sig nu till och med 202403-31.
Ändamålsenlighet
På Nya Björkhaga finns problem med trånga utrymmen och smala passager.
Lokalerna utnyttjas inte effektivt och är inte optimala ur ett
verksamhetsperspektiv.
6.2.10 Fyrklövern

Fyrklövern fungerar som vård och omsorgsboende och inhyrs från Hällefors
Bostads AB. Avtalet förnyas kontinuerligt med tre år och är för närvarande
förlängt till 2018-12-31.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ursprungligen konstruerade för vård- och omsorgsboende och är
ändamålsenliga därefter.
6.2.11 Gillersgården

Gillersgården hyrs in för boende för ensamkommande barn och ungdomar av
Länsgården med ett hyresavtal som sträcker sig till och med 2018-12-31 med två
års uppsägningstid.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ursprungligen konstruerade för vård- och omsorgsboende och är
ändamålsenliga därefter. Lokalerna används inte optimalt och de har ett stort
underhållsbehov.
6.2.12 Kyllervägen 37

På Kyllervägen 37, i anknytning till Fyrklövern, finns för närvarande individ- och
familjeomsorgen. Lokalerna inhyrs av Hällefors Bostads AB och har ett
tillsvidareavtal som löper med tre månaders uppsägningstid. Dock med
lösenklausul om uppsägning sker tidigare än 2017-10-31.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ändamålsenliga för verksamheten som bedrivs. Lokalerna är dock i
behov av en mindre verksamhetsanpassning samt viss ytskiktsrenovering.
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6.2.13 Bergslagsvägen 5

På Bergslagsvägen 5 kommer AME och hemtjänsten att anpassa lokaler för sina respektive
verksamheter. Nytt kontrakt kommer att tecknas för detta.
Ändamålsenlighet
Efter ombyggnad kommer lokalerna att vara ändamålsenliga för verksamheterna.

6.2.14 Mogrensvägen 1

På Mogrensvägen 1 bedrivs boende för funktionshindrade kallat Mogrens väg.
Förvaltningens vård och omsorgsverksamhet hyr lokalerna av Hällefors Bostads
AB och avtalet löper till 2017-12-31.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ändamålsenliga för verksamheten som bedrivs.

7

Lokalförsörjningsplan

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

Behov som tillgodoses inom det egna beståndet
Kommunhuset

Någon plan för kommunhuset finns inte utan beslutet är att husets framtid ska
inkluderas i den utredningsgrupp som påbörjats gällande tätortens centrumbild.
7.1.2

Kommunhusets flygelbyggnad

Planen är att fastigheten ska rivas utifrån att den har ett stort underhållsbehov.
7.1.3

Godtemplargården

Planen är att byggnaden på fastigheten avvecklas eller utvecklas beroende på
behov och vad som framkommer i den pågående centrumutredningen. Klart är
dock att fastigheten till stora delar inte motsvarar de behov som finns för
kommunal verksamhet och att den har ett stort underhållsbehov.
7.1.4

Formens hus

Formens hus ska utgöra kommunens centrala mötesplats och därmed bli en del av
det offentliga rummet. Politikernas och förvaltningens övergripande
administration och utställningshall ska inrymmas i lokalerna. Formens hus ska
vara en samverkansarena för kultur, näringsliv och kommunalkontakt för samtliga
innevånare, företagare och turister.
7.1.5

Terrassen

Lokalen ska utgöras av kontor och övriga funktioner för bostadsbolagets
administration, där politikernas och förvaltningens övergripande administration i
Formens hus samutnyttjas fullt ut, så som personalrum, konferensrum.
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7.1.6

Tingshuset

Fastigheten ska utgöras av en filial för biblioteket på nedre plan och två lägenheter
på övervåningen. Att lägenheterna kvarstår innebär inte något hinder att hyra ut
för annat ändamål.
7.1.7

Masken

Planen är att Masken ska avyttras ur det kommunala fastighetsbeståndet utifrån att
fastigheten inte är anpassade efter storleken på dagens barngrupper, vilket gör att
utrymmena upplevs som små och trånga. Planen är att fastigheten rivs år 2018.
7.1.8

Klockarhagsskolan

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

Pihlskolan

Skolan är verksamhetsanpassad och ska vara en skola för gymnasiet, komvux och
SFI. Utemiljön ska fortsätta att utvecklas för att skapa förutsättningar för att
eleverna på ett säkert sätt kan gå och cykla till skolan som också gynnar
folkhälsan.
7.1.10 Grythyttans skola

Grythyttan skola ska vara en grundskola för elever från F till 5. Utemiljön ska
fortsätta att utvecklas för att stimulera utomhusaktiviteter och skapa
förutsättningar för att eleverna på ett säkert sätt kan gå och cykla till skolan som
också gynnar folkhälsan.
7.1.11 Sporthallen

Sporthallen ska vara kommunens idrottslokal för undervisning dagtid och
kvällsaktiviteter för föreningslivet. Planen är att optimera behovet av fler
undervisningslokaler som skulle till viss del kunna tillgodoses om externa
hyresgäster som idag inryms erbjuds andra lokaler.
7.1.12 Galaxen

Galaxen ska vara kommunens lokal för daglig verksamhet för funktionshindrade
och gymnastiksal och omklädning/duschrum för fritidsverksamheten på kvällstid.
7.1.13 Lindholmstorpet

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

Stationen är lokaler för Bergslagens Räddningstjänst (BRT) som bedriver
verksamhet i övervägande del av stationen. Planen är att resterande del, bestående
av några kontor och ett sammanträdesrum, ska fyllas med passande verksamhet
för att motverka tomma lokaler.
7.1.15 Kommunförrådet

Förrådet ska vara kommunens tekniska lokal för Bergslagens Kommunalteknik
(BKT) som bedriver verksamhet i lokalerna.
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7.1.16 Krokbornsparken

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

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

Hällevi idrottsplats ska vara kommunens centrala plats för utövande och
beskådande av idrott. Planen är att projektera och besluta för en simhall med
omklädningsmöjligheter för fotbolls- och uteaktiviteter. Planen är att projektet ska
redovisas för kommunstyrelsen under 2016.
7.1.19 Busstation/resecentrum

Planen är att avveckla nuvarande väntsal och bussangöring efter det nya
resecentrumet tas i bruk. För att därefter anlägga fler parkeringsplatser med närhet
till centrum.
7.2
7.2.1

Behov som inte tillgodoses inom det egna beståndet
Förskoleverksamhet

Hällefors
Den kommunala barnomsorgen i Hällefors inryms idag i förskolan Masken (3
avdelningar), förskolan Bananen (2 avdelningar), förskolan Lärkan (3
avdelningar) och förskolan Smultronstället (1 avdelning). Elevantalet i förskolan i
Hällefors bedöms minska med cirka 40 barn, motsvarande 2 avdelningar innan
2025.
Planen är att sju avdelningar kommer att inrymmas i SBO:s förhyrda lokaler som
kommer att förvaltas av bostadsbolaget. Dessutom är planen att förskolan Masken
avvecklas genom rivning och att bostadsbolaget genomför en nyproduktion intill
Lärkan. Nyproduktionen ska inrymma tre avdelningar om 160 kvadratmeter plus
mottagningskök, utifrån de behov som kommunen ser för de närmaste läsåren och
enkelt kan omvandlas till attraktiva seniorboenden om eller när kommunens
behov minskar. Som seniorboenden kommer de omfatta sex lägenheter om 80
kvadratmeter. Som dragspel planeras förskolan Smultronstället finns kvar med en
avdelning.
Grythyttan
Planen är att förskolans behov av externa lokaler i Grythyttan kommer att
motsvara två huskroppar på Sörgården. Idag finns 3 avdelningar på Sörgården.
Där den mindre lokalen med största sannolik kunna komma att fränträdas på
kortare sikt.
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7.2.2

Äldreomsorg

Planen är att bostadsbolaget fortsättningsvis ska ansvara för kommunens vård och
omsorgsboende och att lokalerna ska vara anpassade till dagens behov och krav,
vilket innebär att vård omsorgsboende på Nya Björkhaga inte är optimalt.
Kommunen ska hyra gemensamma ytor och personalutrymmen som behövs i
trygghetsboenden med kvalitet.
7.2.3

Psykiatriverksamhet

Kommunens psykiatriverksamhet är i dag utspridd inom Örebro län. Kommunen
ser flera fördelar med att kunna ordna ett samlat boende för ändamålet inom norra
länsdelen. Planen är att kommunen ser över möjligheterna till ett gemensamt
boende för norra länsdelen.
7.2.4

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen har sina lokaler på Kyllervägen i nordöstra delen av
Hällefors tätort. Lokalerna förhyrs från Hällefors Bostads AB. Planen är att
verksamheten kvarstår i nuvarande lokaler.
7.2.5

Boende för ensamkommande flyktingbarn

Planen är att kommunen förhyr lokaler av Länsgården och att det utreds om
lokalerna ska byggs om för att förtäta lokalerna och utnyttja dem maximalt eller
om det ska ske en nyproduktion genom bostadsbolagets försorg.

Sida
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Datum

2016-02-03

Förslag till avfallsplan för Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora kommun 2016-2020, dnr KS 15/00318
Beslutsunderlag
Protokoll från direktionens sammanträde 2015-10-16 Dnr: BKT 2014-440
Samrådsredogörelse
Kommunal Avfallsplan 2016-2020; underlag, strategier och mål,
åtgärdsprogram och samrådsredogörelse, daterad 2015-09-04
Ärendet
Direktionen för Bergslagens Kommunalteknik beslutade den 16 oktober 2015
att godkänna förslagen avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
och Nora kommun 2016-2020 och att den överlämnas till
medlemskommunerna fullmäktige för beslut.
Ekonomi

I förslaget framgår ett åtgärdsprogram där varje åtgärd innehåller en
ekonomisk konsekvens där låg motsvarar åtgärder under 50 000 kronor,
medel motsvarar en kostnad mellan 50 000 kronor till 300 000 kronor och
slutligen hög är åtgärder som kostar över 300 000 kronor. I
åtgärdsprogrammet framgår också en tidplan som anger vilket
verksamhetsår som åtgärden föreslås genomföras, vilket påverkar
kommunens kommande avfallstaxa och investeringsbudget.
Folkhälsa

Förslaget innebär att kommunen på bästa sätt hanterar det avfall som
uppstår och att det sker en återvinning så långt det är möjligt. En bra miljö
ger bättre förutsättningar för en bra folkhälsa.
Miljö

För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av
avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Syftet är att planen ska
tydliggöra kommunens ambitioner för avfallsområdet utifrån de nationella
miljökvalitetsmålen.
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Avfallsplanen har tagits fram i samverkan med Bergslagens
Kommunalteknik (BKT) och Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning
(BMB) och gäller för perioden 2016-2020.
Planen omfattar ett måldokument som beslutas i kommunfullmäktige för
hela planperioden samt ett åtgärdsdokument och ett underlagsdokument
som beslutas i kommunstyrelse och som revideras årligen.
Avfallsplanen består av tre delar:
1. Underlaget, som behandlar gällande ram och regelverk.
2. Strategier och mål, som redogör för kommunens prioriteringar och mål
under planperioden.
3. Åtgärdsprogrammet, som anger specifika åtgärder som ska
åstadkommas under planperioden för att uppnå målen och kan
revideras årligen.
Avfallsplanen har varit utställd under perioden 2015-05-19 till och med
2015-06-23 på stadsbiblioteken, kommunernas respektive hemsidor samt
BKS:s hemsida.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Avfallsplanen för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun
2016-2020 antas.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Avfallsplanen för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun
2016-2020 antas.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande
Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag
vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Avfallsplanen för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun
2016-2020 antas.
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Samrådsredogörelse
Avfallsplanen har varit utställd under perioden 2015-05-19 till 2015-06-23 på
stadsbiblioteken, kommunernas hemsidor samt på Bergslagens kommunaltekniks
hemsida.
Remiss skickades till:
Villaägarna
Bergslagens miljö och byggnadsnämnd
(BMB)
DHR Örebro län
PRO Örebro län
Migrationsverket
Länsstyrelsen Örebro
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Linde Energi
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Bergslagens kommunalteknik (BKT)
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Lindesberg Moderaterna
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Lindesberg Kristdemokraterna
Lindesberg Miljöpartiet

Lindesberg Sverigedemokraterna
Nora Socialdemokraterna
Nora Centerpartiet
Nora Vänsterpartiet
Nora Moderaterna
Nora Folkpartet
Nora Kristdemokraterna
Nora Miljöpartiet
Nora Sverigedemokraterna
Landsbygdspartiet
Norapartiet
Hällefors Socialdemokraterna
Hällefors Centerpartiet
Hällefors Vänsterpartiet
Hällefors Moderaterna
Hällefors Grythyttelistan
Hällefors Landsbygdspartiet
Hällefors Sverigedemokraterna
Ljusnarsberg Socialdemokraterna
Ljusnarsberg Centerpartiet
Ljusnarsberg Vänsterpartiet
Ljusnarsberg Moderaterna
Ljusnarsberg Folkpartet
Ljusnarsberg Miljöpartiet
Ljusnarsberg Sverigedemokraterna

Synpunkter kom in från Länsstyrelsen Örebro län samt Kommunstyrelsen i
Ljusnarsbergs kommun.
Nedan redovisas och bemöts synpunkter inkomna under utställningsperioden.
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KOMMUN

INTRESSENT

SYNPUNKT

SVAR FRÅN PROJEKTGRUPPEN

Samtliga
kommuner

Länsstyrelsen
Örebro län

Länsstyrelsen anser att förslaget till avfallsplan innehåller ambitiöst
ställda mål och konkreta åtgärder för att målen ska kunna nås. De
nationella miljömål som främst berörs är God bebyggd miljö och Giftfri
miljö. I planen framgår det inte direkt vilka mål och åtgärder som syftar till
att nå vilket nationellt miljömål. En sådan koppling kan av pedagogiska
och uppföljningstekniska skäl vara lämplig.

Målen i avfallsplanen kopplar både till nationella
miljömål och till den nationella avfallsplanen. Båda
dessa finns kort återgivna i avfallsplanens del
Underlag.

Ljusnarsbergs
kommun

Kommunstyrelsen

Enligt Naturvårdsverkets föreskrift 2006:6 så ska en avfallsplan innehålla Tabell över de större industriernas farliga avfall har
uppgifter om uppkomna avfall inom kommunen som kommunen inte
lagts till i avfallsplanens del Underlag.
ansvarar för exempelvis avfall som omfattas av producentansvar. Men
även avfall som uppkommer inom industrin ska ingå om det kan ha
betydelse för hälsa säkerhet och miljö. Dessa uppgifter är knapphändiga i
avfallsplanen och bör utveckas för att uppfylla lagkraven i föreskriften.
Vägledning till hur dessa uppgifter kan se ut finns i Naturvårdsverkets
allmänna råd till den aktuella föreskriften.
Förslaget till Kommunal Avfallsplan består av tre delar, Underlag,
Skrivfelet har rättats till.
strategier och mål samt Åtgärdsprogram. I samtliga tre delar finns
sammalydande förord där det i fjärde stycket anges att avfallsplanen avser
perioden 2016-2021. I försättsbladet anges att planen avser perioden
2016-2020, vilket medför att läsaren blir osäker på vilken av dessa
perioder som är den korrekta för avfallsplanens giltighetstid.
På sidorna 32-35 i delen Underlag finns uppföljning av föregående
avfallsplan. Beträffande målet på sidan 32 om att 90 procent av invånarna
skall uppleva avfallshanteringen ger en god service och är användarvänlig
anges i uppföljningen att målet är högt uppsatt. Detta kan dock inte anses
vara fullödig förklaring till att målet inte uppnås, den höga målsättningen
torde varit känd när målet beslutades i avfallsplanen.

Meningen är borttagen.

På sidan 33 anges i uppföljningen av målet att år 2010 skall 50 procent och I den nya avfallsplanen används branchorganisationen
år 2013 60 procent av hushållsavfallet återvinnas genom
Avfall Sveriges nyckeltalsdatabas Avfall web som
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materialåtervinning, att det faktum att målet inte nås förmodligen beror
på annan beräkningsrund tidigare. Detta är inte, enligt vår mening en bra
förklaring till att målet inte uppnås.

grund för beräkning. Detta gör att beräkningssättet
överensstämmer med nationella nyckeltal och ger
möjliget att jämföra med andra kommuner än BKTs.

På sidan 36 i Underlag anges under rubriken Politik punkt nio
Meningen har tagits bort.
Kommunernas utveckling att "Alternativa vägar att lösa kommunala frågor
aktualiseras allt mer." Vad som åsyftas med denna mening utvecklas inte
vidare och läsaren lämnas i ovisshet, en vidareutveckling av resonemanget
som föranlett denna mening vore berikande for avfallsplanen.
Punkt två under rubriken Socialt på sidan 37 i Underlaget inleds med
meningen "Allt mer krävande och kunniga människor." Det är vår
uppfattning att begreppet "krävande" innehåller en sådan negativ
innebörd att det inte är korrekt att begagna sig av detta i en avfallsplan.
Kommunala verksamheter bör i undantagsfall använda sådana uttryck om
de människor de skall ge service.

Ordet är ersatt med ”intresserade”.

I delen Strategier och mål finns angivet som svaghet på sidan 2 att det
saknas informatör på BKT. Det är vår uppfattning att vilka tjänster som
finns eller inte finns inom BKT skall lämnas utanför en avfallsplan, det
tillhör den organisatoriska delen av BKT och bör behandlas i andra
sammanhang. Svagheten borde i stället anges vara att "informationen om
verksamheten till allmänheten är bristfällig" eller någon likartad
formulering.

Raden är borttagen.

På sidan 5 i strategier och mål anges under rubriken Övergripande,
strategier som första punkt att "Avfallshanteringen ska vara rättvis och
effektiv." Begreppet "rättvis" känns i sammanhanget malplacerat och om
det skall fortsatt användas, bör en förklaring ges till vad om betraktas som
"rättvis avfallshantering", då detta inte är uppenbart för läsaren.

Med rättvis avses rättvis inom kommunen oavsett var
man bor. Med rättvis avses också rättvisa inom
kollektivet och mellan olika abonnentgrupper.
Förklaring är inlagd.

Det hänvisas på sidan 10 i Strategier och mål till styrgruppen, vilken denna Komplettering har gjorts enligt synpunkt.
styrgrupp är och vilka den består av framgår inte av avfallsplanen, således
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vore det lämpligt att komplettera med angivelse av vilka styrgruppen
består av. Vidare står det" .. och sedan vidare till KS." För personer
bevandrade i den kommunala världen är förkortningen KS välbekant men
för att öka läsbarheten borde KS skrivas ut som kommunstyrelsen.
I delen Åtgärdsprogram, Sammanfattning- strategier och mål och åtgärder,
återkommer på sidan 1 punkt 1 begreppet "rättvis" som påtalats ovan som
otydligt beträffande innebörd. Vad gäller strategin på sidan 1 att mängden
avfall skall minska finns inget konkret mål vilket är olyckligt. Samma
förhållande råder angående strategin på sidan 5 att nedskräpningen skall
minska. Vi anser att dessa två strategier är av sådan stor betydelse att det
borde finnas konkreta mål för dessa som tydligt anges i avfallsplanen.

Rättvis se ovan.

Angående själva åtgärdsprogrammet förutsätter vi att förslaget till
avfallsplan kompletteras med tidplan och ekonomiska konsekvenser vad
gäller matsvinn och tallrikssvinn innan avfallsplanen slutligen behandlas.

Bedömning finns med i åtgärdsprogrammet.
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Arbetet med förebyggande av avfall leder
förhoppningsvis till minskade avfallsmängder. Man
har valt att sätta mål inom förebyggande.
Det är svårt att mäta nedskräpning och därmed sätta
mätbara mål för det. Försök pågår nationellt för hur
mätning ska kunna göras.

Kommunal Avfallsplan
2016-2020
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

Åtgärdsprogram

2015-09-04

Förord
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som
gäller för kommunen och en avfallsplan.
Syftet med en avfallsplan är att tydliggöra kommunens ambitioner på
avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Det är också viktigt att ge
en helhetsbild över avfallshanteringen för politiker, invånare och verksamheter så
att utvecklingen strävar åt samma håll.
Kommunala avfallsplanen är framtagen i en process där Bergslagens
Kommunalteknik (BKT) och Bergslagens Miljö och Byggförvaltning (BMB) har
medverkat. En projektgrupp med representanter från dessa har tillsammans med
extern resurs (Sweco) drivit arbetet.
Avfallsplanen gäller för perioden 2016-2020. Planen omfattar ett måldokument som
beslutas i kommunfullmäktige för hela planperioden samt ett åtgärdsdokument och
ett underlagsdokument som beslutas i kommunstyrelse eller motsvarande och som
revideras årligen. Dokumentstrukturen framgår nedan där denna del är skuggad:

Avfallsplan
Underlag

Avfallsplan
Strategier och mål

Avfallsplan
Åtgärdsprogram

Underlaget behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen; EU:s
ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt
övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också framtidstrender, en
utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det som framkommit vid olika
samråd under planprocessen. Underlaget fastställs ej i kommunfullmäktige då det
kan ändras årligen.
Utifrån behoven har en prioritering gjorts för den kommande perioden, vilket har
resulterat i avfallsplanens mål, strategier och åtgärder. Strategier och mål redogör
för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med under planperioden.
Strategier och mål fastställs i kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod.
Åtgärdsprogrammet anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har till
uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås.
Åtgärdsprogrammet kan revideras årligen.
Varje år ska uppföljning av strategier och mål genomföras. Uppföljningen
tillsammans med en analys om förändrade förutsättningar ligger sedan till grund för
en årlig revidering av åtgärdsprogrammet, se uppföljning sida 10 i dokument
Strategier och mål.

Åtgärdsprogram
Anvisningar
Åtgärd:

Beskrivning av aktivitet för att nå strategi eller mål.

Tidplan:

År då åtgärd avses påbörjas respektive avslutas

Ansvar:

BKT = Bergslagens kommunalteknik – renhållaren
BMB = Bergslagens Miljö och Byggnadsnämnden
KS = Kommunstyrelsen

Utgångsår är om inte annat anges 2015. Åtgärderna är numrerade och gemensamma
för BKTs alla kommuner.
För varje åtgärd har en bedömning gjorts av den ekonomiska konsekvensen.
Kostnad

låg <50 000 kr
medel 50 000-300 000 kr
hög > 300 000 kr

För förklaring till begrepp se dokument Strategier och mål sid 11-13.
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ÅTGÄRDER

TIDPLAN

ANSVAR

KOMMENTAR

EKONOMISK
KONSEKVENS

Övergripande
Å1.

Uppdatering av
abonnentregister avfall.
Genomföra en riktad
kampanj mot de som inte
har abonnemang.

20162017

BKT

Låg

Å2.

Se över möjligheterna att
införa app för
avfallssortering samt
förebyggande av avfall.

2016

BKT

Låg

Å3.

Information på flera språk
gärna med bilder.
Samarbete med
migrationsverket och SFI
kring avfallsinformation.

2017

BKT

Låg-medel

Å4.

De kommunala
avfallsföreskrifterna ska
revideras. Inkludera
översyn av
hämtningsintervall för
avfall.

2016

BKT

Å5.

Utveckla rutiner för att
planering för avfall och
slam ska komma in tidigt i
kommunernas
planeringsarbete.

2016

BMB
plansamverkan

Låg

Å6.

Kundenkät ska
genomföras 2016 och
sedan följas upp.

2016

BKT

Medel

BMB medverka

Låg

Förebyggande av hushållsavfall
Å7.

Utveckla återbruket på de
fyra största
återvinningscentralerna.
Genomföra aktiviteter
kopplat återbruk.

20162020

BKT

Låg-medel

Å8.

Utreda möjligheterna att
ta emot bygg- och
rivningsavfall till återbruk.

2017

BKT

Låg
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ÅTGÄRDER

TIDPLAN

ANSVAR

KOMMENTAR

EKONOMISK
KONSEKVENS

Å9.

Mätning av tallrikssvinn i
äldrevården ska påbörjas.

2015

KS

Låg

Å10. Utbildning kring matsvinn
för alla berörda kök i
kommunal verksamhet;
inklusive serverande och
deltagande personal.

20162020

KS

Medel

Å11. Ta fram informationsmaterial kopplat till
matsvinn i kök i
kommunal verksamhet.

20162018

KS

Medel

Å12. System för fastighetsnära
insamling av
förpacknings- och
tidningsmaterial ska
utredas och förslag ska
utvärderas.

20162018

BKT

Låg

Å13. Genomgång av att alla
kommunala verksamheter
har abonnemang för
matavfallsinsamling.
Genomföra dialog med de
som inte har.

2017

BKT

Låg

Å14. Utreda vad som saknas för
källsortering i kommunal
verksamhet, budgetera
medel och införa
källsortering av matavfall
samt förpacknings- och
tidningsmaterial.
Införandet omfattar
sorteringsmöjlighet,
tömning och information.

20162019

KS

Hög

2018

BKT

Källsortering hushållsavfall

Farligt avfall
Å15. Se över insamlingssystem
för farligt avfall, inklusive
elavfall, för ökad
tillgänglighet (mobil
insamling, FA-vagnar,
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Insamling av
farligt avfall ska
ske på ett säkert
sätt.

Låg

ÅTGÄRDER

TIDPLAN

ANSVAR

KOMMENTAR

EKONOMISK
KONSEKVENS

2018

BKT

Eventuellt i
samarbete med
VA

Å17. Genomföra informationskampanj riktad till hushåll,
särskilt i Ljusnarsberg och
Hällefors, för att öka
utsorteringen av matavfall.

2016

BKT

Medel

Å18. Genomföra plockanalys av
det brännbara kärlavfallet
ska göras vartannat år
med start 2015.

2015,
2017,
2019

BKT

Hög

Å19. Utifrån genomförd
plockanalys utreda vilka
eventuella åtgärder som
behöver göras exempelvis
information.

2016,
2018

BKT

Låg-medel

Å20. Utreda servicenivå för
grovavfall; möjligheterna
att erbjuda hämtning av
grovavfall kontra antalet
återvinningscentraler.

2018

BKT

Låg

Å21. Införa utsortering av
isolering, grovplast (plast
utan producentansvar)
och textil på de stora ÅVCanläggningarna.

20162020

BKT

Låg-medel

Å22. Göra en årlig översyn av
öppettider ÅVC.

20162020

BKT

Låg

BKT

Medel

försäljningsansvar).
Å16. Öka information kring
farligt avfall med fokus på
kemiskt avfall samt
mediciner.

Låg-medel

Kärlavfall

Grovavfall

Latrin och slam från enskilda brunnar
Å23. Genomföra informationskampanj riktat till
hushållen med enskilda
avlopp ska genomföras
kring skötsel och tömning

2017
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ÅTGÄRDER

TIDPLAN

ANSVAR

KOMMENTAR

EKONOMISK
KONSEKVENS

20172020

BKT

Fokus på fast
boende med
avfallsabonnemang som
varken har
kommunalt VA
eller
abonnemang för
slamtömning.

Å25. Genomföra klassificering
senast 2016 av nedlagda
kommunala deponier.

2016

KS

Hög

Å26. Ta fram åtgärdsplan för
nedlagda kommunala
deponier samt utreda
ansvarsfrågor.

2017

KS

Medel

2016

BMB

av enskilda anläggningar.
Å24. Uppdatering av
abonnentregister slam.

Låg

Nedlagda deponier

Nedskräpning
Å27. Ta fram rutiner för
hantering av nedskräpning
inom kommunerna,
exempelvis gällande
skrotbilar och skogstippar.

5

I samråd med
BKT och andra
berörda delar
inom kommunerna.

Låg

Kommunal Avfallsplan
2016-2020
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

Underlag

2015-09-04

Förord
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som
gäller för kommunen och en avfallsplan.

Syftet med en avfallsplan är att tydliggöra kommunens ambitioner på
avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Det är också viktigt att ge
en helhetsbild över avfallshanteringen för politiker, invånare och verksamheter så
att utvecklingen strävar åt samma håll.
Kommunala avfallsplanen är framtagen i en process där Bergslagens
Kommunalteknik (BKT) och Bergslagens Miljö och Byggförvaltning (BMB) har
medverkat. En projektgrupp med representanter från dessa har tillsammans med
extern resurs (Sweco) drivit arbetet.

Avfallsplanen gäller för perioden 2016-2020. Planen omfattar ett måldokument som
beslutas i kommunfullmäktige för hela planperioden samt ett åtgärdsdokument och
ett underlagsdokument som beslutas i kommunstyrelse eller motsvarande och som
revideras årligen. Dokumentstrukturen framgår nedan där denna del är skuggad:

Avfallsplan
Underlag

Avfallsplan
Strategier och mål

Avfallsplan
Åtgärdsprogram

Underlaget behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen; EU:s
ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt
övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också framtidstrender, en
utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det som framkommit vid olika
samråd under planprocessen. Underlaget fastställs ej i kommunfullmäktige då det
kan ändras årligen.

Utifrån behoven har en prioritering gjorts för den kommande perioden, vilket har
resulterat i avfallsplanens mål, strategier och åtgärder. Strategier och mål redogör
för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med under planperioden.
Strategier och mål fastställs i kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod.

Åtgärdsprogrammet anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har till
uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås.
Åtgärdsprogrammet kan revideras årligen.

Varje år ska uppföljning av strategier och mål genomföras. Uppföljningen
tillsammans med en analys om förändrade förutsättningar ligger sedan till grund för
en årlig revidering av åtgärdsprogrammet, se uppföljning sida 10 i dokument
Strategier och mål.
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Bakgrund
Innehåll i avfallsplanen
I del av avfallsplanen redovisas bakgrundsinformation och data över
avfallshanteringen inom Bergslagens Kommunalteknik (BKT) och dess medlemskommuner Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner

Innehåll i en avfallsplan ska, enligt ”Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd
(NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens
sammanställning”, bestå av:
-

Nulägesbeskrivning, inklusive förhållanden som kan påverka avfallets
mängd och sammansättning samt uppgifter om avfallsmängder, -hantering
och -anläggningar.
Uppgifter om nedlagda deponier.

