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Datum  
2016-05-16  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2016-06-14 kl. 13.00 i Kommunhuset, 
Plenisalen för att behandla följande ärenden: 
 
Under beredningstid  
Kl 13.00 Överförmyndarnämnden, ordförande Kitty Strandberg (S) och 
förvaltningschef Anders Andersson. 
Kl 13.45 Information från kommunchef 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.00 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. 

 
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

 
4 Fastställande av dagordning. 

 
Beslutsärenden 
 
5 Strategisk planering 2017-2021 samt budget 2017 

 
6 Intern åtgärdsplan för kommunstyrelsens omsorgsverksamheter, ej bilaga 

 
7 Samverkan i Bergslagen 
 
8 Bygglovsansökan och upphandling av simhall 
 
9 Avsiktsförklaring gällande fastigheten Klockarebäcken 3:5>1, Terrassen 
 
10 Partistöd 2016 
 
11 Remissyttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram, Örebro län 
 
12 Medfinansiering projekt Bergslagen Outdoor (Tursam) 
 
13 Ansökan om bidrag, Kvinnohuset för 2017, ej bilaga 
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14 Ansökan om förerningsbidrag, Föreningen för psykiatriskt samarbete 

(FPS), för 2016, ej bilaga 
 
15 Yttrande över medborgarförslag om kommunal samordnartjänst, ej bilaga 
 
16 Yttrande över medborgarförslag om transport till affärer och 

varuhemsändning vintertid för personer med nedsatt rörelseförmåga, ej 
bilaga 

 
17 Yttrande över Sture Beckmans motion om kommunens relationer med 

sociala företag, ej bilaga 
 
18 Yttrande över Emil Gustafssons (GL) motion om användande av 

kommunens mediekanaler 
 
Informationsärenden 
 
19 Återrapport gemensamma nämnder, kommunalförbund och bolag, ej 

bilaga 
 

20 Aktuella remisser, ej bilaga 
 
21 Statsbidrag i bildningsverksamheterna, ej bilaga 
 
22 IT-uppgradering 
 
Delgivningsärenden 
 
23 A) SKL: Cirkulär 16:16 – 16:32 

B) Kommunförvaltningen, remissyttrande till Trafikverket om 
hastighetsbegränsningar enligt KS-beslut; attestförteckning 
C) Partnerskap Bergslagsbanan: rapport 12 maj 
D) Bergslagens överförmyndarnämnd: protokoll 2016-05-18 
E) SKL Kommentus: Årsredovisning 2015 och kallelse till årsstämma 
F) BMB: Månadsuppföljning april 2016; protokoll 2016-05-19 
G) Länsstyrelsen Dalarnas län: inspektionsprotokoll Bergslagens 
överförmyndarnämnd 
H) Region Örebro län: Årsredovisning 2015 
I) Revisorerna: val av ny ordförande och vice ordförande from 2016-06-01 
J) Polismyndigheten: Tillståndsbevis Mobilarena Norden AB för 
information och försäljning 
K) BRT: Protokoll 2016-04-27 
L) BKT: Investeringsuppföljning tom 2016-03-31; protokoll 2016-04-29 
M) Jordbruksverket: Tilläggsbeslut, Biogasbolaget i Mellansverige AB 

 
Delegeringsbeslut 
 
24 A) Bildningschef Tina Lanefjord: tilläggsbeställning skolskjutsavtal 

B) KSO Annahelena Jernberg, fullmakt förhandling av hyresnivå; enligt 
bilaga 2016-05-31 
C) KS vice ordförande Christina Johansson enligt bilaga 2016-05-31 
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Annahelena Jernberg 
ordförande 
 

Mathias Brandt 
   kommunsekreterare 
 
   
    



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 
Ekonomi- och IT-enheten Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3 
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(3) 
Datum  
2016-05-26  

 
Ekonomi- och IT-enheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
 
Strategisk planering för Hällefors kommun år 2017-2021 och 
budget för år 2017 
 
Beslutsunderlag 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 16:16, vårproposition och 
vårändringsbudgeten för år 2016. 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 16:7, budgetförutsättningar för 
åren 2016-2019. 
Förslag till Strategisk plan för Hällefors kommun år 2017-2021 och budget 
för år 2017, daterad 2016-05-27. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån information och material som 
inkommit till ekonomiberedningen vid budgetdialog och de ekonomiska 
förutsättningar som råder för kommunen kommande år sammanställt ett 
förslag till strategisk planering för åren 2017 till 2021 innehållande en budget 
för verksamhetsåret 2017.  
 
Ekonomiberedningen upplever att de erhållit mycket information om de 
kommunala verksamheternas situation och förutsättningar utifrån ett 
verksamhetsperspektiv, vilket beredning anser är bra. Under dialogerna har 
det varit en strategisk dialog allmänpolitiskt, vilket är nyttigt i många 
avseenden. Det har varit för mycket fokus på dåtid och nutid och inte på 
framtiden.  
 