-

Mål och åtgärder för insamling och behandling samt hur avfallets mängd och
farlighet kan minskas.

-

Beskrivning av hur mål och åtgärder har följts upp och kommer att följas
upp.

-

Beskrivning av hur miljöbedömning av planen genomförts.

-

-

-

Beskrivning av hur uppställda mål kan bidra till att regionala och nationella
mål nås.

Beskrivning av genomförda samråd.

Uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpacknings- och tidningsavfall
uppkommer och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar
och tidningar

1

Styrande faktorer
EU
Inom EU är den så kallade avfallshierarkin styrande;

Figur 1: Avfallstrappan. Illustration av Christina Jonsson.

I direktivet sätts mål med miniminivåer för medlemsländerna till år 2020:

1. Förberedandet för återanvändning och materialåtervinning av
avfallsmaterial, som ska omfatta åtminstone papper, metall, plast och glas
från hushåll och, eventuellt, samma material från andra källor förutsatt att
dessa avfallsflöden liknar avfall från hushåll, ska öka till totalt minst 50
viktprocent.

2. Återanvändning och materialåtervinning av icke farligt bygg- och
rivningsmaterial ska överstiga 70 %

Riksdagens generationsmål

Det övergripande målet för riksdagens miljöpolitik formuleras i det så kallade
generationsmålet som innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska
vara uppfyllda inom en generation och att miljöpolitiken ska inriktas mot att:
-

-

-

Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de största
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser.

Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att
deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad,

Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och
nyttjas hållbart,
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-

Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt om
miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas,

-

En god hushållning sker med naturresurserna,

-

-

Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga
ämnen,

Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med
minimal påverkan på miljön,

Konsumtionsmönstren för varor och tjänster orsakar så små miljö- och
hälsoproblem som möjligt.

Miljöbalken

Miljöbalken anger i 15 kapitlet att varje kommun skall svara för att hushållsavfall
inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning, om det behövs för att
tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, och
hushållsavfall från kommunen återvinns eller bortskaffas.

När kommunen planlägger och beslutar hur denna skyldighet skall fullgöras, skall
hänsyn tas till fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares möjligheter att
själva ta hand om hushållsavfallet på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till
skyddet för människors hälsa och miljön. Kommunen skall i sin planering och i sina
beslut vidare beakta att borttransporten anpassas till de behov som finns hos olika
slag av bebyggelse.
I sådana planer och beslut skall anges under vilka förutsättningar
fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare själva får ta hand om hushållsavfall
och, när föreskrifter enligt 10 § gäller, annat avfall som uppkommit hos dem.

1993 antog Sveriges riksdag propositionen "Om riktlinjer för en kretsloppsanpassad
samhällsutveckling" (den s k kretsloppspropositionen, 1992/93:180) som bl a
innehöll lagstiftningen om producentansvar. Ett bemyndigande att föreskriva om
producentansvaret gavs till regeringen. Lagen om producentansvar ingår i
Miljöbalken (SFS 1998:808), kapitel 15.
Beslut om genomförande av producentansvar för förpackningar och tidningar tog
regeringen 1994 genom förordningen om producentansvar för returpapper
(1994:1205) och förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS
1994:1235, numera 2006:1273). Genom dessa förordningar fick alla företag som
tillverkar, importerar eller säljer en förpackning, förpackad vara eller tidning ett
ansvarar för att de ska samlas in och återvinnas.
Nationella miljömål

Nya nationella miljömål beslutades 2012-04-26. Gällande avfallshanteringen berörs
främst miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö samt Giftfri miljö. Nedan anges det
som har särskilt koppling till det kommunala ansvaret för avfall:
-

Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att
insatser ska vidtas senast 2018 så att resurshushållningen i
livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från
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-

hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas
biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så
att även energi tas tillvara.
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för
konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det
avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets
påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

Inom giftfri miljö anges etappmål som är inriktade på internationellt arbete
men i preciseringar framgår följande:
o

o

användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt
upphört,
spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är
mycket liten och
uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest
betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är
tillgängliga.

Nationell avfallsplan

”Från avfallshantering till resurshushållning” är Sveriges avfallsplan 2012-2017.
Den ersätter den tidigare avfallsplanen från 2005 ”Strategi för hållbar
avfallshantering – Sveriges avfallsplan”. Alla EU:s medlemsländer ska enligt
direktivet för avfall ha avfallsplaner. Länderna ska också ta fram särskilda program
för förebyggande av avfall, som ska vara klara 2013. Detta ska visa hur vi kan
minska våra avfallsmängder och samtidigt få dem renare.
Nedan anges mål som har särskilt koppling till det kommunala ansvaret för avfall;
-

Återanvändning av hushållsavfall ska öka, bland annat genom att
återanvändning och materialåtervinning ökar.

-

Konsumtion av textilier från nyråvara ska minska, bland annat genom att
återanvändning och materialåtervinning ökar.

-

Insamlingen av elavfall till materialåtervinning ska öka, speciellt för smått
elavfall.

-

-

Materialåtervinning av hushållsavfall ska öka och minst 90 % av hushållen
ska vara nöjda med insamlingen.
Arbeta för att produkter som hushåll vill lämna på återvinningscentraler
styrs till återanvändning.

Upplysa om miljövinster med återanvändning och ge förslag på aktörer som
kan ta emot begagnade produkter som avfallshanteringen till
kommuninvånarna.

Samarbeta med aktörer som tar emot begagnade produkter och erbjuda dem
platser för insamling inom kommunen. Det kan till exempel ske på
återvinningscentralerna, men även på andra platser i kommunen.
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-

År 2015 har matavfallet minskat med 20 % jämfört med år 2010.

-

År 2015 tas minst 60 % av fosforföreningarna i avlopp tillvara och återförs
till produktiv mark, varav mist hälften återförs till åkermark.

-

År 2015 behandlas minst 40 % av matavfallet från hushåll, restauranger,
storkök och butiker så att växtnäring och energi tas till vara.

Länsstyrelsen i Örebro län har inte tagit fram några regionala miljömål utan
använder de nationella.
Avfallsutredningen

Under 2012 lades avfallsutredningen ”Mot det hållbara samhället – resurseffektiv
avfallshantering, betänkande av avfallsutredningen SOU 2012:56” fram.
Utredningen ger förslag som innebär de största förändringarna för svensk
avfallshantering på många år.
De viktigaste förslagen är som följer;
-

-

-

Kommunen ska överta ansvaret att samla in förpacknings- och
tidningsmaterial. Materialet ska lämnas till godkänd mottagare (typ FTI) på
särskild plats. Huvudalternativet är fastighetsnära insamling (optisk
sortering, flerfack, etc).

Krav på att matavfall ska sorteras ut och målet är att det ska energiutvinnas
och näringen ska återföras till jordbruksmark.

Grovavfall från hushåll ska kunna hämtas av vilken godkänd entreprenör
som helst (marknaden). Innebär att kommunen inte längre får kontroll på
dessa avfallsflöden.

Kommunen ska kunna finansiera förebyggande av avfall via avfallstaxan.
Tanken är att kommunen ska erbjuda plats vid återvinningscentraler till
intressenter som erbjuder omhändertagande av återanvändningsmaterial.

Hushållsavfall ska avse enbart avfall från bostäder och ej från verksamheter
med jämförligt avfall.
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Information om BKT
Bergslagens kommunalteknik startade år 2003 och är ett kommunalförbund för
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. Kommunalförbundet
arbetar inom områdena Avfall & Återvinning, Gata, Park & Idrott, Lokal &
Miljöservice, Vatten & Avlopp.

BKT har det övergripande ansvaret för avfallshanteringen i medlemskommunerna.
Avfallsavdelningen ansvarar för insamling, transport, återvinning, bortskaffande och
planering av avfall. Avdelningen driver också åtta återvinningscentraler i området. I
de fyra kommunerna finns ca 28 200 hushåll och verksamheter som har
avfallshämtning. Insamlingen av avfall och en av återvinningscentralerna sköts av
entreprenörer upphandlade av BKT.
Medlemskommuner

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora är fyra bergslagskommuner belägna i
den norra delen av Örebro län. I regionen bor sammanlagt ca 45 000 personer, varav
en stor andel bor på mindre orter eller på landsbygd.
BEFOLKNING OCH
BOENDE, 2014-12-31
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
BKT

INVÅNARE

6 936

HUSHÅLL I
EN- OCH TVÅFAMILJSHUS

2 287

23 269

7 010

4913

1735

10 352

3 190

45 470

14 222

HUSHÅLL I
LÄGENHETER

FRITIDSHUS

1 433

1 105

783

893

3 758
1 519
7 493

1 573

949

4 520

Framtidsprognoserna för befolkningsantalet i kommunerna skiftar något. I
Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner minskar befolkningen med knappt 50
personer/år. I prognoserna för framtiden räknar man med att den minskningen
fortsätter. I Lindesbergs kommun har befolkningen minskat sedan 90-talet men
minskningen verkar ha börjat plana ut, och till och med stigit något sen ett par år
tillbaka. Enligt prognosen väntas en långsam ökning av befolkningen inom
Lindebergs kommun under kommande år. I Nora kommun räknar man också med
att invånarantalet ska öka. Se tabell nedan.
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BEFOLKNINGSPROGNOS
Hällefors

Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
BKT

INVÅNARE 2014

PROGNOS 2020

6 936

6 910

PROGNOS 2025

6 687

23 269

23 765

23 881

10 352

10 944

11 124

4 913

4 645

46 264

45 470

4 471

46 163

Näringslivsstrukturen ser lika ut för kommunerna i området, där den största
näringsgrenen är tillverkning och utvinning. På andra plats kommer vård och
omsorg, och på en delad tredjeplats finns handel och kommunikation samt
utbildning.
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Avfallsbehandling
Brännbart kärlavfall
Det brännbara avfallet som samlas in i Hällefors, Lindesberg, Nora och
Ljusnarsbergs kommuner transporteras till Karlskoga Energi & Miljös
avfallsförbränningsanläggning i Karlskoga. Där förbränns avfallet och blir till
fjärrvärme och ånga.
Matavfall

Matavfallet som samlats in i verksamhetsområdet omlastas vid tre
omlastningsstationer och transporteras vidare till Biogasbolaget AB:s anläggning i
Karlskoga, där rötas avfallet och används som råvara vid biogasproduktion,
restprodukten blir biogödsel.
Deponi

Till och med 31 december 2008 deponerades avfall från medlemskommunerna på
deponin i Södra Måle. Sedan dess har deponin stängts för mer material, förutom
konstruktionsmaterial som används vid sluttäckningen. Asbest deponeras på
godkänd anläggning enligt gällande avtal.
Farligt avfall

Kommuninvånarna kan lämna in farligt avfall på återvinningscentralerna. BKT
svarar för insamling och mellanlagring av farligt avfall. Det finns även vagnar för
insamling av farligt avfall utplacerade vid vissa affärer i området, där det går att
lämna mindre mängder glödlampor, lysrör, batterier och elavfall.
Det farliga avfallet mellanlagras vid återvinningscentralerna och hämtas av en
upphandlad entreprenör för behandling.
Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvaret och det är
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som står för återvinningen. Det finns
återvinningsstationer utplacerade på ett flertal ställen i medlemskommunerna där
privatpersoner kan lämna förpackningar och tidningar till återvinning. Vidare driver
även BKT några små återvinningsstationer inom regionen. Se vidare tabell på sidan
20-22.
Elektronikavfall och vitvaror

Elektronikavfall och vitvaror kan antingen lämnas på en återvinningscentral, eller i
sorteringsvagnar för elavfall som BKT ställt upp på utvalda ställen i
medlemskommunerna. El-Kretsen heter det företag som tar hand om elavfall. De
hämtar elavfallet på återvinningscentralerna och transporterar det till
förbehandling och återvinning hos företag som specialiserat sig på olika elektriska
och elektroniska produkter.
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Grovavfall
Grovavfall lämnas till någon av verksamhetsområdets återvinningscentraler. För
saker som kan återanvändas, finns möjligheten att lämna dessa vid någon av BTK:s
återbrukslador. Dessa är placerade vid:
-

Gyltbo ÅVC, Hällefors

-

Skärets ÅVC, Ljusnarsberg

-

Södra Måle ÅVC, Lindesberg
Ängarnas ÅVC, Nora

Återbruksladorna är bemannade och öppna på bestämda tider av
hjälporganisationer som tar emot och säljer saker i egna butiker.
Ris- och trädgårdsavfall

Ris och trädgårdsavfall som lämnas på BKT:s återvinningscentraler, eller andra
insamlingsställen, flisas och förbränns i en träbränslepanna där det omvandlas till
energi. Energin används i tillverkningsprocessen och överskottet används på
fjärrvärmenätet. Trädgårdskomposten blandas med slam och aska för att sedan
används som konstruktionsmaterial till deponier.
Slam

Slamavskiljare och slutna tankar ska tömmas minst en gång per år av BKT:s
entreprenör. Brunnarna töms av en slamsugningsbil som sedan transporterar
slammet till ett kommunalt avloppsreningsverk för behandling. Restprodukten,
rötslam, används som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av avfallsdeponier.
Latrin

Hämtning av latrin sker efter budning. Latrinavfallet transporteras till Södra Måle
där latrinet separeras från kärlet och tas omhand som slam. Latrinkärlen skickas till
förbränning.
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Insamlat avfall från hushåll
Kärl- och säckavfall
I samtliga kommuner som ingår i BKT har system för insamling av utsorterat
matavfall införts. Avfallsabonnenterna har möjlighet att välja mellan tre olika
abonnemang; ”hemkompostering”, ”hämtning av matavfall” eller ”blandat avfall”.
Taxan är miljöstyrande, vilket innebär att ”hemkompostering” och ”hämtning av
matavfall” är billigare, medan ”blandat avfall” är dyrast eftersom det innebär högst
belastning på miljön.
De hushåll som väljer abonnemanget ”hämtning av matavfall” har två kärl för
avfallet. Ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för brännbart avfall.
Matavfallet sorteras i kompostpåsar av papper som ingår i abonnemanget. I
diagrammen nedan presenteras fördelningen av avfallsabonnemang per hushåll
januari 2013 för medlemskommunerna.

27%

Blandat avfall

50%

Hemkompost
Utsort matavfall

23%

Figur 2: Fördelningen mellan de tre typerna av abonnemang för avfallshämtning hos privatpersoner inom
BKT:s kommuner. Abonnemangen ”utsorterat matavfall” och ”hemkompost” innebär att abonnenten
sorterar ut det organiska matavfallet.

Det framgår av diagrammen att en större andel av hushållen i Lindesbergs- och Nora
kommuner sorterar ut matavfall. Detta kan bero på att dessa kommuner införde
system för hämtning av utsorterat avfall tidigare än Hällefors och Ljusnarsbergs
kommuner. Skillnaden i kostnad mellan blandat avfall och hämtning av matavfall är
lägre i Hällefors och Ljusnarsberg, vilket också kan vara en bidragande orsak.
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Hela BKT 2014

27%
Blandat avfall

50%

Hemkompost
Utsort matavfall
23%

Figur 3: Fördelningen mellan de tre avfallsabonnemangen, genomsnitt för alla kommuner inom BKT.

Sammantaget sorterar drygt 70 % av BKT:s kunder ut sitt matavfall, antingen för
egen kompostering eller i brunt avfallskärl.
Grovavfall

Inlämnat grovavfall till återvinningscentralerna innehåller en liten andel avfall från
företag. Det är i vanliga fall hantverkare som lämnat avfallet som förmodligen
uppstått i hushåll där de arbetat. Därmed ser inte BKT att det behöver skiljas ut för
separat rapportering av verksamhetsavfall.
Även trädgårdsavfall brukar räknas in i hushållsavfallet.
Insamlade mängder per person
HUSHÅLLSAVFALL
2014, KG/PERSON

KÄRLAVFALL

GROVAVFALL

Hällefors

194

197

Ljusnarsberg

175

276

Lindesberg
Nora

BKT, MEDEL

SVERIGE, MEDIAN
2013

192
209
193

214

FÖRPACKNINGAR OCH
TIDNINGAR

FARLIGT
AVFALL

63

5,8

247
299

66

7,0

23

75

12

22

84

255

72

195

72

11

ELAVFALL

11
36

7,9

SUMMA
HUSHÅLLSAVFALL
EXKL SLAM

49

18

526

15

618

20
16

560
576

514

KÄRLAVFALL 2014,
KG/PERSON
Hällefors

KÄRLAVFALL TILL
FÖRBRÄNNING,
KÄRL

172

Nora

29

Lindesberg
Nora

32

BKT, MEDEL

FÖRPACKNINGS- OCH
TIDNINGS-MATERIAL
2014, KG/PERSON

45

Hällefors

Lindesberg

Ljusnarsberg
Nora

BKT, MEDEL

SVERIGE, MEDIAN 2013

TIDNINGAR
O RETURPAPPER

33

29

PAPPERSFÖRP

11
17

27

13

42

15

32

14

34

13

12

3,5

127

139

102

53

77

103

5,2
6,4
5,9
6,2
5,9
5,2

21

72

25

PLASTFÖRP

ÖVRIGT

92
109

20

25

21

27
26

41

SVERIGE, MEDIAN 2013

TRÄ

19

48

Ljusnarsberg

16

23

METALL

55

24

31

193
BRÄNNBART

17

43

162

SVERIGE, MEDIAN 2013

26

18

166

BKT, MEDEL

MATAVFALL TILL
HEMKOMPOST

39

156

Ljusnarsberg

Hällefors

22

153

Lindesberg

GROVAVFALL 2014,
KG/PERSON

MATAVFALL TILL
CENTRAL BIOLOGISK
BEHANDLING, KÄRL

92
86

METALLFÖRP

2,1
1,8
2,4
1,5
1,9
1,7

GLASFÖRP

15
13
27
20
19
17

Insamlade mängder, ton
I tabellen nedan visas hur mycket hushållsavfall som samlades in i BKT:s fyra
kommuner under 2014.

Matavfallsmängderna beräknas dels utifrån hur mycket matavfall som samlas in av
BKT:s entreprenörer och som går till central behandling, dels på en uppskattning av
hur mycket som hemkomposteras.
AVFALLSMÄNGDER 2014, TON

Avfall som kommunen ansvarar för (§3)

HÄLLEFORS

Total insamlad mängd avfall (inkl farligt
avfall, slam och annat flytande avfall, exkl
förpackningar)
Insamlad mängd matavfall till biologisk
behandling

LINDESBERG

Avfall som omfattas av producentansvar
(§4)
Förpackningar och returpapper, totalt

23 046

5 622

11 431

45 963

154

910

93

445

1 602

470

1 477

381

870

3 198

10

31

9,7

16

66

162

Elektriska och elektroniska produkter
Batterier

Insamlat hushållsavfall (§3)

Kärl- och säckavfall, inkl matavfall
Matavfall

Slam från enskilda anläggningar

Fettavskiljarslam och fett/matolja från
hushåll, restauranger och storkök

154

910

Omhändertagande (§3 punkt 4)
Kärl- och säckavfall till
förbränningsanläggning

93

445

0,02

0

8 936

3 136

11 869

0

0

1 602

6 027

24 801

0

0

0

0

0

113

13

2 158

861

3 267

42

Matavfall till central biogasanläggning

159

357

12 573

0

Matavfall till central
komposteringsanläggning

110

882

1 411

1 227 3 605

Trädgårdsavfall till förbränning

112

5 824

50

Farligt avfall från hushåll

62

2 934

0

Fosforfiltermaterial

428

4 514

0

Latrin

135

1 382
1 498

Grovavfall

BKT

5 864

50

Insamlad mängd farligt avfall

LJUSNARS- NORA
BERG

0

135

0

455
455

0

0

0

62

110

357

788

1 714

3 729

28

220

745

0

65

0

225

0

858

Matavfall till reningsverk

Trädgårdsavfall till central biologisk
behandling

0

0

0

0

0

184

379

123

159

845

0

0

0

0

0

0

Matavfall som hemkomposteras i en- och
tvåfamiljshus
Matavfall som hemkomposteras i
flerbostadshus

0,3

Matavfall som mals i matavfallskvarn
Producentansvar (§4)
Returpapper

Plastförpackningar

0

0

2,5

0

17

580

136

431

1 381

37

151

30

64

282

15

Metallförpackningar

14

0

234

78

Wellpapp- och kartongförpackningar

0

392
43

65
12

151

15

686
85

Glasförpackningar

106

311

138

209

764

Bärbara batterier

162

428

112

159

861

8,6

27

8,3

14

36

Däck

1,6

Bilbatterier

Elektriska och elektroniska produkter

14

22

4,1

33

1,4

24

1,4

115
8,5
58

Återvinning
Av de olika avfallsslagen som samlas in materialåtervinns följande:
-

-

Skrot

Producentansvarsmaterial
Elavfall

Blandat hushållsavfall samt farligt avfall går till förbränning. Asbestavfall är det enda
avfallet som inte återvinns. Fördelningen mellan hushållsavfall som
materialåtervinns, energiåtervinns och som inte kan återvinnas syns i diagrammet
nedan.

Avfallsbehandling BKT 2014
0%

33%

Materialåtervinning
Biologisk återvinning

53%

Energiåtervinning
Deponering
14%

Figur 4: Fördelning av insamlat avfall efter avfallsbehandlingsmetod.

Avfallsbehandling 2014,
ton
Hällefors

Materialåtervinning

935

Biologisk
återvinning

338

Lindesberg

2 970

1 303

Nora

1 430

607

Ljusnarsberg
BKT

692

6 028

15

216

2 464

Energiåtervinning

1 650
4 360
1 614
2 120
9 744

Deponering

0
3
0
2
5

Avfall som BKT inte ansvarar för
Historiskt har gruvavfall varit det dominerande avfallet i samtliga av BKT:s
medlemskommuner. Det finns många gruvor i området och vid majoriteten av dessa
fanns ett upplag för gruvavfall. Idag kommer det mesta verksamhetsavfallet från
tillverkningsindustrin. För de allra flesta företag och verksamheter är det en
självklarhet att källsortera sitt avfall för att på så sätt minska avfallsmängderna och
öka återvinningen.
Större företag i regionen

I Hällefors kommun är stål- och verkstadsindustrin stor med Ovako Sweden AB som
kommunens största företag. I Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora är det
tillverkningsindustrin som är störst. Meritor HVS AB är det största företaget i
Lindesbergs kommun och Orica Sweden AB i Nora kommun. I Ljusnarsbergs
kommun är det Kopparbergs Bryggeri AB som är störst.
Avfallsmängder
Företagen i kommunerna ger upphov till ett varierat avfall. Framförallt ger de
upphov till förpackningsmaterial, brännbart och blandat industriavfall samt skrot.
Större verksamheter har egna system för insamling och omhändertagande av avfall.
Ofta anlitar de en entreprenör som hämtar olika avfallsslag och transporterar
avfallet till behandlingsanläggningar.

Nedan redovisas mängder från Lindesbergs återvinning AB som är den största
entreprenören för verksamhetsavfall i BKT:s upptagningsområde. Kvantiteterna kan
därför antas motsvara mängderna från de allra flesta företag i regionen. Det finns
även andra entreprenörer som samlar in verksamhetsavfall i kommunerna. Skrot
samlas i stor utsträckning in av annan entreprenör. Därmed är mängderna insamlat
skrot från verksamheter i området i verkligheten större än vad som redovisas i
tabellen nedan.
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Tabell 1: Mängden insamlat verksamhetsavfall i regionen inom de vanligaste fraktionerna.

AVFALLSLAG

MÄNGD 2006,
TON

MÄNGD 2013,
TON

Rent brännbart avfall

1 392

2 245

Osorterat brännbart avfall
Träavfall (behandlat och obehandlat)
Deponirest
Planglas

Plåtförpackningar

Hårdplastförpackningar
Glas

Wellpapp

Kontorspapper/Tryckeripapper
Krymp- och sträckfilm
Skrot

TOTAL MÄNGD

3 818
770
137

2 408
1 177
124

9

7

13

12

39

25

14

37

744

1 090

150

407

38

42

35

7 159

151

7 726

Källa: Avfallsrapport för Lindesbergs Återvinningsavfallsanläggning, 2013.

Utöver redovisade avfallsslag har Lindesbergs Återvinning (LÅTAB) även samlat in
följande fraktioner; osorterat brännbart avfall, möbelavfall, fönsterglas med karm,
stubbar, fiberduk, ris, fiberslam, konstruktionsmaterial, mineralull och betongskrot.

Jämfört med 2006 års rapportering (förra avfallsplanen) har avfallsmängderna i
redovisade fraktioner sammantaget ökat med ca 8 % (558 ton). En tydlig minskning
kan ses inom kategorin osorterat brännbart avfall, medan avfallsmängderna inom
kategorierna rent brännbart avfall, träavfall, kontorspapper/tryckeripapper samt
skrot har ökat betydligt. Skillnader i insamlade mängde kan även bero på att andra
företag har ökat eller minskat sina marknadsandelar i förhållande till Lindesbergs
återvinning.
Farligt avfall
Från de större industrierna i regionen uppkommer farligt avfall enligt nedan.
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Tabell 2: Mängd uppkommet farligt avfall från de större verksamheterna i regionen. Uppgifterna baseras på
företagens miljörapporter.

AVFALLSLAG

MÄNGD 2006,
TON

Hällefors – Ovako
Glödskalsslam 100211
153,06 ton
Emulsion 120109
357,5 ton
Fosfatslamt tvålsköljvatten 060405
11,02 ton
Spillolja 130208
24,9 ton
Lysrör/lampor 200121
0,43 ton
Asbestavfall 170601
8,52 ton
Oljeskräp 150202
12 ton
Aerosoler 160504
1,06 ton
Elektronik för sanering 200135
8,4 ton
Tvålsköljvatten 110113
82,4 ton
Emulsionsslam 120114
51,44 ton
Oljefilter 160107
0,7 ton
Fosfateringssyra 060104
3,36 ton
Glykol 160114
6,79 ton
Vattenfiltersand 191211
43,82 ton
Hällefors – Swedecote AB
EWC110111*
139 ton
EWC 11 01 05*
20,8 ton
EWC 11 01 98*
9,4 ton
EWC 11 0113*
16,9 ton
Hällefors – BillerudKorsnäs Rockhammar AB
Farligt avfall
27,7 ton
Hällefors – BillerudKorsnäs Frövi AB
Farligt avfall
8,2 ton
Farligt avfall
31,2 ton
Lindesberg – Global Castings Guldsmedshyttan AB
Oljeemulsioner 12 01 09
4,0 ton
Elektronik 20 01 36
0,05 ton
Elektronik 20 01 35
0,9 tom
Oljeprodukter 15 02 02
0,2 ton
Oljefilter 16 01 07
2,5 ton
Bindemandel 07 02 14
0,08 ton
Fosforsyra, syror 20 01 14
1,0 ton
Tomma släppfärgsbehållare och
0,06 ton
färgburkar 20 0127
Aerosoler 16 05 04
0,1 ton
Småbatterier, osorterat 20 0133
0,032 ton
Lysrör 20 0121
0,2 ton
Spillolja 13 02 08
1,4 ton

1

BEHANDLING 1
R4
D9
D9
R9
R4 D9
D1
R1
D10
R4
D9
R1
R1
D9
R1
D1

Bortskaffat externt
Bortskaffat externt
Bortskaffat externt
Bortskaffat externt
Bortskaffat externt

Återvinning externt
Bortskaffat externt
IL Recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling

R- och D-koder anger återvinning eller bortskaffande enligt definition i Avfallsförordningen SFS 2011:927.
Till förordningen finns bilagor där olika typer av återvinningsförfaranden (R=Recovery) och
bortskaffningsförfaranden (D=Disposal) finns angivna.
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Fett+ ultraljudsolja 12 0112
Lampor, glöd och halogen En 16 0215
Tomfat, orena 15 0110
Asbest, bunden 17 06 01
Stoft 10 0911
Lindesberg – Wedevåg Tools AB
Spillolja
Spillmull och oljeemulsioner
Lindesberg – Meritor Hvs AB
Absorbenter, färgfilter 150202
Aerosoler 160504
Alkaniskt avfall, flytande 200115
Elektronik 200135
Tomfat med rester 150110
Tomfat med rester 150110
Emulsioner 120109
Fett och grafit 120112
Fettpatroner 200126
Fosfateringssköljvatten
Färgburkar 200127
Glidlack och spillvatten 080111
Glykol 160114
Kyl/Frys fr industri för behandling
200123
Kyl/Frys fr industri för behandling
200123
Lysrör 200121
Lappmedel 160708
Lösningsmedel vattenhaltiga 200113
Fosfatsalter 060313
Oljeavskiljaravfall bottensats 130502
Oljefilter 160107
PCB-avfall 170902
Blästeravfall 120116
Spillolja 130208
Syror, bonder 200114
Ackumulatorblyskrot 160601
Ljusnarsberg – Ahlstrom Ställdalen AB
Aerosoler 200127
Elektronik 200135
Fast farligt avfall 080111
Fat destruktion 150110
Färg vattenbasera 080314
Färgburkar 080111
Färgslam 80-85 % 080314
Färgslam 90 % 080314
Glykol 160114
Glödlampor 200121
Hydraulslang 130899
IBC destruktion 150110
Jord förorenad 170504
Lysrör 200121
Oljefilter 160107

2,9 ton
0,1 ton
0,04 ton
0,1 ton
15 ton

Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling

25 ton
0,1 ton
326 ton
8,4 ton
2,1 ton
0,2 ton
1605 ton
10 ton
0,1 ton
117 ton
2,2 ton
108 ton
0,3 ton
1,0 ton

R1
D10
D9
R4
D10
D10
D8, R1
R1
R1
D9
R1
Ri, D8
R4
R4

1 ton
27 ton

5 st

0,3 ton
16 ton
0,2 ton
7,9 ton
34 ton
0,6 ton
0,036 ton
32 ton
60 ton
14 ton
4,9 ton
0,057 ton
0,83 ton
2,4 ton
6 st
40 ton
0,1 ton
13 ton
3,8 ton
1,1 ton
0,007 ton
0,1 ton
70 st
408 ton
0,1 ton
0,55 ton
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Externt
Bortskaffat externt

R4

R4
R1
R1
D9, D10
R3
R1
D10
D9
R9
D9
R4

NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB

Oljiga massor 150202
Plastförpackningar 150110
Småbatterier 200133
Spillolja 130208
Vattenslam lågt pH 161001
Nora – Norab AB
Explosivt avfall
Processavloppsvatten
Nora – Gyttorp, Orica Sweden AB
Sprängämnesavfall
Tändmedel exkl nonelslang
Nonelslang
Spillolja
Oljeavfall
Acrosolv
Aerosoler
Elektronikskrot
Lysrör
Emulsioner
Flytande alkaniskt avfall
Färg, lack, lim
Andra tungmetaller
Blyhaltigt slam från sandbäddsfilter
Stål- och aluminiumsplitter med
blydamm
Lösningsmedel
Blyacetat
Småbatterier
Småkemikalier, sorterade
Pikrinsyra
Aktivt kol med pikrinsyra
Svag vattenlösning med
ammoniumnitrat
Jord och sten förorenade med
ammoniumnitrat

0,41 ton
0,037 ton
0,02 ton
1,4 ton
3,3 ton

NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB

400 ton
3,9 ton
53 ton
9,0 ton
0,1 ton
3,0 ton
0,14 ton
3, 0 ton
0,2 ton
0,23 ton
0,035 ton
0,11 ton
8,3 ton
5,7 ton
2,6 ton

Bofors Test Center
Bofors Test Center
Bofors Test Center
Stena
Stena
Stena
Stena
Stena
WÅAB
Stena
Stena
Stena
NLS/SAKAB
NLS/SAKAB
NLS/SAKAB

81,5 ton
9,9 ton

0,23 ton
0,13 ton
0,13 ton
0,03 ton
0,02 ton
0,20 ton
79 ton
14,6 ton

Bortskaffas externt
Bortskaffas externt

Stena
Stena
Stena
Stena
Stena
Stena
Nora Åkeri/SAKAB
MFG AB/SAKAB

Småföretagare
Småföretagare har möjlighet att lämna mindre mängder sorterat verksamhetsavfall
på samtliga återvinningscentraler. För att få lämna avfall kan de köpa
företagsbiljetter som lämnas in på återvinningscentralerna. BKT omhändertar i
övrigt enbart avfall från hushåll, vilket medför att huvuddelen av
verksamhetsavfallet transporteras och omhändertas av företagen själva.
Tillsyn

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd (BMB) och Länsstyrelsen i Örebro län har det
lagstadgade lokala tillsynsansvaret enligt miljöbalken och dess följdförfattningar.
Tillsyn inom avfalls- och kemikalieområdet är kommunens ansvar och Bergslagens
Miljö- och Byggnämnd ansvarar för denna verksamhet. Den planerade tillsynen för
avfallsområdet omfattar bland annat bygg- och rivningsavfall under 2014 och
fortsatt inventering av nedlagda deponier och andra tillsynsprojekt inom efterbe20

handling under 2015. BMB gör även tillsynsbesök på miljöfarliga verksamheter
enligt särskilda planer.
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Avfallsanläggningar
Återvinningscentraler
BKT driver åtta återvinningscentraler inom medlemskommunerna. Hällefors,
Ljusnarsberg och Nora har en återvinningscentral i vardera kommun medan det i
Lindesbergs kommun finns det fem, en stor och fyra mindre. De stora centralerna
syns i tabell nedan. De mindre centralerna är Storå ÅVC, Centralförrådets ÅVC,
Fellingsbro ÅVC samt Frövi ÅVC. De mindre återvinningscentralerna tar enbart emot
visst återvinningsmaterial, se hemsida för vad det går att lämna.

Placeringen av återvinningscentralerna är att de flesta abonnenter har en
återvinningscentral inom två mils radie.
EGNA
MELLANLAGER ÅVC
Hällefors

Gyltbo ÅVC

SNIKOD

MOTTAGNA TILLSTÅND
MÄNGDER
AVFALL
TOTALT
TON/ÅR

TYP AV AVFALL SAMT METOD
FÖR ÅTERVINNING ELLER
BORTSKAFFANDE

11 700

Omlastning och mellanlagring av
kärl- och säckavfall från Lindesbergs och Nora kommun.
Sortering och mellanlagring av
återvinningsmaterial samt
farligt avfall.
Mellanlagring och flisning av
träavfall-

Vid enskilt tillfälle får
mängden ej överstiga:
- Annat avfall än farligt
avfall 10 ton
- Elavfall 1,0 ton
- Bärbara batterier 1,5 ton
- Bilbatterier 1,5 ton
- Farligt avfall 0,2 ton

Omlastning och mellanlagring av
kärl- och säckavfall från
Hällefors kommun.
Sortering och mellanlagring av
återvinningsmaterial samt
farligt avfall.
Mellanlagring och flisning av
träavfall.

90.40, 4 300
90.60

Samma som ovan.

Ängarna ÅVC 90.40, 6 550
90.60

Samma som ovan.

Omlastning och mellanlagring av
kärl- och säckavfall från
Ljusnarsbergs kommun
Sortering och mellanlagring av
återvinningsmaterial samt
farligt avfall.
Mellanlagring och flisning av
träavfall.

Lindesberg
Södra Måle
ÅVC

Ljusnarsberg
Skäret

Nora

90.40, 3 750
90.60

90.30

Samma som ovan.
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Sortering och mellanlagring av
återvinningsmaterial
Sortering och mellanlagring av
farligt avfall.
Mellanlagring och flisning av
träavfall.

Återvinningsstationer
BKT arbetar med information om hur man sorterar förpackningar och tidningar.
Denna information görs tillsammans med övrig avfalls- och sorteringsinformation.
Till exempel ägnas en del av den kommunalmanacka som BKT delar ut till
kommuninvånarna åt förpackningar och tidningar. Genom information hoppas man
öka mängden förpackningar och tidningar till återvinning, och samtidigt minska
felsorteringsgraden i avfallskärlen.

BKT driver själv 23 återvinningsstationer, se tabell nedan. Detta är små stationer
med små avfallskärl för förpackningsavfallet. De ligger på mindre orter i kommunen
där Förpacknings- och tidningsinsamlingen dragit in sina stationer. BKT bekostar
dessa återvinningsstationer genom avfallstaxan. Dessa stationer töms av en av BKT
anlitad entreprenör. Övriga återvinningsstationer drivs av FTI.
ÅVS, BKT
Hällefors

Rockesholm
Björksjön

Älvestorp
Grängen

Saxhyttefallet
Grängshyttan
Nygård
Skåln

Knuthöjden
Saxhyttan

Sångshyttan
Hammarn

Silvergruvan
Bredsjö
Sävsjön
Sikfors

Ljusnarsberg

Dammen, Stjänfors/Löa
Affären, Hörken
Sågverksvägen, Silverhöjden
Vattenverket, Bastkärn
Telestation, Högfors
Affären, Mossgruvan
Nora

Järnboås

I BKT:s medlemskommuner driver FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) 39
återvinningsstationer, se tabell nedan.
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ÅVS, FTI
2014-03-23
Hällefors

GLAS

ADRESS

ORT

Björkhaga
servicehus
Grönälven, efter
riksväg 63
Gyltbo (ÅVC)

Brandinvägen

Hällefors

X

Hällefors

X

Infart
Motionsvägen
Klockaskogen

Löparvägen

Gäddsjövägen
Hällevi IP
OK/Q8

Stationsvägen
Västra skolan
Lindesberg
Badet

Brandstationen
Busshållplats

Centralförrådet
(ÅVC)
Centrumplan
Centrumvägen
G:a Kvarnen

Hagaberg,
Lingonvägen
ICA Eriks livs eftr
Norra Banvägen,
parkering
Schrödersbacke
Stadsskogen

Södra Måle (ÅVC)

Gäddsjövägen

Sävenforsvägen
Basvägen

Stationsvägen
Magasingatan
Stenstavägen
Solvägen 3

Vedevågshemmet
Stafettgatan

Centrumvägen
Östannor

Lingonvägen

Hällefors
Hällefors
Hällefors
Hällefors
Hällefors
Sikfors

Grythyttan

Rockhammar
Guldsmedshyttan
Vedevåg
Lindesberg
Storå

Stråssa
Löa

Lindesberg

Harald Ericssons v 8 Ramsberg
Norra Banvägen

Fellingsbro

Högstadievägen 2

Lindesberg

Banvägen 24
Södra Måle

Södra parkeringen Kristinavägen
OK/Q8
Tempo
Bergslagsvägen 10
Ljusnarsberg

Hjulsjö

Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Frövi

Garage

Kyrkvägen 14

Järnvägsstationen

Konstmästaregatan/ Kopparberg
Flilipstadsvägen
Bergmästaregatan
Kopparberg

Industriområdets
p-plats
Järnvägsstationen
P-plats
Kopparhallen
Sopstation, Skäret
(ÅVC)

Herrgårdsvägen

Kopparberg
Bångbro

Ställdalen

Kopparberg
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X
X
X
X

KAR- METALL
TONG

PLAST

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TIDNING
AR

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nora

Esstorp Västra,
bussvändslingan
ICA

Innanför/Utanför
ÅVC ängarna,
Israelssons
möbler
Pershyttan,
Folkets Hus
P-plats Gröna
Konsum
Trängbo camping
Vid cykelbanan
Vid garagen,
mittemot
golfbanan

Nora

Gunnarsbergs-vägen Nora
15
Älvtorpsvägen
Nora
Pershyttevägen
Storgatan

Heimdalsvägen
Noravägen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pershyttan

X

X

X

X

X

Nora

X

X

X

X

X

Nora
Nora

Gyttorp
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X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Nedlagda deponier
I BKT:s verksamhetsområde finns det många nedlagda deponier och avfallsupplag.
Enligt Länsstyrelsen i Örebros sammanställning finns det ca 440 deponier och
avfallsupplag i de fyra medlemskommunerna. 2 Eftersom gruvdriften varit
omfattande i regionen, är en stor del av dessa deponier gamla gruvupplag, ca 350
stycken. Det finns sammanlagt 65 nedlagda kommunala deponier innehållande
hushållsavfall, dessa listas i tabell nedan.

Under 2015 kommer de kommunala deponierna att bedömas enligt MIFO
(Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden). MIFO är ett
inventeringsinstrument som gör det möjligt att dela in förorenade områden i
riskklasser. Metodiken bygger inledningsvis på faktainsamling och riskklassning för
att bedöma hur angeläget det är att gå vidare med fältundersökningar på ett
misstänkt förorenat område. Den första orienterande studien inom metodiken
benämns MIFO fas 1. Bedöms platsen efter fas 1 som angelägen att undersöka vidare
initieras MIFO fas 2 som innebär översiktliga miljötekniska undersökningar. Nya
fakta som kommer fram i fas 2 ligger till grund för en ny riskklassning och
bedömning om fördjupade undersökningar och eventuell efterbehandling bör
genomföras.
Riskbedömningen är indelad i fyra riskklasser:

1 – Mycket stor risk. Mätningar, undersökningar behövs och åtgärder behövs ev.
2 – Stor risk. Mätningar och undersökningar utförs för senare ställningstagande.
3 – Måttlig risk. Begränsade åtgärder behövs.
4 – Liten risk. Inga åtgärder behövs.

Nyligen avslutade deponier

I BKT:s verksamhetsområde finns inte längre några möjligheter att deponera avfall.

Det finns två nedlagda deponier som är aktuella för sluttäckning är Skärets deponi i
Ljusnarsbergs kommun och Södra Måle i Lindesbergs kommun.

2

En komplett förteckning över deponier och avfallsupplag kan fås genom Bergslagens
Kommunalteknik eller Länsstyrelsen i Örebro län.
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NEDLAGDA
DEPONIER

FASTIGHET

Hällefors
Bergslagsgården Sävsjön 1:2>2
s egen tipp
Brunnsjögruvan, Brunnsjötorp 1:1
f.d. järnmalmsgruva och deponi

PRIMÄR
BRANSCHBRANSCH KOMMENTAR
*
A

GJ

Deponi
Lungsälven
Grängshyttan
Deponi
Hammarfallstipp
en
Hjulsjö Deponi 1

Björskogsnäs 2:1

Hjulsjö Deponi 2

Hjulsjöby 2:5,
Saxhyttan 3:1>11
Hällefors 9:576

A

Deponi för
hushållsavfall
Fd soptipp för
Hjulsjö samhälle.
Hushållsavfall.
Bytipp

A

Branschinstans:B

Grythyttan 6:276

A

Ljustjärnstippen

Hällefors 9:1>11

A

Piteå Deponi

Hällefors 9:101

Rotkoppsgruvan, Långåsen 1:3,
f.d. järngruva och Långåsen 1:2
deponi

A

GJ

Saxhyttans tipp

Saxhyttan 1:385>4,
Saxhyttan 1:533>1

A

Deponi av
hushålls- och
industriavfall
Deponi av
hushållsavfall
Deponi
innehållande
hushållsavfall
Deponi för hushålloch industriavfall.
Deponi
innehållande
hushållsavfall (i
gruvhålet).
Järnmalmsgruva

Hällefors 3
(Västeråstippen)
Hällefors
deponeringsanläggning,
Gyltbotippen
Jordantippen

Lokatippen

Grängshyttan
7:4>3
Saxhyttan 1:385
Hjulsjöby 2:2,
Hjulsjöby 2:7

Hällefors 11:1

Loka 1:7

A

Deponi för
hushållsavfall
Deponi
innehållande
hushållsavfall
Järnmalmsgruva

A
A
A

A

A
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Bytipp

STATUS

RISKKLASS

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad ingen åtgärd
Förstudie - avslutad ingen åtgärd
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Inventering - avslutad förstudie ej påbörjad
Identifiering - avslutad ingen åtgärd
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

2

Saxhyttefallets
bytipp

Saxhyttan 2:2>1,
Saxhyttan 1:406>1,
Saxhyttan 1:429>1,
Saxhyttan 1:133>1,
Saxhyttan 1:44>1,
Saxhyttan 1:339>1,
Saxhyttan 1:196>1,
Saxhyttan 1:341>1,
Saxhyttan 1:342>1,
Saxhyttan 1:350>2,
Saxhyttan 1:357>1

A

Deponi av
hushållsavfall

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Hällefors 9:1>8

A

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Hällefors 9:1

A

Norra
Allmänningbo
1:41>1
Tredingen 15:3

A

Deponi för
hushållsavfall
"Mulla" - fd
upplagsplats för
gods med (för) låg
järnhalt, slig.
Platskolning har
även skett på
"Mulla" ett par år
Deponi för
hushållsavfall
Deponi för
huhållsavfall

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Deponi vid
Lindeskolan,
äldre delen

Tredingen 15:3

A

Frövi Deponi

Näsbybacka 34:4,
Näsbybacka 24:7
Gammelbo 1:37

A

Innehåller
förmodligen både
hushållsavfall och
industriavfall.
Innehåller
förmodligen både
hushållsavfall och
industriavfall.
Innehåller
förmodligen både
hushållsavfall och
industriavfall
Innehåller
förmodligen både
hushållsavfall och
industriavfall.
Byggnation av ny
arenahall planeras.

Sundsboda 1:1

A

Sikfors bruk Sikforstippen,
upplagsplats för
slig

Silkesdammstippen
Sirsjöbergs tipp
Lindesberg
Allmänningbo
Deponi

Deponi vid
Lindeskolan, nya
delen

Gammelbo
Deponi
Gladtjärnsberget
Deponi
Grönbo Deponi

Lilla Sirsjön 1:1

RESTA 10:15

A

A

A
A
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Identifiering - avslutad ingen åtgärd
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Hidingen Deponi

Västantorp 1:8

A

Håkansboda
Deponi
Kloten Deponi

HÅKANSBODA 6:2

A

Löa Deponi

Gränseskogen
1:2>1
Östra Löa 3:29,
Östra Löa 2:37,
ÖSTRA LÖA 2:42

Morskoga Deponi Morskoga 2:4
Ramsberg
Deponi
Smedsjöns
deponi

HÅKANSBODA 6:2
Fanthyttan 5:39

A
A
A
A
A

Södra Måle (fd.
Yxe 7:5
Yxe) Deponi
Wedevåg Deponi Kvarnbackaö 1:1

A

Ålsäng Deponi

Bäjby 2:8>1

A

Viktorp 4:1,
Högfors 2:19>1

A

Ljusnarsberg
Basttjärn Deponi

Främst
hushållsavfall men
även en del
industriavfall som
hydroxid- o
zinkcyanidslam
från
ytbehandlingsindu
stri.

I
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Enligt gamla
noteringar och
muntlig info har
det lagts
hushållsavfall samt
industriavfall på
denna deponi, bla
avfall (med
impregnering) från
sågverket Thure
Eriksson Trävaror
AB, avbaningsmassor från det
intilliggande f.d.
kalkbrottet

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Kommunal
Inventering - avslutad deponering skedde förstudie ej påbörjad
fram till 70-talet.
Deponi för
Wedevåg Färg AB
och Wedevåg Tools
AB. Deponering av
färgrester,
lösningsmedel,
pigment och
slipspån.
Hushållsavfall och Identifiering - avslutad industriavfall
inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

2

Bångbro
(Dalskogen)
Deponi

Bångbro 4:2>4

I

Deponi Åstugan

Västra Born 1:223

A

Drängsarv
Deponi
Finnkullen

Södra Finnfall
4:2>1
Stora Finnkullen
1:8

A

Högfors Deponi

Högfors 5:1>1

A

Lentorp Deponi

Västra Born 1:14>1

A

Hörken Deponi

Ställberget 2:29

Ljusnarsbergs
Stortorp 1:1>8
Deponeringsanlä
ggning
Mossgruvan
Penningberget 1:1
industritipp och
motorbana
Sanbacken
Makalös 3

Sandbacken
deponi

Lund 2:4

A

Deponi för avfall
från
Bångbroverken,
bl.a. har betbad
dumpats här.
Tidigare hade vi
uppgifter om att
det fanns
gjuterisand från
Krokfors Gjuteri på
platsen. Denna
information verkar
ha varit felaktig
och att det rör sig
om en gammal
deponi. Bransch
och namn
ändrades 2010-1110
Information om
objektet kommer
från Bo ståhl
datum 1/2 2012.
Tydligen en till
hushållsavfallsdeponi nära
Finkullbergets
naturreservat. Den
redan kända
deponin Drängsarv
ligger strax SO om
den här.

A
A
A
A

A
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Branschinstans: B.
Anl.nr:1864-60001.
Se även Skött- och
Mossgruvefälten

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Inventering - avslutad förstudie ej påbörjad

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Information från
Identifiering - avslutad Bo ståhl datum 1/2 inventering ej påbörjad
2012. Deponering
av hushållsavfall i
Kopparberg.
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

3

Stortorp Deponi

Finnhyttan 1:2>1,
Finnhyttan 1:1>2
Ställbergsgruvan Ställberget 6:1>1,
/Ställbergsfältet Ställberget 6:1>2,
Ställberget 6:14>1

GS

Yxsjöberg Deponi Yxsjö Gruva 1:1>1

A

Östra Born
Avfallsupplag
Östra Born Hån
(Industriavfall)

Nora
Dalkarlsberg,
Centralschaktet
(Deponi)
Dalkarlsberg,
Fallgruvan
(Deponi)
Dalkarlsberg,
Nygruvan
(Deponi)
Ekhult Deponi

Dunderbo 1:25>1
Östra Born 3:1>2

A
A

Älvhyttan 7:31

A

Älvhyttan 7:31

A

Älvhyttan 7:31

A

Nora 1:1

A

Hagagruvan
Gammelhyttan
(Haggruvefältet), 3:17>2
Deponi
Karlsäng Bikupan 18
Skojarbacken 1
(Deponi)
Karlsäng –
Skojarbacken 2
(Ängarna)
Deponi
Klacka - Lerberg
1 (Deponi)
Klacka - Lerberg
2 (Deponi)
Loberget,
Knapptorp
(Deponi)
Nybergsfältet
(avfallsupplag)

A

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Industriavfall - se
Inventering - avslutad mer under "Övrigt" ingen åtgärd
på blankett B
Upplag av
sulfidhaltig varp
samt sandmagasin.
Även Haggruvan en
bit söderut ingår i
objektet. Nedlagd
skjutbana - se mer
under "Övrigt" på
blankett B.
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Deponering i
Identifiering - avslutad gammalt gruvhål
inventering ej påbörjad
tillhörande
Hånsgruvorna.
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

A
A

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Nora 2:2

A

KÅFALLSTORP
3:10
Timanshyttan
1:6>4
Bengtstorp 4:5>2,
Bengtstorp 2:27

A

Avfall i gruvhål

A

Sidoverksamhet:
Försvaret

Holmshyttan 5:1

A

A
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Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

3

Stora Mon
Deponi
Striberg 1
(Deponi)
Striberg 2
(Deponi)
Striberg 3
(Deponi)

Timansberg
Deponi
Åkernäs Deponi
(Dyno Nobel
Sweden AB)
Övre
Kopparbäcken 1
Deponi (Dyno
Nobel Sweden
AB)
Övre
Kopparbäcken 2
Deponi (Dyno
Nobel Sweden
AB)

Skymhyttan 1:10

Timanshyttan
1:6>4
Timanshyttan
1:6>4
Timanshyttan 1:6,
BENGTSTORP 10:1

A

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

A
A
A

Timanshyttan 1:6

A

Fogdhyttan 2:30

A

Deponering av
schaktmassor och
byggavfall.

Gyttorps
Allmänning 2:8>8

A

Dumpning av
industriavfall i
gruvhål

Gyttorp 6:1

A

* Primär Bransch
A Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall
B Gruva och upplag - Järnmalm m.fl.
GS Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr
I
Industrideponier
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Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Inventering - avslutad förstudie ej påbörjad

2

Inventering - avslutad förstudie ej påbörjad

3

Inventering - avslutad förstudie ej påbörjad

3

Kundenkäter
Kundenkät har genomförts 2010 och 2013. Bilderna nedan är inklusive jämförelse
med de 80 kommuner som genomförde samma enkät samt Sverigestatistik från
Avfall web. Den första frågan var ny fr 2013.

Andel som är ganska eller mycket nöjda med
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Andel som är ganska eller mycket nöjda med hur det fungerar
att lämna avfall vid kommunens återvinningscentral
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Andel som är ganska eller mycket nöjda med
hur det fungerar att lämna farligt avfall
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Andel som är ganska eller mycket nöjda med hur det fungerar
att lämna förpackningsavfall och tidningar
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Uppföljning av föregående avfallsplan
Avfallsplan 2009-2013. Uppföljning gjord av BKT.
ÖVERGRIPANDE MÅL

DETALJERADE MÅL 2013

UPPFÖLJNING 2014

•

2013 ska 90 % av invånarna uppleva att
avfallshanteringen ger en god service och är
användarvänlig.

2013: 75 % (svarade nöjd eller
mycket nöjd vid helhetsbedömning
av hur avfallshanteringen fungerar i
kommunen).

•

Kommunikationen med kunderna ska
förbättras.

Genomförs löpande och blivit
bättre.

•

Koldioxidutsläpp från avfallstransporter ska
minska årligen i jämförelse med 2007 års
nivåer

Svårt att mäta då uppgifter från
2007-års förbrukning saknas.

UTFALL

Övergripande
•

Avfallshanteringen ska upplevas
som användarvänlig och hålla en
hög servicegrad

Förebyggande av hushållsavfall Det vill säga det arbete som sker innan avfall uppstår inklusive återbruk
•

Avfallsminimering ska beaktas i alla
kommunala verksamheter.

•

Avfallsminimering ska beaktas vid inköp och
upphandling för kommunala verksamheter
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Samtliga kommuner har svarat att
man har infört detta (exempel på
svar: ja till stor del, ja vi kan bli
bättre).

-

Källsortering hushållsavfall Det vill säga det arbete som hushåll och företag utför när avfall uppstått och det ska sorteras rätt
•

Materialåtervinning ökar under
planperioden.

•

Avfall som går att återvinna ska
utsorteras vid källan och utsorterat
material ska återvinnas på bästa
sätt.

•

2010 ska 50 % av hushållsavfallet återvinnas
genom materialåtervinning. 2013 ska
motsvarande siffra vara 60 %.

-

54 % år 2010 enligt
sammanställning BKT.
Avfall web
34 % år 2013
31 % år 2012
37 % år 2011
- % år 2010
Enligt nuvarande beräkningsgrund
är inte målet uppnått. Ny nationell
standard för beräkning from 2011.

•

2010 ska kärlavfallet inte innehålla mer än 0,5
viktprocent farligt avfall och elavfall. 2013 ska
motsvarande siffra inte vara mer än 0,2
viktprocent.

2012 Plockanalys av kärlavfall
brännbart. Nedan visas farligt avfall
+ elavfall (viktprocent).
Lgh

Villor

Nora

0,14+0,19

0,04+0,10

Lindesb.

0,05+1,04

0,04+0,41

För Hällefors och Ljusnarsberg
saknas uppföljning.
•

2013 ska 90 % av invånarna ha kunskap om
hur de ska sortera sitt avfall och var det ska
lämnas.

Sammanfattningsvis visar svaren
på enkät 2011 att kunskaperna om
hur källsorterings ska ske är god
och den interna bedömningen är att
BKT klarar målet.

•

Kommunala verksamheter ska föregå med
gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen

Arbetet är påbörjat, men inte fullt ut
genomfört.
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Farligt avfall Det vill säga insamling, transport och behandling av utsorterat farligt avfall

•

Farligt avfall hanteras på ett för
miljön och människors hälsa säkert
sätt

•

2013 ska 90 % av invånarna ha kunskap om
vad som är farligt avfall och var man ska
lämna det

87 % enligt kundenkät 2008.
Ej med i enkät 2011 eller 2013.

Matavfall Det vill säga insamling, transport och behandling av matavfall
•

Mängden matavfall som går till
biologisk behandling (hemkompost
och central kompostering/rötning)
ska öka.

•

Senast under 2011 ska insamling av
komposterbart avfall vara infört i
Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner.

Infört.

•

2013 ska minst 80 % av alla hushåll sortera ut
sitt matavfall till biologisk behandling
(hemkompost eller central
kompostering/rötning).

73 % 2014
Antalet hushåll som sorterar ut
matavfall har ökat 3 procentenheter sedan 2013.

Grovavfall Det vill säga insamling, transport och behandling av grovavfall
•

•

Det stora flertalet av invånarna i
medlemskommunerna ska ha tillgång till en
ÅVC inom en radie på två mil.

Bedöms till stor del vara genomfört.

Latrin och slam från enskilda brunnar Det vill säga insamling, transport och behandling av latrin och slam från enskilda brunnar
Nedlagda deponier
•

•

Stängda avfallsdeponier ska sluttäckas så att
de inte kommer att påverka eller utgöra ett hot
för vattentäkter eller värdefulla naturområden

Pågår.

•

Nedlagda deponier ska ej påverka eller utgöra
betydande hot för vattentäkter eller värdefulla
naturområden.

Inventering är påbörjad under 2011.
Projekt startar 2015.
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Verksamhetsavfall
•

Rötslammet från
avloppsreningsverk ska användas
som växtnäring.

•

Avfall från verksamheter ska sorteras,
insamlas och deponeras så att
resurshushållning och uthållig miljö främjas.

Praxis vid tillsyn att informera.

•

Senast år 2015 skall minst 60 procent av
fosforföreningarna i avlopp återföras till
produktiv mark, varav minst hälften bör
återföras till åkermark.

2011: Slammet är godkänt för
spridning på åkermark. Inget påförs
idag på produktiv mark.
2013: Reglerna har ändrats för
återförsel av slam vilket försvårar
återförsel till åkermark.
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Trender som formar framtiden
Branschorganisationen Avfall Sverige har i rapport U2010:06 ”Med blicken mot
2020” beskrivit ett antal trender som formar framtiden för svensk avfallshantering.
Nedan är den sammanfattad i ett antal punkter.
Politik
•

•
•
•

•

•
•

Ökad hållbarhetsfokus
Hållbar utveckling kan definieras såsom att målet är att förbättra
levnadsstandarden för oss människor samtidigt som man ska se till att
kommande generationer ska få chansen att ha det lika bra. Hållbar
utveckling som paradigm börjar bli alltmer etablerat i världen. Hållbar är
den utveckling som innebär att vi inte tillfredsställer våra behov på ett sätt
som äventyrar andras möjlighet att tillgodose sina behov, nu eller i
framtiden.
Ökad urbanisering

Antalet människor ökar kontinuerligt i världen och inflyttningen till städer
ökar likaså, vilket gäller även i Sverige.
Ökad globalisering och gränslöshet
Produkter och tjänster blir allt mer lika världen över och resandet ökar.
Handelshinder tas bort och ökade kommunikationsmöjligheter medför att
handeln blir allt mer gränslös. Detta har också inneburit ökad
bevarandedrift av lokala marknader.
Allt tuffare offentlig ekonomi
Teknik- och produktionsutveckling medför bättre effektivitet och lägre
kostnader medan tjänstebaserad verksamhet är mycket svårare att
effektivisera vilket påverkar synen av effektiviteten hos den offentliga
sektorn.

EUs politiska makt och inflytande ökar
Ca 80 % av besluten i riksdagen inom miljöområdet baseras på EU beslut.

Ökat fokus på miljöfrågor
Miljöfokus går i vågor men trenden är att miljöfrågorna får allt mer fokus,
inte minst inom energi och hållbar utveckling.