Beredningen efterlyser ett mera strategiskt tänk med en omvärldsanalys. Det 
saknas också utrymme i dialogen och underlag vad gäller ekonomiska 
konsekvenser när det gäller möjliga åtgärder eller alternativa prioriteringar. 
Det är viktigt att tjänstemännen levererar ekonomiska underlag under 
dialogen som möjliggör för politikerna att kunna prioritera i budgetarbetet 
inför år 2017 men även planen för åren 2018-2021. Det är viktigt att 
tjänstemännen till kommande år hittar en struktur/mall för verksamheterna att 
utgå ifrån för att säkerställa att dialogen utgår från 30 procent dåtid och nutid 
samt 70 procent för framtiden men fokus på nästkommande budgetår med 
ekonomiska redovisningar och konsekvenser.  
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Under dialogtillfällen har det varit god uppslutning i stort när det gäller 
representanter av partiföreträdare mot föregående år. Däremot har det varit ett 
problem med att dialogerna varit förlagda under halvdagar. Beredningen 
önskar att budgetdialogerna förändras till kommande år och istället förläggs 
heldagar för att ge bättre förutsättningar för partiföreträdarena att kunna delta.  
 
Ekonomiberedningen kan konstatera att styrdokumenten lokalförsörjningsplan 
och bostadsförsörjningsplan är viktiga och måste tas fram snarast. 
Diskussioner förs om inte kommunen behöver ta hjälp av andra aktörer på 
marknaden för att kunna tillgodose behovet framöver. Det handlar mycket om 
att ha likvida medel för att kunna genomföra eventuell nyproduktion.  
 
Beredningen diskuterar om det kanske finns ett behov av att införa en 
budgetkonferens/budgetdialog i kommunens ekonomiprocess under hösten 
utifrån att budgeten antas i kommunfullmäktige i juni månad och att 
förutsättningarna för verksamheterna förändras snabbt. Diskussioner förs 
också om att eventuellt förändra riktlinjerna så att ekonomiberedningen kan 
kallas in vid de tillfällen som förvaltningen ser att ekonomin förändras mycket 
under löpande verksamhetsår. Det säkerställer att alla partier får information 
om kommunens ekonomiska situation då beredningen består av 
partiföreträdarna.  
 

Ekonomi 
Förslaget utgår från Sveriges kommuner och landstings senaste cirkulär 16:7, 
som anger kommunens budgetförutsättningar för åren 2016-2019. 
 
Förslaget till årsresultat för år 2017 är 8 316 tkr. Förvaltningen beräknar att 
kommunen erhåller 415 788 tkr i skatter och generella statsbidrag för 
verksamhetsåret 2017 och är en utökning med 4,9 procent i förhållande till 
innevarande års driftsbudget Förslaget till driftbudget för 2017 är att 
verksamhetens nettokostnader ska uppgå till 402 472 tkr, och är en utökning 
med 4,5 procent i förhållande till innevarande års driftbudget. Finansnettot i 
förslaget till driftbudget för 2017 är -5 000 tkr.  
 
Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till 19 355 tkr för år 2017. Förslaget 
utgår ifrån att investeringsnivån i förhållande till skatter och bidrag, 
investeringsandel, ska uppgå till högst 4,7 procent. För åren 2018 till 2021 
beräknas investeringsandelen vara mellan 3,6 till 4,1 procent.  
 
Budgetförslaget är exkluderat de extra generella statsbidrag som kommunen 
erhållit för verksamhetsåret 2016 på drygt 22 miljoner kronor. 
 
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. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
1 Driftbudget (ramar) för år 2017 fastställs enligt följande (tkr): 

Kommunfullmäktige 2 151 
Kommunstyrelse   400 056 
Myndighetsnämnd 265 
Totalt  402 472 

 
2 Investeringsvolym för år 2017 fastställs enligt följande (tkr): 

Kommunstyrelse 19 355 
Totalt  19 355 

 
3 Finansiella resultatmål för år 2017 fastställs. 

 
4 Plan för åren 2018-2021 avseende driftbudget, investeringsbudget, 

resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget antas. 
 
5 Under år 2017 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på  

19 355 000 kronor och ett resultat på 8 316 000 kronor. 
 