•

Ökad komplexitet i beslutsfattande
Beslutsfattande är allt mer komplex på grund av olika omvärldsfaktorer som
kräver ökad grad av processinriktning som leder vägen fram till beslut.

•

Samarbete med grannkommuner ökar
Regionförstoring kring storstäder. Ökad teknisk integrering av kommunal
infrastruktur (VA, avfall, energi, stadsbyggnad, etc)
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Socialt
•

•

Nya värderingar och livsstilar
Vi satsar hellre på välmående än välstånd. Svenskar har icke auktoritära
värderingar vilket bland annat innebär att vi inte så lätt böjer oss/tar order
från människor med formell ställning. Unga vill i högre grad leva rätt. Vi vill
inte bara överleva eller leva längre – vi vill må bättre än bra.
Allt mer intresserade och kunniga människor
Människor ska inte bara tillgodose behov utan vill bejaka temporära behov
som innebär något extra.

Teknik
•

•

•

•

Interaktionssamhället växer fram
Ökande utbud av media och ökad misstänksamhet mot information som ska
påverka oss. Kommunikation med människor blir allt viktigare för att skapa
delaktighet och uppfylla deras behov av att bli sedda.
Fortsatt snabb förändringstakt
Förändringar sker snabbare och snabbare. Allt snabbare utveckling och
spridning inom teknik och forskning. Hastighet i teknikgenombrott och
produktutvecklingstakt är högre än någonsin.

Medieutvecklingen
Unga läser lite morgontidningar och ser lite nyheter på TV. Internetbaserad
användning ökar kraftigt bland unga och då inte minst de olika
internetgemenskaperna där deltagare hjälper och tipsar varandra om saker
och ting.
Avfallshantering
En strävan att utveckla avfallshanteringen till en högre nivå i
avfallshierarkin. Ökad konkurrens om avfall/material. Biogasproduktion.
Ökade kompetenskrav på personal som hanterar avfallsfrågor. Teknisk
utveckling inom avfallshantering och avfallsbehandling.

Samråd
Se separat dokument.
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Miljöbedömning av planen
Bakgrund
I Miljöbalken med följdlagstiftning saknas specifika bestämmelser om
miljöbedömning av nationella avfallsplaner. Enligt 6 kap 11 § Miljöbalken gäller
generellt att planer som upprättas av myndigheter och krävs i lag eller annan
författning ska miljöbedömas om planens genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning är utförd med utgångspunkt från
Naturvårdsverkets bedömning av den nationella avfallsplanen där stora delar är
direkt refererat om det bedöms gälla även för BKT:s kommuner.

Miljöpåverkan av regional betydelse redovisas, däremot inte miljöpåverkan från
enskilda anläggningar eller för enskilda kommuner eller invånare.

Miljöaspekterna har hela tiden tagits i beaktande under skapandet av avfallsplanen,
bland annat genom att representant från miljökontoret (BMB) har medverkat i
projektgruppen.
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6), se mer sida 1,
ska en avfallsplan beskriva hur uppställda mål kan bidra till att regionala och
nationella mål nås samt innehålla uppgifter om åtgärder för att förebygga att
förpacknings- och tidningsavfall uppkommer och åtgärder för att främja
återanvändning av förpackningar och tidningar.

Regionala och nationella mål
För miljöaspekten av avfallshanteringen är de nationella miljökvalitetsmålen
utgångspunkten för vad som anses vara en hållbar avfallshantering. Dessa mål ligger
till grund för de mål och åtgärder som tagits för avfallshanteringen i BKT:s
medlemskommuner.

Planen innehåller exempelvis strategier om att det ska vara enkelt att lämna
produkter till återanvändning och åtgärd om utveckling av återbruk på de fyra
större åretvinningscentralerna.

Det finns också strategier, mål och åtgärder kring matsvinn samt kring ÅVC att
hushållen ska vara nöjda med ÅVC och att fler material ska gå till
materialåtervinning exempelvis textil som särskilt utpekas i den nationella
avfallsplanen.

Förebyggande av förpacknings- och tidningsavfall
Det finns en strategi om att följa den nationella utvecklingen för insamling
förpacknings- och tidningsmaterial. Åtgärd 12 handlar om att se över
insamlingssystem för dessa material. BKT:s medlemskommuner avser också att
arbeta för att främja återvinning av förpacknings- och tidningsmaterial i kommunala
verksamheter. Detta visas i mål 4 och dess åtgärder 13 och 14. Detta för att
kommunen ska föregå med gott exempel.
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Bedömning av miljöpåverkan
Även planer och program som huvudsakligen har en positiv miljöpåverkan, så som
avfallsplaner, kan medföra en betydande risk för negativ miljöpåverkan med
avseende på vissa miljöaspekter.

I tabell nedan visas en sammanställning över vilka miljöaspekter som bedöms kunna
komma att påverkas på ett betydande sätt vid genomförandet av avfallsplanen.
Påverkan på de olika aspekterna kan vara antigen positiv eller negativ eller både
positiv och negativ.
ASPEKT

Biologisk mångfald, växt- och djurliv

INTE BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN
X

Befolkning och människors hälsa
Mark

TROLIGEN BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN
X (positiv)

X

Vatten

X

Luft och klimatfaktorer
Materiella tillgångar
Landskap

X

Forn- och kulturlämningar samt annat
kulturarv

X

Bebyggelse

X (positiv och negativ)
X (positiv)

X

Betydande miljöpåverkan
Miljöaspekter som kan komma att påverkas på ett betydande sätt vid
genomförandet av planen:

Befolkning och människors hälsa: Om vi lyckas förebygga avfall har det positiv
betydelse för resurshushållningen samt människors hälsa och miljön i de
tillverkande länderna, det vill säga även långt utanför nationsgränsen.

Luft och klimatfaktorer: Vid genomförandet av planen kan såväl positiva som
negativa effekter förväntas uppstå genom minskade respektive ökade utsläpp av
växthusgaser och andra luftföroreningar.

Den föreslagna inventeringen av nedlagda deponier syftar till att ge ett underlag för
åtgärdsprioritering. Åtgärderna kan i sin tur minska okontrollerat läckage av
metangas från de äldre deponierna.

Målen och åtgärderna som handlar om förebyggande av avfall kommer sannolikt att
medföra minskade utsläpp av växthusgaser, särskilt i uppströmsledet.
Ökad biologisk behandling av avfall kan medföra bland annat ökade utsläpp av
växthusgaser vid lagring av avfallet inför behandling och vid kompostering. Vid
rötning till biogas ersätter biogasen ofta fossila fordonsbränslen och
koldioxidutsläppen från vägtrafiken kan därigenom minska.
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Materiella tillgångar: Genomförandet av planen bedöms ge betydande positiva
effekter när det gäller materiella tillgångar; minskad resursförbrukning till följd av
förebyggande av avfall och ökad återanvändning kan förväntas.
Inte betydande miljöpåverkan
Miljöaspekter som inte bedöms komma att påverkas på ett betydande sätt vid
genomförandet av planen:

Biologisk mångfald, växt- och djurliv: Det bedöms inte vara sannolikt att
genomförandet av planen medför en betydande positiv eller negativ påverkan på
biologisk mångfald, växt- eller djurliv.

Vatten: Generellt bedöms genomförandet av planen ge positiva effekter för yt- och
grundvatten. Föroreningsproblematiken kring lakvatten från deponier, läckage av
skadliga ämnen från upplag och avfallsbränder kan antas minska om åtgärderna
som föreslås i planen genomförs.
Mark: Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan på landskapet eller
landskapsbilden.

Bebyggelse: Det bedöms inte uppstå någon betydande miljöpåverkan på bebyggelse
till följd av genomförandet av planen.

Forn- och kulturlämningar samt annat kulturarv: Det bedöms inte uppstå betydande
miljöpåverkan på kulturmiljövärden till följd av genomförandet av planen.
Avfallsplanen behandlar inte lokalisering av nya avfallsanläggningar, varför
eventuell påverkan på forn- och kulturlämningar samt annat kulturarv kommer att
bli frågor i kommande tillståndsprövningar av verksamheter samt i fysisk planering
och avfallsplanering på kommunal nivå.
Förslag till åtgärder

Vid framtagandet av denna miljöbedömning har det inte identifierats någon sådan
betydande negativ miljöpåverkan som föranleder särskilda åtgärder för att hindra
eller motverka miljöpåverkan vid genomförandet av avfallsplanen.
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Kommunal Avfallsplan
2016-2020
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

Strategier och mål

2015-09-04

Förord
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som
gäller för kommunen och en avfallsplan.
Syftet med en avfallsplan är att tydliggöra kommunens ambitioner på
avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Det är också viktigt att ge
en helhetsbild över avfallshanteringen för politiker, invånare och verksamheter så
att utvecklingen strävar åt samma håll.
Kommunala avfallsplanen är framtagen i en process där Bergslagens
Kommunalteknik (BKT) och Bergslagens Miljö och Byggförvaltning (BMB) har
medverkat. En projektgrupp med representanter från dessa har tillsammans med
extern resurs (Sweco) drivit arbetet.
Avfallsplanen gäller för perioden 2016-2020. Planen omfattar ett måldokument som
beslutas i kommunfullmäktige för hela planperioden samt ett åtgärdsdokument och
ett underlagsdokument som beslutas i kommunstyrelse eller motsvarande och som
revideras årligen. Dokumentstrukturen framgår nedan där denna del är skuggad:

Avfallsplan
Underlag

Avfallsplan
Strategier och mål

Avfallsplan
Åtgärdsprogram

Underlaget behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen; EU:s
ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt
övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också framtidstrender, en
utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det som framkommit vid olika
samråd under planprocessen. Underlaget fastställs ej i kommunfullmäktige då det
kan ändras årligen.
Utifrån behoven har en prioritering gjorts för den kommande perioden, vilket har
resulterat i avfallsplanens mål, strategier och åtgärder. Strategier och mål redogör
för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med under planperioden.
Strategier och mål fastställs i kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod.
Åtgärdsprogrammet anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har till
uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås.
Åtgärdsprogrammet kan revideras årligen.
Varje år ska uppföljning av strategier och mål genomföras. Uppföljningen
tillsammans med en analys om förändrade förutsättningar ligger sedan till grund för
en årlig revidering av åtgärdsprogrammet, se uppföljning sida 10 i dokument
Strategier och mål.

Innehåll
Avfallshantering .................................................................................................................. 1
System och ansvar .......................................................................................................... 1
Styrkor och svagheter ..................................................................................................... 1
Utmaningar för avfallshanteringen ................................................................................. 3
Strategier och mål ............................................................................................................... 4
Övergripande .................................................................................................................. 5
Förebyggande av hushållsavfall ...................................................................................... 5
Källsortering hushållsavfall ............................................................................................. 6
Farligt avfall ..................................................................................................................... 6
Kärlavfall ......................................................................................................................... 6
Grovavfall ........................................................................................................................ 8
Latrin och slam från enskilda brunnar ............................................................................ 8
Nedlagda deponier.......................................................................................................... 8
Nedskräpning .................................................................................................................. 8
Förväntade konsekvenser ................................................................................................. 10
Miljökonsekvenser ........................................................................................................ 10
Uppföljning........................................................................................................................ 11
Förklaringar ....................................................................................................................... 12

Avfallshantering
System och ansvar
Kommunerna ansvarar för att omhänderta hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall.
Kommunfullmäktige ansvarar för att fastställa kommunal renhållningsordning med
föreskrifter och avfallsplan och att besluta om renhållningstaxa.
Alla hushåll är skyldiga att sortera ut avfall enligt av kommunfullmäktige beslutat
system (minimum farligt avfall, tidningar och förpackningsmaterial).
Kommunens utsedda renhållare ansvarar för att ombesörja det kommunala
ansvaret med att insamla och omhänderta hushållsavfall och därtill hörande
administration och service.
I BKTs kommuner väljer abonnenterna om man vill sortera ut matavfall till rötning,
hemkompostera det eller lämna som blandat avfall. Rötning av matavfallet och
förbränning av det brännbara avfallet upphandlas.
I flerbostadshus är fastighetsägare ansvarig för att informera boende om gällande
regler om avfallshantering och att tillhandahålla utrymmen och ge förutsättningar i
övrigt för att ordna avfallshantering.
Förpacknings- och tidningsmaterial som normalt lämnas vid återvinningsstationer
(ÅVS) ansvarar producenterna för att samla in och omhänderta (ej kommunen).
Grovavfall lämnas vid en återvinningscentral (ÅVC).
Ansvaret för verksamheternas avfall åligger verksamhetsutövarna.
Länsstyrelsen och kommunens tillsynskontor ansvarar för tillsyn,
anmälningar/tillståndsärenden och myndighetsbeslut enligt gällande regelverk.
I underlaget framgår fakta och statistik om den kommunala avfallshanteringen.

Styrkor och svagheter
Kommunerna tar varje år fram statistik i branschföreningen Avfall Sveriges ”Avfall
web”. Under 2010 och 2013 genomfördes kundenkät. Resultat redovisas mer
utförligt i underlagsdelen. Diskussioner har förts under workshop. Utifrån detta kan
styrkor och svagheter sammanfattas enligt följande;
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STYRKOR

KOMMENTAR

Återbruk finns i alla kommuner.

Bemannat av hjälporganisationer.

Minska matsvinnet har arbetats aktivt
med. Fokus på skolkök.

Drivs av kommunerna.

Almanacka med sorteringsguide ges ut
årligen och är uppskattad.
Insamlat kärlavfall; alla kommuner har
liten mängd jämfört med övriga Sverige.

Dock finns det hushåll saknar
avfallsabonnemang.

Matavfall sorteras ut och rötas.

Antalet abonnemang där matavfallet
sorteras ut kan öka.

Samma insamlingsentreprenör för kärloch säckavfall i alla kommuner

Ger möjlighet till transportoptimering,
minskad administration, ruttoptimering.

Många ÅVCer. En stor ÅVC per kommun
samt flera små.

De mindre ÅVC:erna tar inte emot alla
fraktioner. Öppet en kväll per vecka.

Allt grovavfall sorteras.

Allt avfall får lämnas på ÅVC det ska
dock vara sorterat. Säckar får inte
lämnas på ÅVC.

SVAGHETER

KOMMENTAR

Information på andra språk saknas.

Det finns ett större behov.

Insamlat grovavfall; Ljusnarsberg har
mycket stor mängd. Hällefors och Nora
har ganska stora mängder jämfört med
Sverige.

Utveckling av återbruk kan minska
detta.

Vad händer med slammet från enskilda
brunnar efter att sluttäckning av deponi
är klar?

Sluttäckning kommer att pågå under
hela denna avfallsplaneperiod. Något att
tänka på inför nästa avfallsplan.

Kommunernas föreskrifter om
avfallshantering behöver ses över.

2

Utmaningar för avfallshanteringen
En avfallsplan ska möta behovet av att utveckla hanteringen av såväl det befintliga
avfallet som de föremål som istället för att bli avfall kan hitta nya användare och nya
användningsområden.
Dessa behov bestäms av:
-

mål och regler som sätts av EU, riksdag, regering och nationella myndigheter

-

samhällsutvecklingens tekniska, sociala och politiska dimensioner

-

regionens specifika aktuella förutsättningar i form av invånare, avfallsflöden
och befintlig infrastruktur för avfallshanteringen

Dessa områden finns närmare beskrivna i Avfallsplanens underlagsdel. I det följande
redogörs kortfattat för vilka utmaningar som följer av dess punkter.
Miljö- och resursfrågornas utrymme i den offentliga debatten varierar stort över
tiden. Den långa trenden är dock att de långsiktiga hållbarhetsfrågorna blir allt
viktigare både för enskilda individer, för företag och organisationer och för politiska
beslutsfattare. Det innebär att förväntningarna på slutna, effektiva och rena
kretslopp ökar vilket förutsätter en fortsatt utveckling av teknik och kompetens
inom avfallshanteringen. Exempel på aktuella krav är förväntningar på att minska
avfallet inom livsmedelssektorn samt att ta vara på matavfallets energiinnehåll.
Konkurrensen om avfallets resursvärden och uppdraget att ta vara på det ökar. En
allt snabbare teknikutveckling innebär både en utmaning att kunna ta hand om nya
produkter och nya material och en möjlighet att utveckla nya metoder för
avfallshanteringen.
Den politiska inriktningen från EU-nivå och nedåt kan beskrivas som en strävan att
minska avfallsmängderna och åstadkomma resurseffektiva och giftfria kretslopp.
Avfallshierarkin eller avfallstrappan åskådliggör den grundläggande strategin i detta
arbete. Avfallshierarkin är fastställd på EU-nivå och ska tillämpas i lagstiftning och
avfallsplaner på både nationell och lokal nivå.

Figur 1: Avfallstrappan. Illustration av Christina Jonsson.
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Strategier och mål
Övergripande mål och riktlinjer
EU direktiv
Nationella miljömål
Nationell avfallsplan

Utvärdering av
tidigare
avfallsplan

BKTs
förutsättningar

Samhällstrender

Strategier
Strategier som visar det arbetssätt
som ska tillämpas för att nå de
övergripande målen

Åtgärdsprogram
Åtgärder som visar
tydliga delsteg på
vägen mot målen

Mål
Preciserade mätbara mål i
kommunerna utifrån övergripande
mål och riktlinjer

Utveckling av resurseffektiva och rena kretslopp
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Strategier och mål är sedan indelade i ett antal delområden som avser att täcka in
avfallsområdets alla perspektiv, utifrån den kommunala avfallsplanens
ansvarsområde. Strategier och mål utgör en prioritering av avfallsarbetet för den
kommande planperioden. I avfallsplanens underlagsdel finns dessa delområden
belysta utifrån en utvärdering av tidigare avfallsplan och de samlade behov som har
framkommit i avfallsplaneprocessen.
För varje delområde har det fastställts mål som är mätbara. Till dessa mål har det
kopplats strategier som visar på det arbetssätt som generellt ska tillämpas för att nå
de preciserade målen. I det separata åtgärdsdokumentet finns därtill specificerade
praktiska åtgärder angivna som utgör tydliga delsteg på vägen mot målen.

Övergripande
Övergripande för samtliga områden
Strategier


Avfallshanteringen ska vara rättvis1 och effektiv.



Samtliga fastighetsinnehavare till fastighet, där hushållsavfall uppkommer, ska
ha abonnemang för aktuellt avfallsslag.



Information och kommunikation ska utvecklas.



Främja ny teknik för information.

Förebyggande av hushållsavfall
Det vill säga det arbete som sker innan avfall uppstår inklusive återbruk
Strategier


Mängden avfall ska minska.



Det ska vara enkelt att lämna produkter till återanvändning och avfall till
förberedelse för återanvändning (NV).



Mängden matsvinn (användbar mat som slängs) ska minska.

Mål år 2020 (basår 2015 om inte annat anges)
1. Kunderna ska vara nöjda eller mycket nöjda med möjligheten att lämna saker till
återbruk.
Fråga kunderna i början av planperioden och bli 10 % bättre under perioden.

1

Med rättvis avses rättvis inom kommunen oavsett var man bor. Med rättvis avses också rättvisa
inom kollektivet och mellan olika abonnentgrupper.
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2. Alla kök i kommunal verksamhet (tillagning och mottagning):
Mängden kökssvinn per tillagad portion ska minska med 30 %. (Baseras på
mängd mat som slängs i köken. Skal och liknande som ”måste” slängas räknas
inte med.)
3. Alla skol- och förskolekök kommunal verksamhet:
Mängden tallrikssvinn per tillagad portion ska minska med 10 % (Baseras på
mängd mat som slängs från tallrikar. Följs upp genom att mäta minst en vecka
per termin.)

Källsortering hushållsavfall
Det vill säga den sortering som hushåll och företag utför när avfall har uppstått
Strategier


Utvecklingen för insamling av förpacknings- och tidningsmaterial ska följas.



Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten
beträffande källsortering på arbetsplatsen.

Mål år 2020 (basår 2015 om inte annat anges)
4. Alla kommunala verksamheter ska ges förutsättningar för källsortering av det
avfall som uppkommer (matavfall samt förpacknings- och tidningsmaterial).

Farligt avfall
Det vill säga insamling, transport och behandling av utsorterat farligt avfall
Strategier


Det ska vara enkelt att lämna farligt avfall och elavfall.

Mål år 2020 (basår 2015 om inte annat anges)
5. Andelen farligt avfall och elavfall ska vara max 0,5 % i kärl- och säckavfall.

Kärlavfall
Det vill säga insamling, transport och behandling av kärlavfall
Strategier


Matavfall ska behandlas biologiskt.

Mål år 2020 (basår 2015 om inte annat anges)
6. Andelen hushåll som sorterar ut matavfall till biologisk behandling (rötning eller
hemkompostering) ska öka till 80 % (71 % 2013).

6

7. Andelen matavfall i kärlet för brännbart ska minskas. Plockanalys ska visa på 5
procentenheters minskning under planperioden.
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Grovavfall
Det vill säga insamling, transport och behandling av grovavfall
Strategier


Hushåll ska kunna lämna grovavfall på ett enkelt sätt



Fler materialslag ska sorteras ut till material-återvinning



Utvecklingen för textilåtervinning ska följas och införas när system finns

Mål år 2020 (basår 2015 om inte annat anges)
8. Minst 80 % av hushållen ska vara ganska eller mycket nöjd efter besök vid
kommunens återvinningscentral (77 % år 2013).

Latrin och slam från enskilda brunnar
Det vill säga insamling, transport och behandling av latrin och slam från enskilda
brunnar
Strategier


Miljöpåverkan från enskilda avlopp ska minska.



Den nationella utvecklingen kring minireningsverk och fosforfällor ska följas och
verksamheten anpassas utifrån den.

Nedlagda deponier
Strategier


Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska.

Mål år 2020 (basår 2015 om inte annat anges)
9. Samtliga nedlagda kommunala deponier ska klassificeras enligt MIFO1 och 22

Nedskräpning
Strategier


2

Nedskräpningen ska minska.

1 MIFO fas 1 är en orienterande studie. Riskklassningen av området görs utifrån besök på platsen och tillgängliga uppgifter om vilken verksamhet

som bedrivits, vilka ämnen som hanterats m.m. MIFO fas 2 är en översiktlig undersökning av föroreningssituationen på platsen. Syftet är främst att
kontrollera om det finns föroreningar och i vilka halter dessa förekommer samt spridningsvägar.
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Förväntade konsekvenser
Miljökonsekvenser
Syftet med avfallsplanen är att tydliggöra kommunens ambitioner på
avfallsområdet, utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Avfallsplanen ska ge en
helhetsbild över avfallshanteringen så att alla (politiker, medborgare, hushåll och
verksamheter) som berörs av avfallsplanen kan bidra till att utvecklingen går åt rätt
håll.
Den politiska inriktningen från EU-nivå och nedåt är den så kallade avfallstrappan,
vilken innebär att minska mängden avfall och att uppnå resurseffektiva och giftfria
kretslopp.
Utifrån de inriktningen och uppsatta mål och åtgärder är den samlade
miljöbedömningen av arbetsgruppen att åtgärderna framförallt medför en positiv
miljöpåverkan, framförallt genom;
-

minskad resursförbrukning genom ökad återanvändning och
materialåtervinning samt minskat matsvinn

-

ökad källsortering

-

ökad information

När det gäller transporter för avfallet, från hushåll och andra verksamheter är det
svårt att bedöma om de kommer att öka eller minska. Om ansvarsfördelningen för
förpackningsmaterial förändras och kommunerna väljer att införa fastighetsnära
insamling av förpacknings- och tidningsmaterial kan transporterna öka, eftersom
det behövs särskilda fordon för att samla in flera fraktioner samtidigt. Å andra sidan
behöver hushållen inte göra egna resor för att lämna in sitt källsorterade avfall
vilket kanske sammantaget leder till minskade transporter. BKT kan ställa miljökrav
på insamlingsfordon vid upphandling.

10

Uppföljning
Planen ska årligen följas upp med BKT som ansvarig.
Den organisation som har tagit fram avfallsplanen behålls. Arbetsgruppen bör
träffas ca fyra gånger per år för att driva arbetet framåt. Arbetsgruppen rapporterar
årligen i augusti till först styrgruppen och sedan vidare till KS.
Åtgärdsprogrammet kan revideras årligen av arbetsgrupp tillsammans med
styrgrupp (delar av BKT:s direktion där respektive kommun är representerad).
Större avvikelser från ursprungligt åtgärdsprogram ska godkännas politiskt på
sedvanligt sätt.
Rapportering och förankring till styrgrupp och kommunstyrelse (KS) i samband
med kommunernas budgetprocess.

Jan-mars
Framtagande av
statistik

Juin-okt

April-maj

Rapportering och
förankring styrgrupp
och KS

Summering och
uppföljning
arbetsgrupp

Maj-juni
Planering och
revidering
arbetsgrupp
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Förklaringar
BEGREPP

FÖRKLARING

Avfall Sverige

Rikstäckande branschorganisation där kommuner och
företag är medlemmar. Arbetar för att hjälpa
medlemmarna i dess utveckling av avfallsverksamheten
och agerar som lobbyist mot myndigheter och samhälle.

Gemensamma
hämtställen

Plats där flera fastighetsägare fått godkännande om att
lägga sitt kärlavfall (matavfall och brännbart) i
gemensamma behållare. Används exempelvis vid
förhindrande transportförhållanden eller när
fastighetsägare vill effektivisera hämtningsarbetet
(lägre avgifter).

Delade kärl

Två fastighetsägare som överenskommer om att dela
abonnemang på ett kärl. Används exempelvis när
fastighetsägare vill effektivisera hämtningsarbetet.

Farligt avfall

Avfall som har en eller flera farliga egenskaper, till
exempel giftigt, cancerframkallande, explosivt eller
brandfarligt. Formellt sett avfall som är markerat med *
i bilaga 2 till Avfallsförordningen 4 §.

FNI

Fastighetsnära insamling.

FTI

Förpacknings och tidningsinsamlingen.

Förebyggande av avfall

Åtgärder som vidtas för att hindra att avfall
uppkommer. Exempelvis minimera inköp av skolmat,
undvika inköp av produkter eller lämnande av använda
saker till återanvändning.

Grovavfall

Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det
inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl

Hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall

Från hushåll:
- Matavfall och brännbart som läggs i kärl
- Grovavfall
- Latrin och slam från enskilda avloppsanläggningar
- Farligt avfall
- Avfall som omfattas av producentansvar
Från verksamheter:
- Hushållsavfall och städavfall från
personalutrymmen, restauranger, storkök och
liknande
- Slam från fettavskiljare
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- Matlagningsfett från verksamheter
- Latrin
Hemkompost

Hemkompostering innebär att fastighetsägaren själv tar
hand om sitt komposterbara avfall året om.

Kärl- och säckavfall;
matavfall

Tre olika abonnemang kan väljas inom BKT:
-

Hämtning av blandat avfall

-

Hämtning av restavfall och hämtning av
matavfall

-

Hämtning av restavfall med hemkompost

Kärl- och säckavfall;
restavfall

Restavfall är hushållsavfall som inte är en förpackning
som är brännbart och tillräckligt litet för att rymmas i
soppåsen.

Matsvinn

Användbar mat som slängs. Matsvinn kan följas upp på
olika sätt. I denna avfallsplan används kökssvinn och
tallrikssvinn:
-

Kökssvinn baseras på mängd mat som slängs i
exempelvis skolköken. Skal och liknande som
”måste” slängas räknas inte med

-

Tallrikssvinn baseras på mängd mat som slängs
från tallrikar; alltså mat som har blivit över när
exempelvis en elev har ätit.

Plockanalys

Undersökning där avfall på ett systematiskt och
statistiskt vedertaget sätt sorteras i efterhand för att
utröna hur väl källsorteringen fungerar.

Producentansvar

Producenters ansvar för vissa utpekade produkter
under hela dess livscykel inklusive design, produktion
och omhändertagande som avfall. Exempelvis
tidningspapper och förpackningar av papper, wellpapp,
glas och metall. Även däck, bilar, läkemedel och elavfall
omfattas.
Mer om producentansvar framgår av www.ftiab.se.

Renhållare

Av kommunen utsedd förvaltning, kommunalägt bolag
eller kommunalförbund som ombesörjer kommunens
ansvar inom avfallshanteringen enligt miljöbalken.

Rötningsanläggning

Anläggning där biologiskt avfall bryts ned utan tillgång
till syre. Rötgas och rötrest bildas. Rötgas kan användas
för energiutvinning och rötrest för näring.

Återanvändning

Användning av en kasserad produkt utan föregående
förädling. Exempelvis när hushåll lämnar saker till
återbruk eller biståndsorganisationer där saken ska
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användas till samma ändamål som den är gjord för.
Återvinning

Användning, behandling eller omhändertagande av
material, näringsämnen eller energi från avfall.
Exempelvis glas, papper, tidningar och metall återvinns
till framställning av nya produkter.

Återvinningscentral
(ÅVC)

Bemannad anläggning för mottagning av grovavfall,
farligt avfall, trädgårdsavfall, etc

Återvinningsstation
(ÅVS)

Obemannad mindre anläggning för mottagning av
förpackningar och returpapper. Ansvar förpackningsoch tidningsinsamlingen (ej kommun).
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Datum

2016-02-03

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB, dnr KS 15/00397
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-11 § 133
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-10 § 38
Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB, daterad 2016-01-01
Ärendet
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett reviderat förslag på nytt
ägardirektiv för Hällefors Bostads AB utifrån kommunfullmäktiges beslut
2015-02-10. Förslaget har utarbetas efter kommunens företagspolicy och de
riktlinjer som finns. Dessutom har förvaltningen utgått ifrån en gemensam
rekommendation från Sveriges kommuner och landsting och SABO
Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag - en
handledning (2011) och lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag. Förslaget är helt omarbetat utifrån nu gällande lagstiftning
och en minskad detaljnivå.
Bolagets primära uppgift är att tillhandahålla bostäder för kommunens
invånare. Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och
därtill som en del av den kommunala organisationen bidra till att främja
hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen.
Kommunfullmäktige utövar ägaransvaret i bolaget. Bolaget ska se till att
fullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt. Yttrande ska inhämtas av fullmäktige
såvitt avser:
a) förändring av aktiekapital
b) ny upplåning med kommunal borgen
c) bildande eller förvärv av dotterföretag
d) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
e) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
Bolaget ska eftersträva följande verksamhetsmål:

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3

2(3)

•
•
•
•
•

Bolaget ska sträva efter att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv
kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer som och
funktionella lokaler.
Bolagets verksamhet ska sträva efter att i alla delar bygga på en
miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars
material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet.
Bolaget ska bidra till ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen.
Bolaget ska bygga och förvalta bostäder med inriktningen att äldre och
funktionshindrade erbjuds goda möjligheter till ett attraktivt boende.
Bolaget ska medverka till att hyresgäster ska ha möjlighet att göra
individuella val i sitt boende.

Ekonomi

I förslaget finns ekonomiska krav på bolaget som dels innebär att bolagets
avkastning på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga statslåneräntan
föregående kalenderår. Avkastningen får dock aldrig understiga 2 procent.
Och dels att bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.
Folkhälsa

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

Ett av bolagets verksamhetsmål ska vara att sträva efter att i alla delar
bygga på en miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus,
vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Förslag till nytt ägardirektiv för Hällefors Bostads AB antas.

-

Tidigare ägardirektiv för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet meddelar Allan Myrtenkvist
(S) och Ritha Sörling (V) att de inte deltar i beslutet.
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande stort fokus på seniorboenden vilken
besvaras av Christina Johansson och Ewa Lindbäck, båda (M).
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande ”individuella val” för
hyresgästerna vilken besvaras av Christina Johansson (M).
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förslag till nytt ägardirektiv för Hällefors Bostads AB antas.
Tidigare ägardirektiv för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla.
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--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Allan Myrtenkvist
(S), Katja Ollila (V) och Maja Loiske (V) att de inte deltar i beslutet.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande avkastningskravet vilken
besvaras av kommunchef Ola Ström.
Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslag till nytt ägardirektiv för Hällefors Bostads AB antas.
Tidigare ägardirektiv för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla.
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Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget)
antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun den xx och fastställda av
bolagsstämma i bolaget den xx.

1

Bolaget som kommunalt organ

Bolagets primära uppgift är att tillhandahålla bostäder för kommunens
invånare.
Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och därtill
som en del av den kommunala organisationen bidra till att främja hållbar
utveckling och tillväxt inom kommunen.
Bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i
Aktiebolagslagen, Kommunallagen, Lagen om allmännyttiga bostadsföretag,
övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med
utfärdade ägardirektiv.
Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa de kommunala likställighetsprinciperna
om inte annat följer av lag eller annan författning.

2

Kommunfullmäktiges roll

Kommunfullmäktige utövar ägaransvaret i bolaget. Bolaget ska se till att
fullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt. Yttrande ska inhämtas av fullmäktige
såvitt avser:
a) förändring av aktiekapital
b) ny upplåning med kommunal borgen
c) bildande eller förvärv av dotterföretag
d) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
e) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att
den ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen.

3

Kommunstyrelsens roll

Bolaget står under uppsikt av kommunstyrelsen, som enligt delegation
företräder ägaren. Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin
verksamhet.

4

Mål för bolagets verksamhet

Bolaget ska eftersträva följande verksamhetsmål:
• Bolaget ska sträva efter att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv
kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer som och
funktionella lokaler.
• Bolagets verksamhet ska sträva efter att i alla delar bygga på en
miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars
material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet.
• Bolaget ska bidra till ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen.
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•
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5

Bolaget ska bygga och förvalta bostäder med inriktningen att äldre och
funktionshindrade erbjuds goda möjligheter till ett attraktivt boende.
Bolaget ska medverka till att hyresgäster ska ha möjlighet att göra
individuella val i sitt boende.

Ekonomiska krav

Bolagets avkastning på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen får dock aldrig
understiga 2 procent.
Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.

6

Årshandlingar

Bolaget ska årligen senast vid utgången av januari månad tillhandahålla
kommunstyrelsen de underlag som styrelsen begär för upprättande av
kommunens sammanställda redovisning enligt lag om kommunal redovisning.

7

Verksamhetsplan och budget m m

Bolaget ska årligen utarbeta och fastställa dels affärsplan och dels
verksamhetsplan och budget för de fem närmaste räkenskapsåren, varav det
första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget ska
innehålla mål och mätetal som visar hur bolaget avser att nå de
verksamhetsmål och ekonomiska krav som fastställts i ägardirektiv.
Handlingarna ska lämnas till kommunen senast under december månad
årligen.

8

Förvaltningsberättelsen

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och
verkställande direktören anser att det kommunala ändamålet med bolagets
verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och
ägardirektiven förverkligats under året.

9

Informationsskyldighet

Det åligger bolaget att till Hällefors kommun översända kopior av:
a) protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma
b) bolagets årsredovisning
c) bolagets revisionsberättelse/granskningsrapporter
d) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen
Bolaget ska årligen när bolagets årsredovisning och revisionsberättelse
framställs vid kommunfullmäktiges sammanträde genom ordförande och
verkställande direktör besvara frågor om bolagets verksamhet.
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi ska rapporteras
omedelbart.
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10 Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete
vari bl a ska redovisas arbetsfördelningen mellan styrelsen och eventuellt
inrättade andra organ.

11 Suppleanters inträde m m
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även
om han ej ersätter ledamot.
Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande
tystnadsplikt som gäller för ledamot.

12 Instruktion för verkställande direktör
I VD-instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra
till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens
kompetens. Där ska vidare anges i vilken omfattning verkställande direktören
för styrelsen ska anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda
anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.

13 Samordningsfrågor
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade
planeringsdirektiv med budget.
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunen utfärdade policys, riktlinjer
och anvisningar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med
övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta.
Bolaget ska ha möjlighet att nyttja kommunens centrala arbetsgivarpolitiska
funktion, upphandlings- och IT-stöd för råd och stöd, utbildning, information
m m på motsvarande sätt som gäller för den övriga kommunala koncernen.

14 Demokratifrågor
Bolaget ska om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat,
kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till
medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten.

15 Revision
Lekmannarevisorn ska i sin granskning särskilt försöka utvärdera bolagets
uppfyllelse av målen för bolagets verksamhet och ekonomiska krav samt
redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten.
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Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget)
antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun den xx och fastställda av
bolagsstämma i bolaget den xx.

1

Bolaget som kommunalt organ

Bolagets primära uppgift är att tillhandahålla bostäder för kommunens
invånare.
Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och därtill
som en del av den kommunala organisationen bidra till att främja hållbar
utveckling och tillväxt inom kommunen.
Bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i
Aktiebolagslagen, Kommunallagen, Lagen om allmännyttiga bostadsföretag,
övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med
utfärdade ägardirektiv.
Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa de kommunala likställighetsprinciperna
om inte annat följer av lag eller annan författning.
Bolaget är organ för kommunal verksamhet. Bolaget skall därför utföra sin
verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja
utveckling och tillväxt inom kommunen.
Bolaget ägs av kommunen och har att följa av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen med delegation utfärdade direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till kommunen genom
a) gällande bolagsordning
b) gällande ägardirektiv
c) av fullmäktige och/eller kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke
angivna dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven
ordning.
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa
utfärdade direktiv om det ej står i strid med tvingande bestämmelser i
aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

2

Kommunfullmäktiges roll

Kommunfullmäktige utövar ägaransvaret i bolaget. Bolaget ska se till att
fullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt. Yttrande ska inhämtas av fullmäktige
såvitt avser:
a) förändring av aktiekapital
b) ny upplåning med kommunal borgen
c) bildande eller förvärv av dotterföretag
d) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
e) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
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Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att
den ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen.

3

Kommunstyrelsens roll

Bolaget står under uppsikt av kommunstyrelsen, som enligt delegation
företräder ägaren. Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin
verksamhet. och det är kommunstyrelsen som utövar kommunens
styrfunktion över bolaget.
Bolaget skall årligen till kommunstyrelsen inge innevarande års budget samt
en treårig verksamhetsplan.
Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som
de begär. Karaktären och omfattningen av informationen skall fastställas efter
samråd med bolagets styrelse.
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet
omfattar ej handling för vilket gäller sekretess enligt lag.

4

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets
styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för
uppfyllelse av bolagets ändamål och mål är bästa möjliga.
Verksamheten i bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma
effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta
går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte
tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar
för organisationen i dess helhet trots att fördelarna överväger för bolaget.

5

Likställighetsprinciperna m m

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala
likställighetsprinciperna om ej annat följer av lag eller annan författning.
Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med
kommunal kompetens.

6

Mål för bolagets verksamhet

Bolaget ska eftersträva följande verksamhetsmål:
• Bolaget ska sträva efter att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv
kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer som och
funktionella lokaler. I detta arbete ska bolaget verka för och ha
skyldighet att ett ömsesidigt och kontinuerligt samråd sker med
kommunen i markförvärvs och planeringsfrågor.
• Bolagets verksamhet ska sträva efter att i alla delar bygga på en
miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars
material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet.
• Bolaget ska bidra till ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen.
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7

Bolaget ska bygga och förvalta bostäder med inriktningen att äldre och
funktionshindrade erbjuds goda möjligheter till ett attraktivt boende.
Bolaget ska medverka till att hyresgäster ska ha möjlighet att göra
individuella val i sitt boende.

Ekonomiska mål och krav

Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska mål och krav för bolaget, såsom
avkastningskrav och soliditetsmål. Ändringar sker i samband med att budget
behandlas. Långsiktiga bedömningar och beslut skall eftersträvas vid
fastställande av sådana mål och krav.
Bolagets avkastning på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen får dock aldrig
understiga 2 procent.
Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.
Vinstutdelningen i bolaget styrs av lagen (2010:879) om allmännyttiga
bostadsaktiebolag enligt 18 kapitlet och utdelningen får aldrig överstiga vad
som följer lagen.

8

Årshandlingar

Bolaget ska årligen senast vid utgången av januari månad tillhandahålla
kommunstyrelsen de underlag som styrelsen begär för upprättande av
kommunens sammanställda redovisning enligt lag om kommunal redovisning.

9

Verksamhetsplan och budget m m

Bolaget ska årligen utarbeta och fastställa dels affärsplan och dels
verksamhetsplan och budget för de fem närmaste räkenskapsåren, varav det
första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget ska
innehålla mål och mätetal som visar hur bolaget avser att nå de
verksamhetsmål och ekonomiska krav som fastställts i ägardirektiv.
Handlingarna ska lämnas till kommunen senast under december månad
årligen. av kommunfullmäktige. Verksamhetsplan och budget skall delges
kommunen enligt kommunens riktlinjer för verksamhets- och
ekonomistyrningspolicy.

10 Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse skall utöver vad aktiebolagslagen och årsredovisningslagen i
detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det kommunala syftet och av kommunen i direktiven och av
fullmäktige i övrigt uppställda mål utifrån kommunens riktlinjer för
verksamhets- och ekonomistyrningspolicy.
I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och
verkställande direktören anser att det kommunala ändamålet med bolagets
verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och
ägardirektiven förverkligats under året.
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11 Informationsskyldighet
Det åligger bolaget att till Hällefors kommun översända kopior av:
a) protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma
b) bolagets årsredovisning
c) bolagets revisionsberättelse/granskningsrapporter
d) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen
Bolaget ska årligen när bolagets årsredovisning och revisionsberättelse
framställs vid kommunfullmäktiges sammanträde genom ordförande och
verkställande direktör besvara frågor om bolagets verksamhet.
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.
Informationsskyldigheten innefattar följande.
Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända:
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi ska rapporteras
omedelbart.
Innehåller handling som skall översändas till kommunstyrelsen uppgift av
sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling
vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material
skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

12 Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen ska enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en
arbetsordning för sitt eget arbete vari bl a ska redovisas arbetsfördelningen
mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra organ.

13 Suppleanters inträde m m
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även
om han ej ersätter ledamot.
Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande
tystnadsplikt som gäller för ledamot.

14 Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande
förvaltningen. Styrelsen skall vidare enligt 8 kap 7 § aktiebolagslagen ange
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga
instruktioner. Styrelsen skall tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund
av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
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I VD-instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra
till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens
kompetens. Där ska vidare anges i vilken omfattning verkställande direktören
för styrelsen ska anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda
anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.
I instruktionerna ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med
hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till
löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens
kompetens.
I instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för
styrelsen ska anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda
anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.

15 Samordningsfrågor
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade
planeringsdirektiv med budget.
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunen utfärdade policys, riktlinjer
och anvisningar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med
övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta.
Bolaget ska ha möjlighet att nyttja kommunens centrala arbetsgivarpolitiska
funktion, upphandlings- och IT-stöd för råd och stöd, utbildning, information
m m på motsvarande sätt som gäller för den övriga kommunala koncernen.

16 Demokratifrågor
Bolaget ska om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat,
kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till
medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten.

17 Riktlinjer m m inom det arbetsgivarpolitiska området
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen och
riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som kommunstyrelsen
anvisar, även innefattande riktlinjer gällande anställningsvillkor för
verkställande direktör i bolag inom den kommunala företagskoncernen.
Bolaget skall samråda med kommunstyrelsen i förväg för det fall bolaget
önskar tillämpa egna, ytterligare policyprogram m m av angivet slag.
Omplaceringsskyldighet föreligger inte mellan kommunen och bolaget.
Anställningstid enligt lagen om anställningsskydd (LAS) skall beräknas för all
tid i den kommunala koncernen (varmed avses kommunen och kommunens
direkt eller indirekt ägda bolag). Detta gäller både vid turordningsberäkning
inför eventuell uppsägning och kvalificeringstid för återanställning.
Företrädesrätt följer bestämmelserna i LAS och innebär att arbetstagarna har
företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de senast tjänstgjorde.
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18 Arbetsgivarpolitisk konsultation
Bolaget skall ha möjlighet att nyttja kommunens centrala arbetsgivarpolitiska
funktion konsultativt för råd och stöd, utbildning, information m m på
motsvarande sätt som gäller för den övriga kommunala koncernen.

19 Arbetsgivarorganisation
Bolaget skall tillhöra den arbetsgivarorganisation och anlita den
pensionsadministratör som kommunen anger.

20 Kollektivavtal m m
Bolaget skall följa de kommunala riktlinjerna för löneutveckling och
anställningsvillkor och i övrigt skall kollektivavtal av principiell art
informeras kommunstyrelsen.

21 Pensions- och försäkringsfrågor
Samverkan och samordning skall ske vad gäller pensions- och
försäkringsfrågor inom bolaget. Kommunens centrala arbetsgivarpolitiska
funktion skall konsulteras innan viktigare beslut fattas inom området. Den
centrala arbetsgivarpolitiska funktionen bistår bolaget med
pensionshandläggning för den enskilde arbetstagaren.

22 Arbetsgivargåvor
Ensidiga arbetsgivargåvor som bl a förtjänstmedalj och pensionsgåva skall
utges enligt samma riktlinjer som i kommunen i övrigt.

23 Revisorer och lekmannarevisorer Revision
Lekmannarevisorn ska i sin granskning särskilt försöka utvärdera bolagets
uppfyllelse av målen för bolagets verksamhet och ekonomiska krav samt
redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten.
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s rekommendation om gemensam
revision eller motsvarande tillämpas.
Lekmannarevisorerna skall i sin granskning förutom vad lag anger söka
utvärdera bolagets uppfyllelse av målen i punkt 6 samt redovisa vad därvid
framkommit i granskningsrapporten.

24 Upphandling

8(8)

För upphandling ska vid var tid gällande lagstiftning avseende offentlig
upphandling tillämpas. Därutöver gäller att tillämpliga riktlinjer i kommunens
upphandlings- och inköpspolicy skall följas av bolaget. Samordning och
samverkan skall ske utifrån lagens krav och skall för övrigt eftersträvas och
utvecklas mellan kommunen och bolaget.

25 Samordning och samverkan inom IT-området
Samverkan och samordning av IT-satsningar och strategiska frågor inom
området ska ske mellan kommunen och bolaget. Kommunförvaltningen inom
kommunen skall konsulteras innan viktigare beslut fattas inom IT-området.
Kommunförvaltningen bistår bolaget med råd och information.

26 Arkivreglemente
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.

27 Sekretess
Styrelsen skall tillse att allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos
bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i
2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det
åligger styrelsen i enlighet med sekretesslagens regelverk att bevaka skyddet
för bolagets ekonomiska intressen samt skyddet för enskildas personliga och
ekonomiska förhållanden.
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Avgiftstaxa för trygghetslarm, dnr KS 15/00288
Beslutsunderlag
BRT-BoAB trygghetslarm inom omsorgen, dnr KS 15/00288,
daterat 2015-10-20.
Ärendet
Kommunen har idag tre avtal med Bergslagens räddningstjänst (BRT) som berör
trygghetstelefoni:
- Trygghetstelefoni i ordinärt boende
- Befintliga interntelefonisystemet på Björkhaga och Sörgården.
- Utsättning av trygghetslarm
Vid alla nyinstallationer förbereder BRT för digitaliserade larm, vilket är en
förutsättning för trygghetslarm när det analoga systemet släcks ner.
Dessa digitala larm ger en merkostnad för kommunförvaltningen på
100 kronor per månad (Sim kort) och kunden behöver inget hem abonnemang för
telefoni.
Kostnad för analogt trygghetslarm
Kostnad för digitalt trygghetslarm

250 kr/mån
350 kr/mån

Kunden betalar

224 kr/mån

För att finansiera kostnaden för trygghetslarm bör taxan revideras i nästkommande
justering av avgiftstaxan för äldre- och handikappsomsorgen.
Ekonomi

Digitalt förberedda larm ökar kommunens kostnader med 100 kronor per månad per
larm, vilket påverkar ekonomin negativt eftersom taxan är oförändrad. De övriga
larmen kostar mer än vad kommunen får i intäkter.
272 analoga larm
Kostnad/mån
Intäkter/mån
Diff/mån

272 larm á 250kr
272 x 224kr

E-post

= 68 000 kr
= 60 928 kr
= - 7 072 kr
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Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress
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38 digitalt förberedda
Kostnad/mån
Intäkter/mån
Diff/mån

38 larm á 350kr
38 x 224kr

=13 300 kr
= 8 512 kr
= - 4 788 kr

I dags dato kostar de installerade larmen 11 860 kronor mer än vad som kommunen
får i intäkter av kunden, vilket motsvarar 142 320 kronor per helår. Denna differens
kommer att öka i takt med att nya digitalt förberedda larm installeras.
Förvaltningen föreslår en justerad taxa för samtliga larm motsvarande
300 kronor per månad för att möta den ökade kostnaden som digitaliseringen medför.
Folkhälsa

Digitala trygghetslarm ökar säkerheten, vilket främjar folkhälsan.
Miljö

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

Information och samverkan har skett i omsorgens samverkansgrupp.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Justera avgiftstaxan för trygghetslarm motsvarande 300 kronor per månad.

--Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren ärendet utförligt.
Ronnie Faltin (S) ställer en fråga kring säkerheten av digitala larm vilken besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Louise Eriksson yttrar sig att de digitala
larmen testas oftare än de analoga larmen.
Hans-Otto Pohlmann (GL) ställer en fråga kring kostnaden av larmen, ska den som har
ett analogt larm behöva betala samma summa som den som har digitalt och detta
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina Johansson (M)
bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.

Beslut
Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att
---

Justera avgiftstaxan för trygghetslarm motsvarande 300 kronor per månad.
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande
Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på omsorgsutskottets förslag vilket
bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Justera avgiftstaxan för trygghetslarm motsvarande 300 kronor per månad.
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Lasse Erikssons (SD) motion om att särredovisa kostnader
för flyktingmottagande, dnr KS 15/00334
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2015-11-05.
Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar ordförande Susanne
Grundström (S) att ärendet ska remitteras till Kommunstyrelsen för beredning
vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet remitteras till Kommunstyrelsen för beredning
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Annahelena Jernberg
(S) att ingen kommunal särredovisning av olika grupper i samhället ska
förekomma och att motionen med detta ska anses besvarad.
Christina Johansson (M), Hans-Otto Pohlmann (GL), Katja Ollila (V), Maja
Loiske (V), Anne Horneman (S), Marjo Pruuki (S), Lars-Göran Zetterlund
(C), Allan Myrtenkvist (S) och Ewa Lindbäck (M) bifaller ordförandes
yrkande.
Per Grängstedt (LPO) önskar till protokollet att han stöder ordförandes
yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Ingen kommunal särredovisning av olika grupper i samhället ska förekomma.
Med detta anses motionen besvarad.

Mot beslutet reserverar sig Fredrik Dahlberg (SD)
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Extra medel till Hällefors kommun 2015-2016, dnr KS
16/00009
Beslutsunderlag
Rapport extra medel till Hällefors kommun, daterad 2016-01-14
Ärendet
Kommunförvaltningen har med anledning av att Riksdagen har beslutat om en
extra ändringsbudget att ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett
tillfälligt stöd.
Ekonomi

Anslaget fördelas med 1,47 miljarder till landsting och
8,33 miljarder till kommunerna. Beloppet har betalats ut under 2015 och
får nyttjas även under 2016. Totalt har Riksdagen beslutat att Hällefors
kommun ska erhålla 26,4 miljoner kronor. Kommunen får detta tillskott för
det stora ansvar som kommunen hittills har tagit för att ta emot människor
på flykt. Pengarna kan användas både under 2015 och 2016, men är
fördelade utifrån kommunens åtagande under 2015.
När det gäller Hällefors kommun har förvaltningen här sammanställt ett
antal åtgärder som har vidtagits eller kan vidtas inom ramen för de extra
medel som kommunen erhållit. Åtgärder som föreslås vidtas beräknas
genomföras under verksamhetsåret 2016, vilket föranleder att det sker en
överföring av erhållna medlen till år 2016.
Senaste prognosen för verksamhetsåret 2015 som förvaltningen
presenterade uppgick till ett årsresultat på +0,7 miljoner kronor.
Kommunens bokslutsarbete pågår för att få fram det slutliga resultatet för
år 2015. Förvaltningen bedömer dock att resultatet inte kommer att bli
sämre än +2,0 miljoner kronor för år 2015. Förvaltningens förslag är att
årsresultatet för år 2015 uppgår till 7,5 miljoner kronor, d v s att
kommunens resultatandel för 2015 slutar på 2 procent, vilket gör att en del
av extra bidraget bör kvarstå för verksamhetsåret 2015.
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Totala åtgärder som förvaltningen föreslår ska genomföras under
verksamhetsåret 2016 uppgår till 19,3 miljoner kronor. Summorna som
framgår av rapportern är däremot inte exakta utan delar av dem kräver att
förvaltningen får i uppdrag att utreda vidare och återkomma för slutgiltigt
beslut.
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.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Godkänna förslaget till fördelningsprincip av extra medel på totalt
26,4 miljoner kronor för verksamhetsåren 2015 och 2016.

-

Ge förvaltningen i uppdrag att löpande redovisa kostnader för de
åtgärder som föreslås i rapporten.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet tilläggsyrkar ordförande
Annahelena Jernberg (S) att medlen ska periodiseras över 14 månader med
början i november 2015.
Katja Ollila (V) ställer fråga gällande periodiseringen vilken besvaras av
Christina Johansson (M).
Christina Johansson (M), Lars-Göran Zetterlund (C), Hans-Otto Pohlmann
(GL) och Ewa Lindbäck (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
Annahelena Jernbergs (S) tilläggsyrkande.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Godkänna förslaget till fördelningsprincip av extra medel på totalt
26,4 miljoner kronor för verksamhetsåren 2015 och 2016.
Periodisering av medlen görs över 14 månader med början i november 2015.
Ge förvaltningen i uppdrag att löpande redovisa kostnader för de åtgärder som
föreslås i rapporten.
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1

Inledning

Kommunförvaltningen har med anledning av att Riksdagen har beslutat om en
extra ändringsbudget att ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett
tillfälligt stöd. Anslaget fördelas med 1,47 miljarder till landsting och
8,33 miljarder till kommunerna. Beloppet har betalats ut under 2015 och får
nyttjas även under 2016. Totalt har Riksdagen beslutat att Hällefors kommun
ska erhålla 26,4 miljoner kronor. Kommunen får detta tillskott för det stora
ansvar som kommunen hittills har tagit för att ta emot människor på flykt.
Pengarna kan användas både under 2015 och 2016, men är fördelade utifrån
kommunens åtagande under 2015.
När det gäller Hällefors kommun har förvaltningen här sammanställt ett antal
åtgärder som har vidtagits eller kan vidtas inom ramen för de extra medel som
kommunen erhållit. Åtgärder som föreslås vidtas beräknas genomföras under
verksamhetsåret 2016, vilket föranleder att det sker en överföring av erhållna
medlen till år 2016.

2

Redovisning och periodisering av tillfälligt statsbidrag

Enligt Rådet för kommunal redovisning, som kommunen tillämpar för god
redovisningssed, framgår att kommunen kan välja att periodisera statsbidraget
med olika starttidpunkter. Enligt rådet ska bidragets storlek samt hur
periodiseringen har skett framgå av not i resultaträkningen vilket föranleder
att fördelningen av medlen antas av kommunfullmäktige som underlag.

3

God ekonomisk hushållning

Syftet med kommunal verksamhet är inte att få ekonomisk avkastning på
skattebetalarnas pengar, utan att bedriva den verksamhet man politiskt har
beslutat att genomföra. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är
en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för
verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som
ryms inom de finansiella målen, d v s koppling mellan ekonomi och
verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och
ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna
tydligt. Åtgärdsplaner i lagens mening träder in för att återställa negativa
resultat så att de inte lämnas till senare generationer.
3.1 Resultatandel
För år 2015 har kommunen budgeterat en volym på 375,7 miljoner kronor för
skatter och generella statsbidrag. Förvaltningen kan konstatera att kommunen
budgeterat ett årsresultat på 3,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2015,
vilket motsvarar en resultatandel på 0,9 procent . I ursprungliga budgeten som
antogs har resultatandelen 1,1 procent. Enligt SKL bör kommunen budgetera
en resultatandel på minst 2 procent generellt men för en kommun som
Hällefors som har en negativ soliditet bör det ligga i nivå med 3 procent. 2
procent av kommunens budgeterade skatter och generella statsbidrag innebär
ett resultat på 7,5 miljoner kronor.
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De medel som kommunen skulle välja att hantera som en intäkt under år 2015
och därmed öka redovisade resultatet kommer kommunen att kunna använda
för att amortera lån för att minska kommunens kostnader på sikt och att
förstärka soliditeten. Dessutom behöver kommunen likvida medel för att
kunna finansiera beslutade investeringar med egna medel utifrån att
kommunen idag har fordringar på Migrationsverket.

4

Genomförda/förslagna åtgärder 2015

4.1 Resultatandel
Senaste prognosen för verksamhetsåret 2015 som förvaltningen presenterade
uppgick till ett årsresultat på +0,7 miljoner kronor. Kommunens
bokslutsarbete pågår för att få fram det slutliga resultatet för år 2015.
Förvaltningen bedömer dock att resultatet inte kommer att bli sämre än
+2,0 miljoner kronor för år 2015. Förvaltningens förslag är att årsresultatet för
år 2015 uppgår till 7,5 miljoner kronor, d v s att kommunens resultatandel för
2015 slutar på 2 procent., vilket gör att en del av extra bidraget bör kvarstå för
verksamhetsåret 2015. Nedan redovisas två åtgärder som direkt går att härleda
till ökade behovet av kommunal verksamhet för år 2015.
Genomförda ombyggnationer
Under verksamhetsåret 2015 har kommunens bostadsbolag genomfört
ombyggnationer på kommunens fastigheter med anledning av behovet av
ytterligare verksamhetslokaler och anpassningar av lokaler. Dessutom pågår
ombyggnader. Lokalerna det avser är Pihlskolan, Klockarhagsskolan,
Grythyttans skola, ny förskoleavdelning för Bananen och Godtemplargården.
Totalt handlar dessa åtgärder om kostnader på 2,7 miljoner kronor.
Kostnaderna som uppstått har förvaltningen även sökt särskilt bidrag från
migrationsverket, men ännu erhållit något besked.
Förstärkning av pedagogiska resurser
Under år 2015 har pedagogiska verksamheten förstärkt med personalresurser
utifrån att antal elever ökat. Antalet barn i förskolan har fortsatt att utökas och
under hösten 2015 har en ny barngrupp startat med 15-timmars barn under
eftermiddagar, vilket resulterat i utökade personalresurser. Lokalmässigt är
verksamheten beläget i redan tidigare utökade lokaler i ”MegaBananen”.
Fram till årsskiftet 2015/2016 bedömer förvaltningen att antalet
grundskoleelever ökat med 150 stycken sedan 1,5 år tillbaka. Detta har
inneburit ett ökat behov av personalresurser och under hösten 2015 har
verksamheten förstärkts med knappt 25 tjänster (cirka 11,0 miljoner kronor),
vilket motsvarar 16 elever per tjänst. Dessa tjänster avser:
•
Lärare SVA (Svenska som andra språk)
•
Lärare SFI (Svenska för invandrare)
•
Lärare modersmål/studiehandledning
•
Samordningstjänst förberedelseklasser och SFI
•
Personlig assistans enligt LSS/SFB
•
Extra elevstöd
•
Förskolelärare/barnskötare
•
Fritidspersonal (fritidshem)
•
Måltidspersonal
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5

Föreslagna åtgärder 2016

5.1 Ombyggnad Bergslagsvägen 15 och Godtemplargården
Kommunen planerar tillsammans med bostadsbolaget att genomföra en
ombyggnad på Bergslagsvägen, vilket är bostadsbolagets lokaler. Denna
ombyggnad måste tidigareläggas med anledning av att pedagogiska
verksamheten behöver ta i anspråk lokaler i Godtemplargården snarast möjligt
och att den verksamhet som idag finns där idag behöver flytta till de nya
verksamhetsanpassade lokalerna på Bergslagsvägen. Dessutom behöver
kommunens arbetsmarknadsverksamhet få nya verksamhetsanpassade lokaler
på Bergslagsvägen för att få bättre förutsättningar för en ökad kvalitet vad
gäller integrationsarbetet. Totalt beräknas investeringskostnaden att kosta
0,6 miljoner kronor på Bergslagsvägen, vilket skulle kunna bekostas av
kommunen år 2016 och inte hanteras via hyreshöjning. Det skulle innebära att
kommunens framtida hyreskostnader blir lägre. Ombyggnationskostnader på
Godtemplargården beräknas kosta 0,7 miljoner kronor och avser
anpassningar till vuxenutbildningen i form av SFI. Vad gäller
driftkostnaderna räknar förvaltningen med att flytten till Bergslagsvägen
kommer att öka verksamhetens årliga driftkostnader med 0,1 miljoner kronor.
Vad gäller ökade driftkostnader för Godtemplargården är den idag
0,7 miljoner kronor högre än tidigare. Hyreskostnader som tillkommer efter
eventuell ytterligare ombyggnad är ännu ej klart.
5.2 Projektering simhall
Projektering av en eventuell framtida simhall inkluderat med omklädningsrum
för uteaktiviteter för skolans idrott och fotboll i Hällefors tätort kostar
0,7 miljoner kronor. Målsättningen är dels att öka simkunskapen för
kommunens elever, då många av kommunens nyanlända elever inte kan
simma. Dels har kommunen ett stort behov av att bygga nya omklädningsrum
på Hällevi då nuvarande anläggning inte uppfyller nuvarande krav.
Kommunen kan konstatera att föreningen HAIF:s fotbollsverksamhet är viktig
för integrationen och att kommunen behöver tillgodose en bra anläggning.
Dessa båda delar motiverar till att projekteringen kan finansieras av extra
stödet. Hanteras projekteringskostnader inte inom investeringen innebär det
att kommunen framtida kapitalkostnader minskas om simhallen byggs och
beslutar kommunen att simhallen inte ska byggas hanteras kostnaden trots allt
som en driftkostnad.
5.3 Tillfällig förstärkning av pedagogiska resurser
Den förstärkning som redovisas under punkten 4.1 i rapporten vad gäller extra
personalresurser inom pedagogiska verksamheten kommer att fortgå under år
2016. Förvaltningen kan konstatera att den budgetram som antagits för
pedagogiska verksamheten inte inryms inom de behov som verksamheten
bedömer nödvändig. Detta innebär att det kommer att behövas ytterligare
cirka 1,5 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016, utifrån nu kända
faktorer.
5.4 Tillfällig förstärkning av ledningsresurs
Utifrån att antalet elever och därmed personalresurser ökat har förvaltningen
ett behov av att tillfälligt tillsätta ytterligare ledningsresurs på grundskolan.
Idag är grundskolan inklusive elevhälsan fördelad på två rektorer och en
biträdande rektor. Förvaltningen beräknar ett en ytterligare ledningsresurs
inom grundskolan kostar 0,7 miljoner kronor på helårsbasis.
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5.5 Tillfällig förstärkning av SYV
Förvaltningen hade tidigare beräknat att anställa en studie- och
yrkesvägledare (SYV) inom arbetsmarknadsenheten för att på så vis få ett mer
effektivt arbete genom att främst få en snabbare integration av nyanlända.
Tjänsten tillsattes inte tidigare utifrån kommunens ekonomiska utrymme. Att
tillfälligt förstärka arbetsmarknadsenheten med en SYV innebär att
kommunen snabbare ska kunna få nyanlända integrerare till arbetslivet, vilket
i ett längre perspektiv kan minska kommunens framtida kostnader för
försörjningsstöd. En SYV-tjänst beräknas kosta 0,6 miljoner kronor på
årsbasis.
5.6 Tillfällig förstärkning av handläggare på socialkontoret
Förvaltningen ser ett behov av att tillfälligt förstärka med ytterligare
handläggare på socialkontoret för att kunna hantera den arbetsbelastning som
förekommer utifrån rådande situation. Totalt räknar förvaltningen med en
förstärkning som kostar cirka 0,5 miljoner kronor på årsbasis.
5.7 Tillfällig förstärkning av resurser på HVB-boende
Förvaltningen ser ett fortsatt tillfälligt behov av förstärkning vad gäller
nattbemanning på HVB-boende Solrosen utifrån att kunna hantera det större
antalet barn och ungdomar som finns på boendet. Totalt räknar förvaltningen
med en förstärkning som kostar cirka 1,2 miljoner kronor på årsbasis.
5.8 Handledarutbildning för lokala lärarutbildare
Under utbildningen till fritidspedagog, lärare eller förskollärare ska
praktikperioder (VFU) genomföras i skolor. Eftersom Hällefors ligger utanför
zonen kring ett utbildningsinstitut är det ibland svårt att få VFU-studenter till
orten. Lärarkandidater som gör sin VFU på orten bedöms ha mycket större
sannolikhet för framtida arbete i kommunen. Arbetet underlättas inte av att
det finns ganska få utbildade VFU-handledare i skolan, med påföljande
begränsningar i ämneskunskaper. Ett ökat antal handledare med intresse av att
handleda studenter bedöms väsentligt öka möjligheterna till framtida
rekrytering av lärare. Insatsen bedöms som extra värdefull också ur
perspektivet att konkurrensen om personal ökar, pensionsavgångar kommer
att vara betydande, och lärarutbildningarna kommer att öka betydligt under de
kommande åren. Flera av utmaningarna är direkt relaterade till vårt stora
mottagande av nyanlända till skolan. Förvaltningen har inlett diskussioner
med Karlstads universitets bolag för uppdragsutbildningar. Inledningsvis har
kommunen efterfrågat möjligheten att i Hällefors låta omkring 20 pedagoger
under en period läsa en samplanerad ”Handledarutbildning för lokala
lärarutbildare” (7,5 hp). Universitetet har bedömt kostnaderna för insatsen till
omkring 0,2 miljoner kronor.
5.9 Inköp av förbrukningsmaterial och möbler
De senaste tre åren har kommunens pedagogiska verksamhet inte kunna
genomfört de inköp av läromedel och övrigt förbrukningsmaterial som
verksamheten behöver utifrån att verksamheten ska inrymmas inom beslutad
budgetram. Dessutom har inköp av möbler till verksamheten inte kunna
genomföras fullt ut med samma argument. Totalt handlar det om ett
inköpsbehov på drygt 0,5 miljoner kronor.
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Datorer, plattor, nyinköp smartboards
100 000 kronor
Utökning redan befintliga elevprogram t ex. Inläsningstjänst,
Infomentor
5 000 kronor
Kurslitteratur (1 400 kronor/elev)
200 000 kronor
Klassrumsmöbler
110 000 kronor
Kontorsmöbler
62 000 kronor
Matsalsmöbler Klockarhagsskolans elevrestaurang och
Grythyttan skola elevrestaurang
50 000 kronor
Inom kommunens egna HVB-boende Solrosen finns ett stort behov av att
köpa in möbler och övrigt förbrukningsmaterial utifrån att de medel som
kommunen erhåller löpande inte räcker till. Det beror till stor del på att
boendeplatserna fördubblats och att lokalerna idag är betydligt större än
tidigare.
5.10 Investeringar i nya förskolan vid Lärkan
Statens Bostadsomvandling (SBO) har meddelat kommunen att ombyggnaden
av etapp 1, d v s nya förskoleavdelningarna på Gillersvägen, kommer att bli
färdigställda redan under verksamhetsåret 2016. Det innebär att planerade
investeringar för år 2017 behöver tidigareläggas och utföras under år 2016.
Totalt handlar det om investeringar på 0,6 miljoner kronor och avser dels
inventarier i nya lokalerna och dels ett 300 meter långt staket för
tillkommande utemiljön.
5.11 Ombyggnad lokaler för måltidsverksamheten
Utifrån att antalet elever ökat inom grundskolan och gymnasieskolan kan
förvaltningen konstatera att centralköket inte räcker till för att tillaga både
måltider för pedagogiska verksamheten och äldreomsorgen. En åtgärd som
förvaltningen ser skulle skapa en bättre arbetsmiljö och kvalitet är att bygga
om Björkhagas kök till ett tillagningskök. Köket i Björkhaga skulle då kunna
specialisera sig på måltider inom äldreomsorgen (Björkhaga, Fyrklövern samt
matdistribution) och centralköket skulle få mindre antal portioner att tillaga
och kunna specialisera sig på måltider för elever. Totalt uppskattar
förvaltningen tillsammans med bostadsbolaget att ombyggnaden av Björkhaga
kostar cirka 5,0 miljoner kronor. Dessutom finns behov av att bygga om
vissa delar i centralköket för att kunna hantera alla elevportioner och ha en bra
arbetsmiljö. Totalt beräknar förvaltningen med att en mindre ombyggnad
skulle kosta cirka 5,0 miljoner kronor vad gäller centralköket.
5.12 Pensionsavsättning
Stora pensionsavgångar medför ökade pensionsutbetalningar. Om inte pengar
sätts av för framtida pensionsutbetalningar kommer dessa att ta i anspråk allt
större del av de medel som står till verksamhetens förfogande. Redan idag
använder vissa kommuner och landsting överskott till att bygga finansiella
tillgångar för finansiering av kommande pensionsutbetalningar. Förvaltningen
rekommenderar att kommunen försäkrar bort minst 2,0 miljoner kronor
inklusive särskild löneskatt under år 2016 så att finansiella resultatmålet kan
uppnås. En försäkring år 2016 innebär att framtida pensionskostnader
kommer att minska till förmån för kommande års verksamhetskostnader.
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5.13 Försörjningsstöd
Att en relativt stor del av invandrarna är i yrkesverksam ålder bör på sikt ha
en positiv inverkan på möjligheterna att finansiera välfärden anser SKL,
genom att försörjningskvoten förbättras. Om nyanländas etablering på
arbetsmarknaden lyckas väl, så förbättras förutsättningarna för den långsiktiga
finansieringen av välfärden. Under de närmaste åren är det emellertid inte
troligt att nyanlända med en gång kan försörja sig och betala skatt i samma
utsträckning som befolkningen i övrigt.
Enligt SKL tar etableringen på arbetsmarknaden oftast tar lång tid.
Med ledning av befintlig statistik och SKL:s egna antaganden har de
konstruerat en modell, där flyktinginvandrare successivt integreras alltmer
och efter 8 år i landet når samma arbetskraftsdeltagande och
arbetslöshet som utrikes födda från samma ländergrupper med
långa vistelsetider i Sverige. Det innebär att det tar tid innan nyanlända
kommer in i arbetskraft och leder till att kommunens försörjningskostnader
ökar.
Vistelsetid
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år eller mer

AK-tal
31
40
46
51
54
57
60
65
70

Arbetslöshet
37
25
20
16
15
14
13
12
12

Procent av befolkningen respektive arbetskraften

Förvaltningen kan konstatera att försörjningsstödet till nyanlända ökat från år
2011 med ett utfall på 0,4 miljoner kronor till år 2014 till ett utfall på
1,4 miljoner kronor. Under innevarande verksamhetsår har kommunen haft
kostnader på totalt 2,3 miljoner kronor t o m oktober månad för nyanlända.
Kommunens totala försörjningsstöd från år 2011 till år 2014 har ökat från
6,2 miljoner kronor till 7,5 miljoner kronor, vilket innebär att ordinarie
försörjningsstöd har minskat. Trenden som förvaltningen ser är att kostnaden
för försörjningsstöd kommer att öka åren framöver och då även för
verksamhetsåret 2016. Förvaltningen bedömer att kostnaderna kan komma att
öka med cirka 1,5 miljoner kronor för år 2016 utifrån rådande situation.
5.14 Sammanlagda åtgärdsförslag
Totala åtgärder som förvaltningen föreslår ska genomföras under
verksamhetsåret 2016 uppgår till 19,3 miljoner kronor. Summorna som
framgår av rapportern är däremot inte exakta utan delar av dem kräver att
förvaltningen får i uppdrag att utreda vidare och återkomma för slutgiltigt
beslut.
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Datum

2016-01-20

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Kommunfullmäktige

Presentation utredning medborgarförslag, dnr KS 15/00352
Informationsunderlag
Bilaga utredning medborgarförslag, dnr KS 15/00404
Demokratiberedning minnesanteckningar 2015-12-10
Informationsbroschyr ”Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka”
Ärendet
Under höstterminen 2015 hade Malin Bergkvist praktik på kanslienheten.
Som en del av sin praktiktid genomförde hon en utredning om
medborgarförslag samt tog fram en informationsbroschyr. Hon presenterade
sitt arbete för demokratiberedningen den 10 december 2015.
Demokratiberedningen framförde under sitt möte en önskan om att även
kommunfullmäktiges ledamöter skulle få höra presentationen. Det i samband
med kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2016.
Den aktuella utredningen bifogas kommunfullmäktiges utskick. Den utgör,
tillsammans med den informationsbroschyr som delades ut i samband med
kommunfullmäktiges decembersammanträdde, underlag för presentationen.
Ekonomi

De direkta ekonomiska aspekterna demokratiberedningen ser handlar om
kostnader för nedlagd arbetstid före och under presentationen. Det då
Malin Bergkvist är anställd av Hällefors kommun under den aktuella
tidsperioden.
Folkhälsa

Sett ur ett vidare perspektiv kan medborgarförslag, som presentationen
handlar om, ha effekter på upplevd delaktighet och inflytande hos
medborgarna.
Miljö

Demokratiberedningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
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1

Sammanfattning

I Hällefors kommun har medborgarna haft möjlighet att lämna in medborgarförslag
sedan 2003. Syftet med denna utredning är att sammanställa inlämnade
medborgarförslag under tidsperioden 2010-01-01 till 2014-12-31. Utredningen ger
svar på såväl beslutet i de aktuella medborgarförslagen som ärendeprocessen.

Resultatet visar att det har kommit in 99 stycken medborgarförslag under den aktuella
tidsperioden. Dock innehåll några av medborgarförslagen fler än ett förslag, totalt
finns det 104 delförslag. År 2013 skiljer ut sig från de övriga åren, eftersom 44
stycken medborgarförslag inkom under det året. Dock var det en och samma
förslagsställare som stod bakom 23 av dessa medborgarförslag.

Utifrån sammanställningen är det möjligt att konstatera att det finns tre typer av
”beslut” som är vanligast. Det handlar om att medborgarförslaget har avslagits,
”besvarad, med…” eller fortfarande är pågående. Noteras kan också att endast fyra
medborgarförslag har fått ett tydligt bifall, även om några av de förslag som hör till
kategorin ”besvarad, med…” exempelvis har fått till svar att förslaget redan är
genomfört.

Utredningen avslutas med ett mer analytiskt kapitel med utgångspunkt utifrån
sammanställningen. Här lyfts också några förslag på tänkbara förändringar. Något
som uppmärksammas är den relativt stora andelen pågående medborgarförslag och
möjligheten, men även risken, att avskriva ett medborgarförslag. Dessutom
uppmärksammas svårigheten att avgöra om ett medborgarförslag hade fått bifall eller
avslag, och därför tillkom kategorin ”besvarad, med…”. Med anledning av den låga
andelen bifall görs också en jämförelse med Karlstads kommun. Här ställs också
relativt öppna frågor att fundera över från politiskt håll som t.ex. vad det sänder för
signaler och om det finns andra sätt att hantera medborgarförslagen på. Avslutningsvis
uppmärksammas ett informationshäfte, "Medborgarförslag och andra möjligheter att
påverka", som är riktat till medborgarna och togs fram i samband med att denna
utredning skrevs.
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2

Inledning

Medborgarförslag är ett exempel på en insats som kan användas för att öka
medborgarnas delaktighet och intresse för kommunala frågor. I Hällefors kommun är
det sedan 2003 möjligt för invånarna att lämna in medborgarförslag. Beslutet om att
tillåta medborgarna att lämna in medborgarförslag ligger hos varje kommun, eller
landsting. Om kommunen beslutar att tillåta medborgarförslag ställer
kommunallagen krav på att behandla dessa på ett särskilt sätt. Det handlar också om
att medborgarförslaget bör besvaras inom ett år.

Att lämna in ett medborgarförslag är inte den enda möjligheten medborgarna kan
använda sig av för att påverka i de kommunala frågorna. Ett exempel på hur
medborgarna i Hällefors kommun kan uttrycka sina åsikter är att delta i kommunens
medborgarpanel. Medborgarpanelen är en digital panel där de medborgare som har
anmält sitt intresse får en inbjudan om att delta i en enkät. Inbjudan fås några gånger
per år och frågeomgångarna behandlar olika teman. En annan möjlighet för
medborgarna är att ställa en fråga vid allmänhetens frågestund i samband med
Kommunfullmäktige.

Utredningens syfte är att genomföra en sammanställning av medborgarförslag som
har inkommit till Hällefors kommun under de senaste åren. Starttidpunkten har satts
till diarieförda ärenden 2010-01-01 och slutpunkten till ärenden diarieförda 2014-1231. Motivet till att medborgarförslag diareförda under 2015 togs med var att det
skulle finnas en ordentlig ärendeprocess att följa. Sammanställningen syftar dels till
att ge en uppfattning om vilket svar de inlämnade medborgarförslagen har fått och
dels visa på hur ärendesprocessen har sett ut. Dessutom ingår en analys där mer
övergripande mönster och tendenser diskuteras. Förutom denna utredning har även
ett informationshäfte, om medborgarförslag, riktat till medborgarna tagits fram.
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Resultat

Denna del av utredningen består av en genomgång av de inlämnade
medborgarförslagen. Inledningsvis ges en överblick över materialet, d.v.s. de
inlämnade medborgarförslagen. Därefter följer en sammanställning, där det är
möjligt att se såväl ärendeprocessen samt vad förslagen har besvarats med så tillvida
att de fortfarande inte är pågående. För att tydliggöra fördelningen av olika beslut för
de inlämnade medborgarförslagen avslutas med en sammanfattande
sammanställning. Den är uppdelad på kategorierna bifall, besvarad, med…,
avskrivna, pågående, pågående, förvaltningsfråga, övrigt avslag, och avslag, frågan
är ej av kommunal art.

3.1

Överblick över materialet

Under den aktuella tidsperioden har 99 stycken medborgarförslag inkommit till
Hällefors kommun. I några av medborgarförslagen visade det sig finns mer än ett
förslag, vilket får till konsekvens att det finns 104 olika delförslag. Som underlag till
den del av resultatsammanställningen som rör tidsperioden 2010-2012 har en
tidigare genomförd utredning om medborgarförslag, med titeln ”Vad har hänt med
förslagen?”, använts. Det betyder att dessa medborgarförslag inte har sökts upp igen,
utom i de fall där det fanns oklarheter. Det har även en praktisk förklaring, eftersom
kommunen har bytt diarium sedan dess. Från denna tidsperiod har dock sex
medborgarförslag lagts till från den tidigare genomgången, då de vid den tidpunkten
var pågående och därför av misstag föll bort från den tidigare genomförda
utredningen.

Redovisningen har delats upp i fem olika tabeller, utefter vilket av de fem åren som
förslaget diareförts. Under åren 2010, 2011, 2012 och 2014 har det kommit in
någonstans mellan 12 och 15 medborgarförslag per år. 2013 är det år som utmärker
sig genom att det under detta år diarefördes 44 stycken medborgarförslag. Men här
måste noteras att 23 av dessa medborgarförslag kom från en och samma
förslagsställare.

När det kommer till vad de olika medborgarförslagen har handlat om går det först
och främst att konstatera att de behandlar en rad olika typer av ämnen. Genom några
exempel blir det möjligt att få en bild över spridningen bland de inlämnade
medborgarförslagen. Det finns t.ex. förslag om ved vid en grillplats, förslag med
anknytning till vägar så som farthinder eller snöröjning, förändringar i busstrafiken,
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belysning på småorter, förslag med koppling till beslut inom omsorgen och förslag
på en kommunsammanslagning. Om något ska försöka sägas om vilka
medborgarförslag som är mer förekommande än andra är det att förslag som på
något sätt handlar om omsorgen eller trafiken båda har cirka 15 inlämnade
medborgarförslag vardera.

3.2

Sammanställning av medborgarförslagen

För att få en bättre bild över ärendeprocessen för de inlämnade medborgarförslagen
presenteras processen i tabeller. I tabellerna är det också möjligt att se vad respektive
medborgarförslag har fått för svar, förutom i de fall där förslagen fortfarande är
pågående. Varje medborgarförslag behandlas var för sig i kronologisk ordning. För
att göra tabellerna med överskådliga och samtidigt möjliggöra en jämförelse mellan
de olika år som behandlas presenteras medborgarförslagen i fem tabeller.
Utgångspunkten för indelningen har varit när respektive medborgarförslag
diarefördes. Som den uppmärksamma kommer att notera är det inte alltid som alla
steg i ärendeprocessen finns med. Det handlar t.ex. om att en tjänsteskrivelse eller att
ett protokollsutdrag från en nämnd saknas. Men tack vare hänvisningar till dessa i
nästkommande steg är det trots allt möjligt att se vad som har hänt med förslaget i de
flesta fallen.

Något annat att notera är att det finns ett flertal medborgarförslag där det inte är
tydligt om förslaget har fått ett avslag eller bifall, trots att det är besvarat. I vissa fall
har jag försökt göra en egen bedömning av svaret, medan det i andra fall har varit
nödvändigt att skriva kort om vad medborgarförslaget har besvarats med. Avslag
p.g.a. att frågan ej är av kommunal art förtydligades också. I något fall förekommer
förslag som bedömts som en förvaltningsfråga. Ett mindre antal medborgarförslag
har även placerats i en ”övrigt-kategori”.

Tabell 1 Medborgarförslag diarieförda 2010
Monica Hagberg: Ved vid
grillplats
2010-02-02
2010-02-16
2010-03-23
2010-04-16

2010-05-18
2010-06-08

Avslag
Diarefört.
KF beslutar att överlämna till KS för beredning.
KS beslut att överlämna till Kommunförvaltningen för
beredning.
Kommunförvaltningen anser att kommunen inte har någon
möjlighet att genomföra förslaget t.ex. p.g.a. personal och
virkesbrist.
KS beslutar att föreslår KF att förslaget är besvarat genom
Kommunförvaltningens utredning.
KF beslutar enligt KS förslag.
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Kia Enström: Fritidsgård
som är öppen för ungdomar
på helger och kvällar
2010-02-13
2010-02-16
2010-03-23
2011-03-30

2011-05-23

2011-05-24
2011-06-14
Kia Enström: Om ett
badhus-simhall
2010-02-16
2010-02-16
2010-03-23
2010-10-04

2010-10-20
2010-12-08

2011-01-24

2011-01-25
2011-02-15
Kia Enström: Cykelväg
mellan Hällefors och
Grythyttan
2010-02-16
2010-02-16
2010-02-18

2010-03-15
2010-03-23
2010-05-05

2010-05-18
2010-06-08
Inger Claesson:
Allmänheten ges möjlighet
att yttra sig under en
frågestund vid
Omsorgsnämndens möten
2010-04-13
2010-04-13
2010-05-18

Avslag

Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att överlämna förslaget till BN för beredning.
BN beslutar besvara ärendet, enligt Bildningsförvaltningens
förslag, med att ökat öppethållande inte är möjligt p.g.a. den
ekonomiska situationen och ärendet återsänds till KS.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen där KS föreslås
föreslå KF att ärendet är besvarat genom
Bildningsförvaltningens utredning.
KS beslutar att föreslår KF att ärendet är besvarat genom
Bildningsförvaltningens utredning.
KF beslutar enligt KS förslag.
Avslag
Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att överlämna förslaget till BN och ON för
beredning.
Tjänsteskrivelse från Omsorgsförvaltningen där ON föreslås
godkänna yttrandet om att en simhall inte är möjlig p.g.a. det
ekonomiska läget och överlämna till KF för beslut.
ON beslutar enligt Omsorgsförvaltningens förslag.
BN beslutar besvara ärendet, enligt Bildningsförvaltningens
förslag, med att simundervisningen är fullgjord och att det
därför inte behövs någon simhall och ärendet återsänds till
KS.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen som föreslår
KS att besluta att ärendet är besvarat med ON:s och BN:s
yttranden.
KS beslutar att föreslå KF att besluta enligt förvaltningens
förslag.
KF beslutar enligt KS förslag.
Besvarat, med att förslaget ska beaktas i samband med
2011 års investeringsbudget
Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
BMB presenterar två förslag för trafikmiljörådet om
cykelvägar mellan Hällefors och Grythyttan.
Trafikmiljörådet förordnar alternativ 2 och överlämnar
förslaget till KS.
Trafikmiljörådet utreder olika tänkbara sträckningar för
cykelvägen och kostnaden för dessa.
KS lämnar över till lokala trafikmiljörådet för beredning.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen som föreslår
KS att besluta att ärendet ska överlämnas till
ekonomiberedningen för att beaktas i samband med
investeringsbudgeten 2011 och att förslaget med detta är
besvarat.
KS beslutar att föreslå KF att besluta enligt
Kommunförvaltningens förslag.
KF beslutar enligt KS förslag.
Avslag

Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att överlämna till ON för beredning.
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2010-10-04

2010-10-20
2010-11-30
2010-12-14
Sven-Olof Svensson: Att
kommunalställdas löner ska
frysas under åren 2010-2014
2010-05-19
2010-06-08
2010-08-31

2010-09-14
Hans Linder:
Ringvägens anslutningar till
närläggande vägar
2010-05-28
2010-06-08
2010-07-26

2010-08-31
2010-11-10

2011-01-25
2011-11-02
2011-11-03
2012-07-06

2012-08-21
2012-09-21
2012-11-08

2012-11-22
Tim Isaksson: Angående
hopptorn och
skateboardramper
2010-06-08
2010-06-08
2010-08-31
2010-09-24

Tjänsteskrivelse från Omsorgsförvaltningen där ON föreslås
att föreslå KF att avslå medborgarförslaget med
motiveringen att medborgarna redan har möjlighet att yttra
sig i KF.
ON beslutar enligt Omsorgsförvaltningens förslag.
KS beslutar att föreslår KF att ärendet är besvarat med ON:s
yttrande.
KF beslutar enligt KS förslag.
Avslag

Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS föreslår KF att kommunen följer de avtal som ingåtts
mellan arbetsmarknadens parter och att medborgarförslaget
därmed är besvarat.
KF beslutar enligt KS förslag.
Besvarad, med att det redan är genomfört
Avslag
Besvarad, med att förslaget ska beaktas vid ÖP arbetet
Avslag
Diarefört.
KF beslutar att överlämna till KS för beredning.
Förslagsställaren inkommer med en komplettering av sitt
medborgarförslag, som handlar om att ta bort hinder på
Ringvägen.
KS beslutar att överlämna till lokala trafikmiljörådet för
beredning.
Trafikmiljörådet ser positivt på medborgarförslaget och
samtycker till förslaget och påpekar samtidigt att det är
viktigt med snöröjningen.
KS beslutar att överlämna till Kommunförvaltningen för
ytterligare beredning.
Mejl från förslagsställaren inkommer med en fråga om vad
som har hänt med förslaget.
Tjänsteman på kommunen besvarar mejlet med att BMB
förväntas komma med svar inom kort.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen med förslag till
beslut om att besvara delförslag 1 med att det redan är
genomfört, delförslag 2 som ej genomförbart p.g.a.
avslutade förhandlingar och delförslag 3 med att det i ett
vidare perspektiv kommer att arbetas med i översiktsplanen.
KS beslutar enligt Kommunförvaltningens förslag.
Mejl från förslagsställaren inkommer, där han anser att
avslagen på delförslag 2 och 3 är felaktigt motiverade.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen angående
förslagsställarens kompletteringsfråga, där förvaltningens
förslag till beslut är att hindrena ej ska tas bort och att frågan
därmed ska anses besvarad.
KS beslutar enligt Kommunförvaltningens förslag.
Bifall
Avslag
Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att överlämna förslaget till
Kommunförvaltningen för ytterligare beredning.
BKT inkommer med synpunkter på medborgarförslaget.
Angående hopptornet föreslås avslag med hänvisning till ett
tidigare ärende (från 2006) där besluter var att hopptornet
inte kommer att sättas tillbaka p.g.a. olycksrisk och
kommunens skadeståndsansvar vid en sådan. Angående
skateboardramper beräknas dessa kosta mellan 500-2000 tkr.
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2011-01-11

2011-01-25

2011-02-15
2011-05-03

2011-05-24

2011-06-14
Barbro Stein: Bonus för
studenter som mantelskriver
sig i kommunen
2010-06-24
2010-09-14
2010-09-28
2011-07-12

2011-08-23
2011-09-13
Maria Thiery Wase:
Önskemål om fler
valmöjligheter för ”15timmarsbarn inom
förskolan”
2010-09-10
2010-09-14
2010-09-28
2011-02-02
2011-04-13

2011-04-26

2011-09-29

2012-08-29

Kerstin Nyström: Använd
reflekterande färg på
skyltarna ”Välkommen till
Hällefors”
2010-10-22
2010-11-16
2010-11-30

Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen där två förslag
till beslut om hopptornet presenteras, alternativ 1 att inte
återmontera det p.g.a. säkerhetsskäl och alternativ 2 att
återmontera det till badsäsongen om nyttan överväger
riskerna. Angående skateboardramperna begärs att få
återkomma i ärendet under våren.
KS föreslår KF att besluta om att återmontera hopptornet
och att återkomma med svar om skateboardramperna under
våren.
KF beslutar enligt KS förslag.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen där förslag till
beslut är att det inte finns någon möjlighet att bygga ramper
p.g.a. den ekonomiska 5-årsplanen.
KS föreslår KF att hänvisa till kommunens ekonomiska 5årsplan som inte gör det möjligt att finansiera en
skateboardramp under 2011, men med tillägget att om
någon är beredd att bygga själv finns möjlighet att söka
bidrag enligt gällande rutiner.
KF beslutar enligt KS förslag.
Avslag

Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att överlämna till Kommunförvaltningen för
ytterligare beredning.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen som föreslår,
med hänvisning till yttrande från SKL, att istället informera
studenterna i kommunen att följa folkbokföringslagen.
KS beslutar att föreslå KF att besluta enligt
Kommunförvaltningens förslag.
KF beslutar enligt KS förslag.
Bifall

Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att överlämna förslaget till BN för beredning.
BN beslutar att tidigare beslut om tider fortsatt ska gälla och
återsänder ärendet till KS.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen där KS föreslås
att föreslå KF att förslaget ska vara besvarat med BN:s
yttrande.
KS beslutar att återremittera förslaget till BN för utförligare
svar om ekonomiska och pedagogiska konsekvenser av att
bifalla förslaget samt att en jämförelse görs med liknande
kommuner.
BN beslutar, efter utredning från bildningsförvaltningen, att
införa en försökstid med flexibla tider för 15-timmarsbarn
och att förvaltningen därefter utvärderar åtgärden.
BN beslutar, efter förslag från förvaltningen grundat på
utvärderingen av försök med flexibla tider, att bifalla
förslaget.
Pågående

Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att överlämna förslaget till
Kommunförvaltningen för beredning.
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Astrid Persson:
Länsbussförbindelserna
Örebro- Grythyttan Hällefors
2010-11-16
2010-11-16
2010-11-30
2012-01-03

2012-01-24
2012-02-14

Johan Högberg: Anläggande
av en travbana
2010-11-16
2010-11-16
2010-11-30

2011-11-08

Sture Beckman: Ta upp
Omsorgsnämndens
nedläggningsbeslut om
Sörgården i Grythyttan för
avgörande i
Kommunfullmäktige
2010-12-13
2010-12-14
2011-01-25
2012-01-18
2012-02-14

Avslag, frågan är ej av kommunal art (men
vidarebefordras dock genom ledamöter i Länstrafiken
och Landstinget)
Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att överlämna förslaget till
Kommunförvaltningen för beredning.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen där det
förklaras att frågan ägs av Landstinget. Inkommet svar från
Länstrafiken redovisas, som handlar om att det pågår en
översyn över sträckningarna, ny trafik och hållplatser.
Sammanfattningsvis handlar det om att Länstrafiken måste
prioritera bland olika resenärers behov.
KS beslutar att föreslå KF att förslaget ska anses besvarat
genom yttrandet från Kommunförvaltningen.
KF beslutar enligt KS förslag, men med tillägget att
vidarebefordra förslaget till Hällefors ledamöter i
Länstrafiken och Landstinget.
Avslag
Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att föreslå KF att uppdraga
Kommunförvaltningen att informera förslagsställaren om
kommunens möjlighet att bistå i ärendet samt att avslå
ekonomiskt stöd till en förstudie. Med det ska förslaget
anses besvarat.
KF beslutar enligt KS förslag. Men särskilt yttrande från
ledamot (m) som reserverar sig mot beslutet och lämnar ett
eget yttrande inkommer.
Avslag

Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att överlämna förslaget till KF:s presidium för
beredning.
KF:s presidium beslutar att föreslå KF att avslå
medborgarförslaget.
KF beslutar enligt presidiets förslag.

Tabell 2 Medborgarförslag diarieförda 2011
Åge Schmidt: Transport till
affärer och varuhem-sändning
vintertid för personer med
nedsatt rörelseförmåga
2011-01-12
2011-02-15
2011-03-08
Uno Rehn: Montering av
digitaltermometer på
kommunhuset
2011-02-07
2011-02-15
2011-03-08
2011-04-05

Pågående

Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att överlämna förslaget till
Kommunförvaltningen för beredning.
Bifall

Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att föreslå KF att medborgarförslaget bifalls,
under förutsättning att Lions club bekostar monteringen.
KF beslutar att tacksamt ta emot den gåva som Lions club
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Adrian Syväjärvi: Ny slogan för

skänker.
Avslag

Hällefors kommun
2011-03-02
2011-04-05
2011-04-26
2011-07-29

2011-08-23
2011-09-13
Sture Beckman: Om att en
strategi utarbetas för hur
kommunen ska förhålla sig och
agera i förhållande till Örebro
Universitet och
Restauranghögskolan i
Grythyttan
2011-03-21
2011-04-05
Robin Lind Winqvist: Gällande
omdragning av busslinjer
2011-03-25
2011-04-05
2011-04-26
2013-02-15

2013-02-26
Elisabeth Strand Gustavsson:
Om behov av högtalaranläggning
i Plenisalen
2011-04-04
2011-04-05
2011-04-26
2011-06-14
Thomas Bäcklund: Farthinder i
korsningen
Billockvägen/Bergmästarvägen
2011-04-26
2011-04-27

2011-06-14
2011-08-23

2011-09-13
Aina Book: Annordande av en
hundrastplats
2011-05-09
2011-06-14

Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att överlämna till Kommunförvaltningen för
ytterligare beredning.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen där förslag till
beslut är att den aktuella sloganen inte kan användas, med
hänvisning till SMHI:s register över vattendrag.
KS beslutar att föreslå KF att besluta enligt förvaltningens
förslag.
KF beslutar enligt KS förslag.
Besvarat, med att arbete i förslagets anda redan pågår

Diarefört.
KF beslutar att besvara förslaget med att arbete redan pågår i
förslagets anda.
Avslag, frågan är ej av kommunal art
Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att överlämna till Kommunförvaltningen för
ytterligare beredning.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen där förslag till
beslut är att besvara medborgarförslaget med att frågan inte
är av kommunal art, även om kommunen har representanter i
Landstinget. Dessutom påpekas att förslaget går emot en
önskan om snabbare kommunikation till Örebro och
Lindesberg, vilket kommunen tidigare betonat.
KS beslutar enligt Kommunförvaltningens förslag.
Besvarat, med att högtalare redan finns

Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att föreslå KF att meddela att högtalaranläggning
redan finns i Plenisalen.
KF beslutar enligt KS förslag.
Besvarad, med att ledamot skriver till BMB och BRÅ

Diarefört.
Tjänsteman på Kommunförvaltningen skickar en fråga till
trafikingenjör som svarar att höga hastigheter är en fråga för
polisen och att en utredning av hela området måste
genomföras. Detta i diskussion med kommunen som
finansierar eventuella åtgärder.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS föreslår KF att en ledamot (C) får i uppdrag att formulera
en skrivelse till BMB och BRÅ samt informera
förslagsställaren om åtgärden.
KF beslutar enligt KS förslag.
Besvarad, med att förslaget ska beaktas i samband med
ÖP-arbetet
Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
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2011-08-23
2011-09-13

Melker Hellqvist:
Varningssignaler vid
plankorsning
2011-05-11
2011-06-14
2012-08-23
2012-08-21

2012-09-24

Thomas Mathiesen: Avstängning
av torggatan i Grythyttan
sommartid
Maj 2011

2011-05-26
2011-06-14
2011-08-23
2012-02-17

2012-04-11

2012-04-24
2012-09-03

2012-09-24

Niclas Elfsten: Om att byta namn
på Klockarhagsskolan till
Hällefors skola
2011-08-22

KS beslutar att föreslå KF att avslå medborgarförslaget p.g.a.
kommunens ekonomiska situation.
KF beslutar att ta förslaget om hundrastplatser i beaktande i
arbetet med översiktsplanen och att förslaget med detta ska
anses besvarat.
Avslag, frågan är ej av kommunal art (dock ska
Trafikverket informeras)
Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KF beslutar att överlämna till Kommunförvaltningen för
ytterligare beredning.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen där förslag till
beslut är att Kommunförvaltningen får i uppdrag att
informera medborgaren om sakförhållanden kring säkerheten
vid plankorsningen. Eftersom kommunen inte är den rätta
instansen, utan Transportsstyrelsen, måste en eventuellt
överklagan ske till Regeringsrätten.
KS beslutar, enligt Kommunförvaltningens förslag, men
med tillägget att ge Kommunförvaltningen i uppdrag att
informera Trafikverket om förhållandena kring
plankorsningen.
Bifall

Innan medborgarförslaget inkommer har förslagsställaren en
diskussion med kommunchefen via mejl. Diskussionen leder
till att förslagsställaren inkommer med ett medborgarförslag.
Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att överlämna förslaget till
Kommunförvaltningen för ytterligare beredning.
Remissvar från BKT där det framkommer att BMB inte har
några juridiska synpunkter på medborgarförslaget. I svaret
framkommer kostnadsuppgifter för förslaget. Dessutom
föreslår BKT Hällefors kommun att ge BKT uppdrag att
utreda vidare genom att ta in synpunkter från närboende och
övriga berörda, vilket i så fall kommer att ligga utanför deras
befintliga driftsbudget.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen där förslag till
beslut är att Kommunförvaltningen får i uppdrag att
genomföra parkeringsförbud, enligt förslag från BKT, inom
KS budgetram. Enligt förslaget ska Kommunförvaltningen
också få i uppdrag att utvärdera åtgärden under sommaren
och återkomma till KS.
KS beslutar enligt Kommunförvaltningens förslag.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen där utredningen
i huvudsak visar på positiva effekter av sommarens
avstängning av torget. Förvaltningens förslag till beslut blir
därför att Kommunförvaltningen får i uppdrag att, av BMB,
begära avstängning av torget i Grythyttan under sommaren
2013. Dessutom föreslås Kommunförvaltningen att få i
uppdrag beställa en översyn av skyltningen, av BKT, till
befintlig parkering på Smedgatan och en utredning av
möjligheter att inrätta parkeringsplatser för rörelsehindrade i
torgets absoluta närhet.
KS beslutar enligt Kommunförvaltningens förslag, men med
förändringen att inrättande av parkeringsplatser ej behöver
utredas.
Avslag

Diarefört.
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2011-09-13
2011-10-26
2012-03-06
2012-03-27
Anita Bergström: Översyn av
gamla träd längst vägarna
2011-11-08
2011-11-08
2012-04-24
2012-08-06

2012-08-27

2012-09-25

KF beslutar att överlämna förslaget till BN för beredning.
BN förslag till beslut är att avslå förslaget.
KS beslutar att föreslå KF att medborgarförslaget ska anses
besvarat med BN:s avslag.
KF beslutar enligt KS förslag.
Besvarad, med att ledamot ska ta upp frågan med BKT:s
direktion
Diarefört.
KF beslutar att överlämna förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att överlämna förslaget till
Kommunförvaltningen för ytterligare beredning.
Svar från BKT inkommer där det framkommer att BKT
prioriterar träd vid lekplatser. Men att översyn av träd längst
gator och vägar sker löpande och vid passering, dock
dokumenteras ej tillsynen. Ett mål är att kontrollera varje träd
enligt ett schema, men för närvarande saknas resurser för det.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen där
förvaltningens förslag till beslut är att medborgarförslaget
ska anses besvarat med BKT:s yttrande.
KS beslutar att besvarar förslaget med att frågan tas upp med
BKT:s direktion genom ledamot (m).

Tabell 3 Medborgarförslag diarieförda 2012
Leif Mellqvist: Förändra
snöröjning på Bjässevägen
2012-02-09
2012-02-14
2012-04-24
2012-07-19

2012-08-23

2012-09-25
Robin Lind Winqvist och Sarah
Ullbrand: Skolmatsalen på
Pihlskolan och
Klockarhagsskolan
2012-03-15
2012-03-27
2012-05-30

Annalie Nilsson: Förändra regler
för skolskjuts i Hällefors
kommun
2012-03-21
2012-03-27
2012-04-11

Esther Brekhof:

Besvarad, med att BKT ska diskutera frågan med
entreprenörerna
Diarefört.
KF beslutar att remittera ärendet till KS för beredning.
KS beslutar att överlämna förslaget till
Kommunförvaltningen för ytterligare beredning.
BKT inkommer med ett svar på medborgarförslaget som i
korthet går ut på att det har varit svårt att samordna röjning
av gångvägar och trottoarer m.m. med röjningen av vägar.
Det delvis p.g.a. olika entreprenörer och delvis p.g.a. olika
riktlinjer för snöröjning av vägar kontra övriga områden.
Dock kommer BKT inför säsongen 2012-2013 att föra en
diskussion med entreprenörerna, med syfte att försöka få till
ett samarbete där trottoarer röjs före körbana.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen där förslag till
beslut är att medborgarförslaget ska anses besvarat med
BKT:s förslag.
KS beslutar enligt förvaltningens förslag.
Besvarad, med att inventarier har kompletterats
under våren

Diarefört.
KF beslutar att remittera ärendet till BN för beredning.
BN beslutar, enligt förvaltningens förslag, att
medborgarförslaget ska anses besvarat med att Centralköket
under våren har kompletterat inventarierna i matsalen med
ytterligare 28 sittplatser.
Avslag

Diarefört.
KF beslutar att remittera ärendet till BN för beredning.
BN beslutar, enligt förvaltningens förslag, att avslå
medborgarförslaget med motivering att de nu gällande
reglerna begränsar gångavståndet till 2 km, med undantag för
elever boende i tätorterna.
Pågående
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Gatubelysning i Bredsjö
?
2012-06-12
2012-08-21
2013-04-22

2013-09-20

Oliver Stenberg:
Cykelbana-trixbana i
Hällefors
2012-08-28
2012-09-11
2012-10-16
Sven Wallin: Wifi på bussarna
mellan Hällefors och Örebro
2012-09-07
2012-09-11
2012-10-16
2013-09-03

Jan Andersson:
Övergångsställen längs
riksväg 63
2012-10-01
2012-11-06
2013-01-22
2014-08-04

2014-08-26
Sonja Jansson: Att erbjuda
möjlighet till surf med
fiberhastighet till kommunens
företagare
2012-10-22
2012-11-06
2013-01-22

Lillian Wikström: Att
införa P-skivor i Hällefors
2012-11-05
2012-11-06
2013-01-22
2012-02-28

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att remittera förslaget till Kommunförvaltningen
för beredning.
Överenskommelse mellan Kommunförvaltningen och BKT
om att BKT ska ta fram underlag som gör det möjligt för
Kommunförvaltningen att handlägga ärendet.
Sammanträdesprotokoll från BKT direktionen där de beslutar
att anta det framtagna underlaget för att Hällefors kommun
sedan ska kunna besvara förslaget.
Pågående

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till Kommunförvaltningen
för beredning.
Avslag, frågan är ej av kommunal art dock har
landstinget delgivits förslaget
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KF beslutar att remittera förslaget till Kommunförvaltningen
för ytterligare beredning.
KS beslutar, efter förvaltningens besked om att det är
Landstinget som är huvudman för kollektivtrafiken, att
förslaget ska anses besvarat. Under förvaltningens beredning
har bl.a. dialog förts med Länstrafiken och Landstinget har
delgivits medborgarförslaget. Dessutom påpekas att
medborgare i Örebro län kan lämna medborgarförslag direkt
till Landstingsfullmäktige.
Avslag, frågan är ej av kommunal art

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till Kommunförvaltningen
för beredning.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen där det t.ex.
påpekas att det är Trafikverket som är väghållare för den
aktuella vägen. Övergångställen har även diskuterats tidigare
med Trafikverket som bedömt att det inte är den bästa
lösningen. Förvaltningen föreslår att förslaget med detta ska
anses besvarat.
KS beslutar enligt förvaltningens förslag.
Avslag

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
Under KS behandling yrkar ledamot (s) att
medborgarförslaget avslås med hänvisning till att
fiberutbyggnaden i kommunen är ovanligt god, även utanför
tätorten, samt att förslaget kan innebära ett otillåtet
kommunalt stöd till företag. KS beslutar enligt yrkandet.
Avslag
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att ge Kommunförvaltningen i uppdrag att skriva
fram ett avslag och delge förslagsställaren detta.
Brev från Kommunförvaltningen till förslagsställaren där det
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Atso Siimes: Bygga till en
parkering vid Sporthallen
2012-11-05
2012-11-06
2013-01-22
2013-03-04
2013-03-04

Morsal Aimal och Max
Scnhaars: Ändringar på
Hällefors nya hemsida
2012-11-09
2012-12-11
2013-01-22
Sven-Olof Svensson:
Kommunalanställda ska
avstå löneökning
2012-12-03
2012-12-11
2013-01-22

Inger Henriksson:
Skolvägarna till
Klockarhagsskolan i
Hällefors
2012-12-04
2012-12-11
2015-07-08

2015-08-11
2015-08-25
Peter Maglycz: Bättre
annonsering av Folkets hus
bioprogram
2012-12-04
2012-12-11
2013-01-22

framkommer att KS bedömer att förslaget skulle medföra
kostnader och administration som inte motsvarar de
förväntade positiva effekterna.
Pågående
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till Kommunförvaltningen
för beredning.
Tjänsteman från Kommunförvaltningen mejlar BMB med en
fråga i ärendet.
Svar på fråga inkommer från BMB där det framkommer att
det krävs bygglov för att bygga parkeringen, dessutom
bifogas ett uttalande från trafikenheten som avråder att bygga
parkering på den aktuella platsen.
Pågående

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till Kommunförvaltningen
för beredning.
Avslag

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att avslå medborgarförslaget, med hänvisning till
att lönesättning är en fråga för arbetsmarknadens parter och
att det inte är acceptabelt att kommunanställda ensidigt ska ta
ansvar för den kommunala ekonomin.
Oklart, frågan är ej av kommunal art dock har en del
arbete genomförts i samband med projektet säkra
skolvägar
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till BN.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen där
förvaltningens förslag till beslut är att förslaget ska vara
besvarat med rapporten säkra skolvägar, KF 2014-01-14 § 94
och denna skrivelse där det t.ex. påpekas att Trafikverket är
ansvarig för RV 63.
Allmänna utskottet (AU) föreslår KS att besluta enligt
förvaltningens förslag.
KS beslutar enligt förvaltningens förslag.
Avslag

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar, efter yrkande av ledamot (s), att avslå
medborgarförslaget med hänvisning till att frågan inte ägs av
kommunen utan av Folkets hus.

Tabell 4 Medborgarförslag diarieförda 2013
Monica Eriksson: Att erbjuda
möjlighet att ladda permobiler
vid kommunens medborgarplats
2013-01-29
2013-02-12
2013-03-26

Besvarad, med att möjligheten redan finns men
informationen kompletteras
Diarefört.
KF beslutar att remitterar förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till Kommunförvaltningen
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2013-09-03

Isak Annti: Fartdämpade
åtgärder på Västra Bergvägen i
Grythyttan
2013-01-29
2013-02-12
2013-03-26
Monica Eriksson: Att anlägga
rastplats längs RV 63
2013-01-29
2013-02-12
2013-03-26
Anne Marie Svarttjernet:
Belysning på slaktbod i Silken
samt uppsättande av ortsskylt
2013-01-30
2013-02-12
2013-03-26
2013-05-29

2013-09-20

2014-08-04
2014-08-26
Sven Olof Svenson: Att riva upp
nedläggnings-beslut gällande
Gillersgården
2013-02-06
2013-02-12
2015-08-11
2015-08-25
2015-09-15
Maria Gustavsson: Busskort för
barn i Grythyttan som deltar i
Kultursskolans frivilliga
verksamhet
2013-02-06
2013-02-12
2013-10-09
Ingegerd Andersson: Gällande
långtradarförbud på
Kyrkogårdsvägen
2013-02-08
2013-02-12
2013-03-26
Sven-Olof Svenson: Att KS ska
besluta om att riva upp beslutet
om Gillersgårdens avveckling

för beredning.
KS beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat, enligt
förvaltningens förslag till beslut, med att denna möjlighet
redan finns men med tillägget att uttaget kompletteras med
en informationsskylt.
Pågående

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till Kommunförvaltningen
för beredning.
Pågående
Diarefört.
KF beslutar att remittera ärendet till KS för beredning.
KS beslutar att remittera förslaget till Kommunförvaltningen
för beredning.
Avslag
Avslag, frågan är ej av kommunal art
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till Kommunförvaltningen
för beredning.
BKT får i uppdrag att ta fram underlag till
Kommunförvaltningen som möjliggör ett svar på
medborgarförslaget.
Sammanträdesprotokoll från BKT där det framkommer att
BKT:s förslag, efter utredning, är att kommunen ska avslå
den del av medborgarförslaget som rör belysning samt att
delen om ortsskylt är en fråga för Trafikverket.
Kommunförvaltningens förslag till beslut är att
medborgarförslaget, utifrån BKT:s utredning, ska avslås.
KS beslutar enligt Kommunförvaltningens förslag.
Avskrivet

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till ON.
AU föreslår, efter förslag från förvaltningen, KS att ärendet
avskrivs.
KS beslutar att föreslå KF att besluta enligt förslag från AU.
KF beslutar enligt KS förslag.
Avslag

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till BN.
BN beslutar, enligt Bildningsförvaltningens förslag, att avslå
förslaget.
Pågående

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS för beredning.
KS beslutar att remittera förslaget till Kommunförvaltningen
för beredning.
Tillbakadraget, d.v.s. ärendet är avslutat
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2013-03-04
2013-03-05

Sven-Olof Svenson: Flytta
dementa från Gillersgården till
Fyrklövern
2013-03-04
2013-06-11
2015-08-11
2015-08-25
2015-09-15
Sven-Olof Svenson: Hällefors
Bostads AB
2013-03-11
2013-04-16
2013-05-28
Lars Wiker: Kommunal
finansiering av konstgräs på
Hällevis idrottsplats
2013-03-22
2013-04-16
2013-05-22

Nils Lindberg-Lindvet:
Användning av kommunens
fastigheter
2013-04-02
2013-04-16
2013-05-26

Alf Andersson: Förändring i
tömning av avloppsbrunnar
2013-03-18
2013-04-16
2013-11-15
2014-03-10

2014-04-01
Sven-Olof Svenson: Om
demensboende
2013-04-09
2013-04-16
2015-08-11
2015-08-25
2015-09-15
Sven-Olof Svenson: Angående
äldreomsorgen i Hällefors
2013-04-26
2013-06-11
2015-08-11
2015-08-25
2015-09-15

Diarefört.
Brev från förslagsställaren, där det framkommer att han
insett att han redan har skrivit om detta samt sett att förslaget
skickats till ON och därför ber att förslaget ska kastas.
Avskrivet

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till ON.
AU föreslår, efter förslag från förvaltningen, att ärendet
avskrivs.
KS beslutar att föreslå KF att besluta enligt förslag från AU.
KF beslutar enligt KS förslag.
Pågående
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till Kommunförvaltningen
för beredning.
Avslag

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till BN.
BN beslutar, enligt förvaltningens förslag, att avslå förslaget
bl.a. anses det inte vara realistiskt i och med det ekonomiska
läget inom BN.
Besvarad, med att en lokalresursutredning pågår som
förslagsställaren sedan får
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS besvarar förslaget med att en lokalresursutredning för
tillfället genomförs och beslutar att ett exemplar av denna
ska sändas till förslagsställaren när utredningen är avslutad.
Avslag
Diarefört.
KF beslutar att remiterra förslaget till BKT.
Remissyttrande från BKT inkommer. Yttrandet påtalar olika
typer av problem med förslaget.
Kommunförvaltningen förslag till beslut är att avslå
förslaget med hänvisning till BKT:s yttrande om att
slamavvattning inte fungerar tillräckligt bra och att förslaget
med detta ska anses besvarat.
KS beslutar enligt förvaltningens förslag.
Avskrivet
Diarefört.
KS beslutar att remittera förslaget till ON.
AU föreslår, efter förslag från förvaltningen, KS att ärendet
avskrivs.
KS beslutar att föreslå KF att besluta enligt förslag från AU.
KF beslutar enligt KS förslag.
Avskrivet
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till ON.
AU föreslår, efter förslag från förvaltningen, KS att ärendet
avskrivs.
KS beslutar att föreslå KF att besluta enligt förslag från AU.
KF beslutar enligt KS förslag.
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Sven-Olof Svenson: Gällande
besparing inom omsorgsnämnden
2013-04-26
2013-06-11
2015-08-11
2015-08-25
2015-09-15
Sven-Olof Svenson: Gällande
demensboendet Fyrklövern
2013-04-26
2013-06-11
2015-08-11
2015-08-25
2015-09-15
Sven-Olof Svenson: Angående
Formens hus
2013-04-26
2013-06-11
2013-09-03

Sven-Olof Svenson: Direktiv till
Hällefors Bostad AB
2013-04-26
2013-06-11
2013-09-03
Sven-Olof Svenson: Vikariat i
äldreomsorgen
2013-04-26
2013-06-11
2015-08-11
2015-08-25
2015-09-15
Åke Rogemyr:
Informationsbroschyr gällande
äldreomsorgen
2013-05-23
2013-06-11
2014-05-14

Sven-Olof Svenson: Bildande av
storkommun med Nora,
Lindesberg och Ljusnarsberg
2013-05-23
2013-06-11
2013-09-03

Anna Khzouz: Sociala fonder
2013-06-03
2013-06-11
2013-09-03
2014-08-26

Avskrivet
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till ON.
AU föreslår, efter förslag från förvaltningen, KS att ärendet
avskrivs.
KS beslutar att föreslå KF att besluta enligt förslag från AU.
KF beslutar enligt KS förslag.
Avskrivet
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till ON.
AU föreslår, efter förslag från förvaltningen, KS att ärendet
avskrivs.
KS beslutar att föreslå KF att besluta enligt förslag från AU.
KF beslutar enligt KS förslag.
Besvarad, med att förslaget kommer att vägas in av en
politisk arbetsgrupp om Formens hus
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS meddelar att en politisk arbetsgrupp gällande Formens
hus kommer att tillsättas och att medborgarförslaget kommer
att vägas in i detta arbete. Med detta ska förslaget anses
besvarat.
Pågående
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till
Kommunförvaltningen.
Avskrivet
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till ON.
AU föreslår, efter förslag från förvaltningen, KS att ärendet
avskrivs.
KS beslutar att föreslå KF att besluta enligt förslag från AU.
KF beslutar enligt KS förslag.
Besvarad, med att informationsmaterial håller på att tas
fram
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till ON.
ON beslutar, efter förslag från förvaltningen, att
medborgarförslaget ska vara besvarat med att
informationsmaterial håller på att tas fram.
Avslag

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att kommunen inte har för avsikt att ansöka om
kommunsammanslagning, och att förslaget med detta ska
anses besvarat.
Besvarad, med att förslaget överlämnas till
ekonomiberedningen
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till
Kommunförvaltningen.
KF beslutar att överlämna förslaget till ekonomiberedningen,
och att förslaget med detta ska anses besvarat.
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Katinka Molander: Simskola
2013-06-05
2013-06-11
2013-10-09

Paula Mattila: Släck
gatubelysningen
2013-06-19
Paula Mattila: Köp kattfälla
2013-06-19
2013-07-08
Ulla-Britt Sandström: Öppna väg
mellan Lindvägen och
Göransvägen
2013-06-25
Sven-Olof Svenson:
Lindholmstorpet
2013-06-26
Peter Hjalmarsson:
Hastighetssänkande åtgärder på
Kyrkogatan i Hällefors
2013-08-12
2013-09-24
2013-12-05

2015-03-06

2015-04-14
2015-05-12
Åke Rogemyr: Att Hällefors
kommun bör byta namn till
Hällefors-Grythyttans kommun
2013-08-16
2013-09-24
2013-10-22

Sven-Olof Svenson: Stoppa
avvecklingen av Gillersgården
och återöppna Sörgården
2013-09-06
2013-09-24
2015-08-11
2015-08-25
2015-09-15
Sven-Olof Svenson: Kommunen
ska köpa in villor för mottagande
av ensamkommande flyktingbarn
2013-09-06
2013-09-24
2015-08-11
2015-08-25
2015-09-15

Avslag
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till BN.
Efter förslag från förvaltningen beslutar BN att avslå
förslaget, men med tillägget att förvaltningen ska
återrapportera simkunnigheten inför sommaren 2014.
Pågående, förvaltningsfråga
Diarefört.
Besvarat, med att kattfälla redan finns
Diarefört.
Brev från tjänsteman som upplyser förslagsställaren att
kattfälla redan finns hos kommunen för lån.
Pågående, förvaltningsfråga

Diarefört.
Pågående, förvaltningsfråga
Diarefört.
Pågående

Diarifört.
KF beslutar att remittera förslaget till BMB.
BMB inkommer med ett yttrande, där det framkommer att
Trafikverket är väghållningsmyndighet och att ärendet därför
överlämnas till dem.
Förslagsställaren inkommer med tillägg till förslaget.
Tillägget är en önskan till kommunen om sänkt hastighet
samt bifogat svar från Trafikverket, där det framkommer att
de inte kommer att genomföra några åtgärder så som att sätta
upp väghinder.
KF beslutar att remittera tillägget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till Kommunförvaltningen
för beredning.
Besvarad, med att förvaltningen får i uppdrag att utreda
vidare
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till Kommunförvaltningen
för vidare utredning samt förankring hos befolkningen och
att förslaget med detta ska anses besvarat.
Avskrivet

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till ON.
AU föreslår, efter förslag från förvaltningen, KS att ärendet
avskrivs.
KS beslutar att föreslå KF att besluta enligt förslag från AU.
KF beslutar enligt KS förslag.
Avskrivet

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till ON.
AU föreslår, efter förslag från förvaltningen, KS att ärendet
avskrivs.
KS beslutar att föreslå KF att besluta enligt förslag från AU.
KF beslutar enligt KS förslag.
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Sven-Olof Svenson: Kommunen
ska köpa in villor för att locka till
inflyttning
2013-09-06
2013-09-24
2013-10-22
Sven-Olof Svenson: Omvandla fd
hotell Lärkan till asylboende
2013-09-06
2013-09-24
2013-10-22
Annette Wickman: Minska
antalet handikapparkeringar
2013-09-20
2013-09-24
Sven-Olof Svenson: Att skapa ett
medicinskt råd
2013-09-25
2013-11-12
2014-01-21

Sven-Olof Svenson: Bygga
cykelställ på strategiska platser
2013-10-02
2013-11-12
2014-01-21

Sven-Olof Svenson:
Förvaltningschef för omsorgen
2013-10-11
Anita Bergström: Att göra
Hällefors mer handikappanpassat
2013-10-28
2013-11-12
2014-01-21

Lennart Andersson:
Trafikförhållanden i Hällefors
2013-10-31
2013-11-12
2014-01-21
Sven-Olof Svenson:
Flyktingboende
2013-11-06
2013-11-12
2014-01-21

Sven-Olof Svenson: Inspektion av
Gillersgården
2013-12-11
2014-02-11
Sven-Olof Svenson:
Demensboende på Fyrklövern

Avslag

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att medborgarförslaget inte föranleder några
åtgärder.
Avslag
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat med
att kommunen inte äger fastigheten.
Pågående
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till BMB.
Avslag, frågan är ej av kommunal art
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till ON.
KS beslutar att avslå förslaget, men rekommenderar
förslagsställaren att lämna in förslaget till
Landstingsfullmäktige.
Besvarad, med att arbetet redan görs
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS meddelar att BKT redan har i uppdrag att placera ut
cykelställ i Hällefors tätort och beslutar att förslaget med
detta ska anses besvarat.
Avslutad, anställning av enskild person är ej en politisk
fråga
Diarefört.
Besvarad, med att BMB har i uppdrag att arbete med
tillgänglighetsplanen
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att förslaget ska anses besvarat med att BMB har
i uppdrag att arbeta med en tillgänglighetsplan för Hällefors
kommun.
Pågående
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till Kommunförvaltningen
för beredning.
Besvarad, med att en översyn av kommuns lokaler
genomförs och att förslagsställaren får rapporten
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS meddelar att en översyn av kommunens lokalbehov
genomförs just nu och beräknas tas upp av KS i februari. KS
beslutar att ett exemplar av lokalresursplanen ska skickas till
förslagsställaren och att förslaget med detta ska anses
besvarat.
Avslutad, oklart med vad
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till ON.
Avskrivet
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2013-12-11
2014-02-11
2015-08-11
2015-08-25
2015-09-15
Kerstin Nyström:
Julgransbelysning
2013-11-29
2013-12-10
2014-02-26

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till ON.
AU föreslår, efter förslag från förvaltningen, KS att ärendet
avskrivs.
KS beslutar att föreslå KF att besluta enligt förslag från AU.
KF beslutar enligt KS förslag.
Avslutad, eftersom förslaget genomförts
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att förslaget remitteras till
Kommunförvaltningen för beredning.
Förslagsställaren är kontaktad och att belysning är uppsats
vilket betyder att förslaget är avslutat samt genomfört.

Tabell 5 Medborgarförslag diarieförda 2014
Sven-Olof Svenson: Kommunen
ska köpa Hällefors prästgård för
flyktingboende

Avskrivet

2014-01-08
2014-02-11
2015-08-11

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
AU föreslår, efter förslag från förvaltningen, KS att ärendet
avskrivs.
KS beslutar att föreslå KF att besluta enligt förslag från AU.
KF beslutar enligt KS förslag.
Pågående

2015-08-25
2015-09-15
Sven-Olof Svenson: Boende på
kommunens vård- och
omsorgsboende
2014-01-08
2014-02-11
Kerstin Nyström: Förbättringar i
närmiljön
2014-01-31
2014-02-11
Eva Irtoft:
Kommunsammanslagning med
Karlskoga
2014-02-24
2014-04-08
2014-05-06
2014-06-26

Sven-Olof Svenson: Avveckla
kommunhuset som arbetsplats
2014-03-05
2014-04-08
2014-05-06
Adrian Syväjärvi: Lekpark i
Grythyttan
2014-05-02
2014-06-03
2014-08-25
Hans Wirback: Click 4 Alert
2014-05-14
2014-06-03

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till ON.
Pågående
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
Avslag

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till
Kommunförvaltningen för beredning.
KS beslutar att förslaget ska anses besvarat med en
tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen som påtalar att
en sammanslagning inte är aktuell men att andra typer av
samarbeten söks.
Besvarad, med hänvisning till antagen lokalresursplan
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat med
hänvisning till den lokalresursplan som KF antagit.
Pågående
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till
Kommunförvaltningen för beredning.
Avslag
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
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2014-08-26
2015-08-27

2015-10-06
2015-10-20
Janne Andersson: Bygga rondell i
4-vägskorsning
2014-08-14
2014-08-14

Sture Beckman: Förbud mot
utdelning av offentliga medel vid
likvidering av förening
2014-09-05
2014-09-09
2014-10-21
Alf Andersson: Ansöka om
ekonomiskt stöd hos regeringen
2014-10-06
2014-11-11
2015-01-27

Nurjannah Hasbullah:
Handikappanpassning av samhället
2014-10-23
2014-11-11
2015-01-27
Albin Nordqvist: Kommunal
restaurang
2014-10-23
2014-11-11
2015-01-27
Josefine, Rasmus, Isak, Emilia,
Julius, Agnes, Älva: Simhall i
Hällefors kommun (flera snarlika)
2014-10-23
2014-11-11
2015-01-27
Dylan Elmbark Sandström: Spolad
isplan vid Hammarvägen
2014-10-23
2014-11-11
2015-01-27
Vanessa Larsson Kauppi, Emilia
Wall, Josefine Ståhl:
Gymnastikhall i Hällefors tätort
2014-10-23
2014-11-11
2015-01-27

KS beslutar att remittera förslaget till
Kommunförvaltningen för beredning.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen där
förvaltningens förslag till beslut är att möjligheterna för
allmänheten att påtala risker och förbättringar redan är goda
och att medborgarförslaget med detta ska anses besvarat.
AU föreslår KS att besluta enligt förvaltningens förslag.
KS beslutar enligt AU:s förslag
Avskrivet, frågan är ej av kommunal art
Diarefört.
Brev från tjänstemän som upplyser förslagsställaren om att
Trafikverket är ansvarig för den aktuella vägen och att
förslaget därför kommer att avskrivas. Förslagsställaren
rekommenderas istället att kontakta Trafikverket.
Pågående

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till
Kommunförvaltningen för beredning.
Avslag, frågan är ej av kommunal art
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att den kommunala kompetensen inte tillåter
kommunen att göra denna typ av framställan som förslaget
föreslår och att förslaget med detta ska anses besvarat.
Pågående
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till
Kommunförvaltningen för beredning.
Pågående
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till
Kommunförvaltningen.
Pågående

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att förslaget remitteras till
Kommunförvaltningen.
Pågående
Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till
Kommunförvaltningen för beredning.
Pågående

Diarefört.
KF beslutar att remittera förslaget till KS.
KS beslutar att remittera förslaget till
Kommunförvaltningen.
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3.3

Överblick över vad som har hänt med förslagen

Som såväl har påpekats tidigare som var möjligt att se i ovanstående tabeller är det
möjligt att besvara frågeställningen vad som har hänt med medborgarförslagen
utifrån några olika kategorier för senaste beslut. För att möjliggöra en snabbare
överblick presenteras antalet medborgarförslag i respektive kategori i en tabell
nedan. I alla kategorier förutom pågående och några fall i "övrigt" kategorin är
senaste beslut i medborgarförslaget detsamma som svaret på medborgarförslaget.

Tabell 6 Överblick över senaste beslut i förslagen
Bifall
Besvarad, med…
Avslag
Avslag, frågan är ej av kommunal
art
Avskrivna
Pågående
Pågående, förvaltningsfråga
Övrigt

4
21
28
8
12 (varav 1 p.g.a. ej
kommunal art)
23
3
5

Ovan noterades att 99 medborgarförslag hade inkommit under den aktuella
tidsperioden. Men då ett fåtal medborgarförslag innehåll mer än ett förslag, som har
besvarats på olika sätt, blir den totala summan 104. De tre kategorier som är
vanligast för vad som har hänt med medborgarförslagen är att de har avslagits, är
pågående eller är ”besvarad, med…”. Allra vanligast är att medborgarförslaget har
fått ett ”rent” avslag. När det kommer till det relativt stora antalet pågående förslag
är det av särskild vikt att uppmärksamma att ett av dessa är från 2010 och ett från
2011. I fallet med medborgarförslag som hör till kategorin ”besvarad, med…”
handlar det t.ex. om att medborgarförslaget har besvarats med att det ska beaktas i ett
senare arbete, att det redan pågår eller att en aktör ska arbeta vidare med det.

Det är även relevant att uppmärksamma att endast fyra av de 104 delförslagen har
fått ett tydligt bifall. Med andra ord är det väldigt sällsynt att medborgaren får ett
bifall på sitt medborgarförslag. Utav de fyra medborgarförslag som har bifallits har
ett handlat om att kommunen skulle ta emot en termometer från Lions, ett att torget i
Grythyttan skulle stängas av för biltrafik under sommaren och ett att återmontera ett
hopptorn i Sången. Medborgarförslaget om hopptorn innehöll även ett annat
delförslag, om en skateboardramp, som besvarades med ett avslag. Det fjärde
medborgarförslaget som bifölls handlade om en önskan på fler valmöjligheter för när
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s.k. 15-timmarsbarn har rätt att vistas på förskolan. I sammanhanget kan dock
påpekas att några av de medborgarförslag som finns i kategorin ”besvarad, med…”
exempelvis har fått till svar att förslaget redan är genomfört eller att idéer i
medborgarförslaget ska tas med i ett senare arbete.
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4

Analys

Utifrån ovanstående sammanställningar följer ett mer reflekterande kapitel.
Reflektionerna grundar sig på det resultat som framkommit och försöker peka på
olika mönster i resultatet. Här framkommer även några förslag på tänkbara
förändringar och frågeställningar att fundera över från politiskt håll.

Som påpekades redan i föregående kapitel finns det relativt många medborgarförslag
som fortfarande är pågående, trots att ett antal av dessa lämnades in för flera år
sedan. I de fall de aktuella medborgarförslagen är äldre än ett år kan de enligt
bestämmelser i kommunallagen avskrivas. Med tanke på att det äldsta, nu pågående,
medborgarförslaget lämnades in för över fem år sedan kan frågan ställas om
förslaget fortfarande är aktuellt. Om medborgarförslaget inte längre bedöms som
aktuellt torde ett klokare alternativ vara att skriva av det istället för att låta det ”ligga
som pågående”. Men sett ur ett mer långsiktigt perspektiv är det värt att fundera över
hur medborgarförslagen behandlas och vad som bör göras med de relativt stora antal
medborgarförslag som är pågående trots att de är många år gamla. Många av dessa
medborgarförslag är fortfarande aktuella och möjliga att genomföra, om det finns en
politisk vilja för det.

Om det är så att ett medborgarförslag inte är poliskt intressant att genomföra är
avslag ett naturligt alternativ. Men teoretiskt kan alla medborgarförslag, enligt
kommunallagen, avskrivas när det har behandlats under minst ett års tid och vad som
har hänt med medborgarförslaget anmäls till Kommunfullmäktige. Dock är det värt
att reflektera kring hur möjligheten att avskriva ett medborgarförslag används. Det
för att undvika en utveckling där avskrivning blir en enklare väg att besvara ett
medborgarförslag, jämfört med att fatta beslut om avslag i de fall det inte finns en
politisk vilja att genomföra medborgarförslaget. Med andra ord handlar det i en del
av de pågående medborgarförslagen att bestämma sig för ett beslut. Dessutom finns
det pågående medborgarförslag som berör ett större pågående projekt där det kan
vara svårt att besvara det innan projektet är avslutat.

Under arbetsprocessen med att sammanställa ärendeprocessen för de respektive
medborgarförslagen konstaterades att det fanns många besvarade
medborgarförslagen där det inte var särskilt enkelt att avgöra om svaret innebar ett
avslag eller ett bifall. Något som fick till konsekvens att kategorin ”besvarad,
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med…” blev så pass omfattande som den blev, det trots att en vis tolkning av svaret
på medborgarförslagen gjordes. Förutom att det blev svårt att klassificera
medborgarförslagen i denna sammanställning är en annan konsekvens att det kan bli
oklart för medborgaren att deras medborgarförslag anses besvarat. Det handlar
främst om de fall där ett medborgarförslag har beslutats vara besvarat trots att
händelser i relation till medborgarförslaget inte har avslutats. Ett exempel är Anna
Khzouzs medborgarförslag om sociala fonder som blev besvarat med att det skulle
överlämnas till ekonomiberedningen. Ett ytterligare exempel är Åke Rogemyrs
medborgarförslag om att Hällefors kommun bör byta namn till Hällefors-Grythyttans
kommun, som blev besvarat med att Kommunförvaltningen fick i uppdrag att utreda
förslaget vidare. Det finns också medborgarförslag som har blivit besvarade med att
de ska beaktas i arbetet med olika planer, så som arbetet med översiktsplanen.

Utifrån vad som har visats på ovan är ett förslag till förändring att besvara
medborgarförslagen på ett sätt där det tydligare framgår om det har bifallits eller
avslagits. I vissa fall kanske det blir nödvändigt att besvara medborgarförslaget på ett
sådant sätt där en del av medborgarförslaget bifalls, medan en annan del avslås. Som
berördes ovan är en poäng med detta att det blir tydligare för medborgaren vad det
inlämnade medborgarförslaget fick för svar. Något annat att fundera över är
eventuell återkoppling till medborgaren även om ett medborgarförslag är besvarat.
Det handlar om fall där ett medborgarförslag trots allt har besvarats med att det ska
beaktas i ett senare arbete. När detta arbete senare är genomfört finns det säkert
situationer där medborgaren gärna får ett besked om såväl resultatet av arbetet i sin
helhet som vilka delar av medborgarförslaget som har blivit verklighet.

Dock är det inte specifikt för just Hällefors kommun att det är svårt att avgöra om ett
medborgarförslag har fått bifall eller avslag. Under kontakt med nämndsekreterare i
Region Örebro län framkom att det finns samma svårighet där. Ett annat exempel är
en sammanställning gjord av Sveriges radio som belyser hur kommunerna i Kalmar
län använde medborgarförslag. Sammanställningen är nästan tio år gammal, dock
visar även den på att det inte var ovanligt att medborgarförslagen fick ett ”nja”
istället för ett tydligt ja eller nej på sitt medborgarförslag.

När det kommer till den låga andelen förslag som bifalls, under 4 %, väcker det
frågor att fundera över från politiskt håll. För även om alla medborgarförslag som
tillhör kategorin ”besvarad, med…” också räknas in som ett positivt svar är siffran
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fortfarande inte mer än drygt 20 %. Det kan jämföras med siffror över andelen
medborgarförslag som har fått bifall i Karlstads kommun, enligt en d-uppsats från
Karlstads Universitet. Under den tidsperiod som uppsatsen genomförde sin
undersökning, 2008-2010, varierade andelen bifall mellan 32 % och 46 %. Vad
sänder Hällefors kommuns låga andel bifall för signaler till medborgarna? Vad är
syftet med att låta medborgarna lämna in medborgarförslag? Kan
medborgarförslagen hanteras på ett annat sätt? Vad finns det för andra alternativ för
medborgarna att göra sin röst hörd? Är det möjligt att erbjuda medborgarna bättre
stöd för att komma till tals? Kanske behöver medborgarna rådgivning när de
funderar på att skriva ett medborgarförslag?

Avslutningsvis kan uppmärksammas att parallellt med denna utredning har ett
informationshäfte ”Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka” skrivits.
Informationshäftet finns även översatt till finska, eftersom Hällefors kommun är ett
finskt förvaltningsområde. Informationshäftet vänder sig främst till medborgarna i
kommunen. I det aktuella häftet finns det t.ex. information om vad ett
medborgarförslag är och exempel på olika områden eller frågor som kan vara
aktuella för ett medborgarförslag. Dessutom hänvisas medborgarna till Region
Örebro län om de vill lämna in ett medborgarförslag som rör olika typer av regionala
frågor. Avslutningsvis ges exempel på andra möjligheter som finns för att påverka i
en fråga eller göra sin röst hörd. Ett syfte med denna information är att visa för
medborgarna att det finns flera alternativ att göra sin röst hörd på än att lämna ett
medborgarförslag. Beroende på vilken typ av fråga, synpunkt eller idé medborgaren
har kan alternativet att lämna ett medborgarförslag vara mer eller mindre lämpligt.
En förhoppning med att även upplysa medborgarna om möjligheten att lämna in ett
medborgarförslag till Region Örebro län är att på sikt kunna minska kategorin av
medborgarförslag som får avslag, eftersom frågan ej är av kommunal art.
Exempelvis var det i denna sammanställning möjligt att se ett antal
medborgarförslag som handlade om busstrafiken, vilket är en fråga för Region
Örebro län.

Kommunförvaltningen 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 15 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76
kommun@hellefors.se
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2016-02-03

Finansiell rapport december 2015, dnr KS 16/00028
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-10 § 30
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-10 § 209
Ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett första preliminärt resultat för
verksamhetsåret 2015 vad gäller kommunen. Det slutgiltiga resultatet och
analyser kommer att presenteras i den kommande årsredovisningen som
kommer att presenteras för kommunstyrelsen den 22 mars 2016.
Ekonomi

Utifrån preliminära resultatet presenteras en preliminär uppföljning på de
finansiella mål som kommunfullmäktige har antagit. Ännu finns möjlighet
att boka upp intäkter och kostnader för år 2015.
1. Resultatandelen ska uppgå till minst 1,1 procent.
Kommunens preliminära resultat uppgår till 10,0 miljoner kronor och
innebär att lagens balanskrav uppfylls. Totalt har kommunen erhållit
379,5 miljoner i skatter och generella statsbidrag. Det innebär att
resultatandelen preliminärt uppgår till 2,6 procent. Finansiella målet
beräknas därmed att uppnås. I resultatet ingår inte det extra statsbidrag
som kommunen erhållit på 26,2 miljoner kronor utifrån att
kommunfullmäktige ska besluta om hur periodiseringen av bidraget ska
hanteras mellan åren 2015 och 2016.
Tidigare helårsrapport som presenterats i kommunens ekonomiska
rapport har visat på ett överskott på 0,7 miljoner kronor. Anledningen
till förbättringen är att fastighetsförvaltning inte genomfört de
underhållsarbeten som var planerat i blad annat Formens hus med 1,8
miljoner kronor. Områdena pedagogisk verksamhet, kultur/fritid, vård
och omsorg, AME samt integration redovisar tillsammans ett förbättrat
resultat med 1,6 miljoner kronor. Dessutom beräknas
finansförvaltningens utfall bli 2,1 miljoner kronor bättre p g a lägre
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räntekostnader, ökade finansiella intäkter för aktieförsäljningen i
Svartälvstorps Förvaltnings AB och slutligen ökade skatteintäkter och
generella statsbidrag.
2. Nettokostnadsandelen ska högst uppgå till 97,6 procent
Kommunens nettokostnader för verksamheten uppgår preliminärt till
366,2 miljoner kronor. Det innebär att nettokostnadsandelen preliminärt
uppgår till 96,5 procent, vilket innebär att det finansiella målet beräknas
att uppfyllas.
3. Självfinansieringen ska uppgå till 100 procent
Kommunens lånestock per 31 december 2015 uppgår till 107,6 miljoner
kronor, vilket innebär att lånestocken är oförändrad. Inga nya lån har
tagits och därmed finansieras gjorda investeringar med egna medel.
Målet är uppfyllt.
4. Investeringsandel ska lägst vara 6,2 procent
Kommunens preliminära resultat för utförda investeringar uppgår till
12,5 miljoner kronor. Det innebär att investeringsandelen preliminärt
uppgår till 3,3 procent, vilket innebär att målet inte kommer att uppnås.
Årets nettoinvesteringar har budgeterats till 23,3 miljoner kronor och
innebär att det preliminärt redovisar ett överskott på 10,8 miljoner
kronor. Anledningen att budgeten inte förbrukats är att planerade
investeringar för infrastruktur ocj kommunens fastigheter blivit
uppskjutet.
5. Amortering av låneskulden ska ske med minst 0,2 miljoner kronor
Kommunens lånestock per 31 december 2015 uppgår till 107,6 miljoner
kronor och innebär att kommunen inte har minskat låneskulden från
föregående årsskifte. Däremot har kommunen amorterat 4,2 miljoner
kronor för det borgenslån som kommunen övertog i samband med
konkursen av Stiftelsen Formens hus i Hällefors. Detta innebär att
målet är uppfyllt då amortering har skett.
6. Finansnettoandelen ska högst vara -1,3 procent
Kommunens finansiella ränteintäkter uppgår preliminärt till 1,0
miljoner kronor och finansiella räntekostnader till -4,0 miljoner kronor.
Det innebär att finansnettoandelen preliminärt uppgår till -0,8 procent.
Preliminära utfallet innebär att kommunen uppfyllt målet. Orsaken är
fortsatt låga räntevillkor på upptagna lån och aktieförsäljningen av
Svartälvstorps Förvaltnings AB.
7. Soliditet 1 ska vara lägst 24,7 procent enligt blandad modell
Kommunens egna kapital inklusive pensionsskulden och exklusive
ansvarsförbindelsen uppgår preliminärt till 95,7 miljoner kronor och
totala tillgångar till preliminärt 350,4 miljoner kronor. Det innebär
preliminärt en soliditet 1 på 27,3 procent i jämförelse med föregående
år som uppgår till 26,8 procent. Målet beräknas uppfyllas.
Räknas hela pensionsåtagandet in i soliditetsmåttet enligt Koladas
redovisning, d v s soliditet 2, innebär det en preliminär siffra på -27,7
procent i jämförelse med föregående år som uppgår till -35,4 procent.
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Folkhälsa

Folkhälsoperspektivet kommer att redovisas i kommande årsredovisning.
Miljö

I kommande årsredovisning kommer miljöperspektivet att redovisas.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica
Jansson utförligt och betonar att resultatet dels är preliminärt, dels är beroende
av den periodisering av de statliga extramedlen som kommunstyrelsen äger att
besluta om.
Att det preliminära resultatet landar på ca 10 miljoner kronor beror till stor del
på avstannat fastighetsunderhåll, besparingar inom utbildnings- och
omsorgsverksamheter samt försäljning av aktieinnehavet i Svartälvstorps
Förvaltnings AB. Resultatet innebär att de finansiella målen för kommunen i
allt väsentligt har uppnåtts.
Kommunchef Ola Ström kompletterar framställningen.
Ewa Lindbäck (M), Christina Johansson (M), Lars-Göran Zetterlund (C) och
Anne Horneman (S) yttrar sig utan att yrka.
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Ärendet vidarebefordras till
kommunfullmäktige

Sida
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Datum

2016-02-03

Vattenskada i förskolan i Sörgården, dnr KS 15/00368
Ärendet
Förskolan i Sörgården i Grythyttan har ännu en gång tillfälligt tvingats byta
lokaler på grund av en vattenskada. Småbarnsavdelningen Molnet drabbades
under slutet av vecka 45 av läckage av avloppsvatten på avdelningen.
Eleverna i verksamheten flyttades akut ut i de andra avdelningarna, och
verksamheten återupptogs under tisdagen i vecka 46 i de gamla
bibliotekslokalerna.
Hur länge den tillfälliga lösningen blir aktuell är inte möjlig att avgöra.
Eftersom avdelningen drabbats av avloppsvatten, med tillhörande skadligt
innehåll, kommer förvaltningen inte att ge tillåtelse till återinflyttning i
lokalerna innan arbetsmiljön kvalitetssäkrats.
På plats bedömde förvaltningen akut att verksamheten inte skulle återflytta
innan vecka 47. Efter att gamla biblioteket med stor arbetsinsats akut
färdigställts gör förvaltningen nu bedömningen att den provisoriska lösningen
kommer att användas till årsskiftet.
Vårdnadshavarna har tack vare personalens arbete inte uttryckt något större
missnöje med situationen.
Verksamheten signalerar oro för de upprepade händelserna i Grythyttan.
Förvaltningen gör bedömningen att denna ständiga oro inte är bra för
förskolans verksamhet, varken på kort eller lång sikt. Förskoleverksamheten
står inför att projektera en ny avdelning i Sörgården. Konsekvenserna av de
upprepade skadorna i fastigheten bör diskuteras i denna projektering.
Ekonomi

Förvaltningen kommer att återsöka förstörd material och kostnader för
arbetsinsats från försäkringsbolag och fastighetsägare. Utöver detta uppstår
vid varje tillfälle av denna karaktär merkostnader i förskolan.
Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet lämnas vidare för
information till kommunstyrelsen.
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--Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.
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Datum

2016-02-03

Minska tomhyror på Sörgården, dnr KS 15/00166
Informationsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 § 273
Ärendet
Kommunförvaltningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen 2015-05-12 att se
över möjligheterna att reducera tomhyror i Sörgården enligt fastställd
åtgärdsplan med anledning av kommunstyrelsens budget 2015. Förvaltningen
presenterade en lägesbild till kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-24.
Förvaltningen har nu tillsammans med Hällefors Bostads AB genomfört en
genomgång av samtliga ytor i Sörgårdens hus 6
Ekonomi

Idag finns ett hyresavtal tecknat med bostadsbolaget på hus 6 som
förvaltningen och bolaget kommit överens om ska skrivas om utifrån nu
kända faktauppgifter på en totalyta på 634,4 kvadratmeter och utifrån att
nuvarande avtal inte har en sedvanlig utformning. Denna yta innebär en
årshyra på totalt 729 560 kronor utifrån 2015 års hyresnivå. Av fastställd
yta som förvaltningen hyr fördelas den enligt nedan:
Måltidsverksamheten
Hemtjänsten

554,8 kvm
79,6 kvm

638 020 kronor/år
91 540 kronor/år

Utifrån genomförda genomgången kan förvaltningen konstatera att
kommunens verksamheter hyr samtliga lokalytor med undantag för
biblioteksdelen, som är uppsagd sedan tidigare. Konsekvensen blir att
kommunen enbart kan reducera tomhyror på Sörgården med
135 010 kronor för verksamhetsåret 2015 avseende biblioteksdelen.
Dessutom kommer kommunens kostnader öka för vård och omsorg, och
portionspriset för måltider som hanteras i Sörgårdens kök.
Förvaltningen och bolaget har kommit överens om att ytan på 235,8
kvadratmeter på f d biblioteksdelen ska krediteras kommunen från och med
2015-06-01, d v s 6 månader.
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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.
--Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.
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Datum

2016-02-03

Återrapportering gällande tunnel i anslutning till
plankorsning Silvergruvvägen, dnr KS 15/00341
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 § 241
Ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-24 redogjorde
kommunförvaltningen för ärendet om den tunnel som är tänkt att förbinda
östra och västra delen av Hällefors under järnvägen i nivå med
Finnbergsvägen i centrala Hällefors. Beslutet innebär att
kommunförvaltningen har i uppdrag att ingå ett samfinansieringsavtal med
Trafikverket enligt det tredje alternativet, d v s en tunnel bestående av två
separata konstruktioner under Klockarvägen och järnvägen. Dessutom har
Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i uppdrag att planändra för detta
ändamål.
Det har nu i efterhand framkommit att de tre alternativen som konsultföretaget
Thyréns presenterade för Trafikverkets räkning i själva verket inte var
förankrade med Trafikverket, sett till utformning och kostnad. Vidare hade
heller ingen hänsyn tagits till vatten och avloppsaspekterna i det berörda
området. Trots detta anser kommunförvaltningen att kommunstyrelsens beslut
är att beteckna som ett inriktningsbeslut om att en tunnel ska anläggas, även
om det nu med tanke på rådande omständigheter inte blir exakt vad som
presenterades.
Till följd av händelseutvecklingen har en ny process påbörjats mellan
kommunen, Bergslagens Kommunalteknik, Trafikverket och dess utförare
PEAB om en möjlig genomförbar lösning. Bergslagens Miljö- och
Byggförvaltning kommer bjudas in senare i processen för att lämna
synpunkter.
Ett nytt arbetsförslaget har tagits fram i samförstånd med samtliga parter. En
platt rambro anläggs endast under järnvägen med en bredd på 3,5 meter som i
sin tur ansluter med anslutningsväg på västra sidan med anslutning till både
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Hällevi idrottsplats och vidare mot befintlig gc-väg. Öster om järnvägen är
nuvarande idé, om den är genomförbar, att anlägga en T-korsning direkt efter
tunneln. T-korsningen kommer därefter förgrena sig både i norr- och
södergående riktning bredvid järnvägen längs med Klockarvägen för att
därefter ansluta genom säkra övergångar till andra sidan vägen. Detta kommer
få till följd att Klockarvägen smalnar av till ett körfält i nivå med
anslutningsvägarnas längd. Effekterna av detta blir att berört vägavsnitt
förmodligen blir en så kallad lågfartsväg med växelvis framkomlighet.
Alternativt att vägen blir enkelriktad i nordlig riktning, med undantag från
Länstrafikens bussar som i så fall tillåts trafikera sträckan från norr till söder.
Ärendet behandlas för närvarande av Trafikverket för en fortsatt process i
början av verksamhetsåret 2016. Färdigställandet beräknas fortfarande till
omkring årsskiftet 2016/2017.
Ekonomi

Fördelarna med det nya arbetsförslaget är att tunneln kommer anläggas till
en betydligt lägre kostnad och att vatten och avlopp påverkas i minsta
möjliga mån. Om det nya förslaget kommer föranleda planändring återstår
att se i takt med att processen fortgår.
Folkhälsa

Det nya arbetsförslaget med sin kortare tunnel erbjuder en tryggare
upplevelse för oskyddade trafikanter under förutsättning att en
ändamålsenlig lösning gällande säkra överfarter går att uppnå. Dessutom
innebär en avsmalnad väg en högre medvetenhet att hålla
hastighetsbegränsningarna med tanke på de säkra överfarter som måste
anläggas över Klockarvägen för oskyddade trafikanter.
Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.