 
 
Jessica Jansson 
Ekonomichef 
Sf Kommunchef 



 
 

                                    

Budget               2017 

Förslag till  
 

Strategisk 
planering 
2017-2021 
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Planerings- och 
uppföljningsprocessen 
 
Kommunfullmäktige fastställer varje år den strategiska planen bestående av en treårsbudget i enlighet 
med Kommunallagen plus ytterligare två år. Första året i planen benämns budget medan de fyra 
följande åren kallas plan. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, mål, inriktning, drift- och 
investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget, som utgör underlag för styrning av 
verksamheterna. Budgetprocessen under året finns beskriven i kommunens verksamhets- och 
ekonomistyrningspolicy och tillhörande riktlinjer. Under våren sker en process som leder fram till att 
slutlig budget antas i Kommunfullmäktige i juni månad. I stort kan processen beskrivas enligt nedan:  
 
Januari -februari: Kommunstyrelsens förvaltning svarar för att fånga upp fakta från 
verksamhetsansvariga och sammanställa och utarbeta underlag till ekonomiberedningen utifrån 
riktlinjerna.  
 
Mars-april: Kommunstyrelsens förvaltning genomför en budgetkonferens där kommunfullmäktiges 
ledamöter kallas. Dessutom inbjuds även ledamöter från kommunstyrelse, verksamhetschefer, valda 
revisorer, fackliga företrädare och övriga nyckelpersoner. Under konferensen presenterar 
förvaltningen kommunens ekonomiska och personella situation, förutsättningar för kommande år och 
beskrivning av verksamheternas nuvarande situation, framtida utveckling och jämförelse med andra 
jämföra kommuner.  
 
Kommunfullmäktiges viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att bedöma och 
uppskatta: 

• kommunens finansiella ställning och ange de finansiella förutsättningarna, 
• kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service, d v s ramarna för den 

verksamhet som kommunen bedriver, 
• kommunens kommande investeringsbehov. 

 
Ekonomiberedningen genomför en budgetdialog för att få in information och behov av de kommunala 
verksamheterna. Utifrån information från dialogen sker överläggningar mellan de politiska 
grupperingarna. Under perioden arbetar respektive parti eller grupperingar fram ett förslag till 
driftbudget och investeringsbudget för kommande femårsperiod. 
 
Juni: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig budget för kommunen åren 2017-2021. 
 
Juni: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga budget för kommunen åren 2017-2021.   
 
Augusti-september: Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar 
kommunstyrelsen fram förslag till verksamhetsplan och internbudget, där de kommunövergripande 
målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna är ett planeringsinstrument för verksamheten samt en 
återrapportering, från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige, som beskriver hur den strategiska 
planen brutits ner på verksamhetsnivå och beskriver vad som ska göras för att uppnå de uppsatta 
målen. Kommunstyrelsen fastställer normalt sina respektive verksamhetsplaner med tillhörande 
resultatmål i november månad och återrapportering till fullmäktige sker tidigast i december. 
 
Kommunstyrelsens viktigaste ansvar i den planeringsprocessen är att: 

• prioritera insatserna och dess kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna, 
• arbeta med effektivisering av verksamheten, för att vidmakthålla eller höja kvaliteten inom 

givna ramar. 
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Oktober: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig skattesats för kommunen år 2017. 
 
November: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga skattesats för år 2017. 
 
Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige 
vid fyra tillfällen per verksamhetsår: Månadsrapport för perioden januari-mars, delårsbokslut 
för perioden januari-augusti, nyckeltalsrapport och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. 
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Allmän analys 
 
Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden har stor påverkan för kommunens förutsättningar och 
hälleforsbornas vardag. Analysen som ska ge en kortfattad bild av nuläget och utvecklingstendenserna 
baseras på uppgifter och rapporter från främst Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
 
Sveriges kommuner 
 
Resultat 
Kommunerna visade enligt det preliminära bokslutet ett resultat på 12 miljarder kronor 2015. 
Resultatet motsvarar 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I dessa siffror ingår 
återbetalning från AFA Försäkring (3,5 miljarder kronor) och det tillfälliga stödet från staten för 
flyktingsituationen (0,9 miljarder kronor). Justerat för dessa tillskott uppgår resultatet i stället till 1,6 
procent av skatter och generella statsbidrag. Sammantaget har kommunerna haft positiva resultat 
under de senaste tio åren, med i genomsnitt 2,8 procent av skatter och generella statsbidrag. 
Kommunerna har alltså med god marginal klarat de 2 procent som kan sägas utgöra en tumregel för 
god ekonomisk hushållning.  
 
Endast 9 procent av kommunerna redovisade ett negativt resultat år 2015. En bra utveckling av 
skatteunderlaget 2016 och extra statligt stöd innebär att kommunerna klarar kostnadsökningar 
i nivå med kraftigt ökade behov i verksamheterna 2016–2017. En sämre skatteunderlagsutveckling 
2018–2019, i kombination med fortsatt höga behov väntas leda till sämre resultat. För att klara ett 
resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag bedömer SKL att det krävs åtgärder eller 
skattehöjningar motsvarande en skattehöjning på 46 öre 2018 och ytterligare 61 öre 2019. 
 
De riktade bidragen har ökat med 25 procent år 2015. Mellan åren 2005–2014 uppgick den årliga 
reala ökningen till 1 procent, för åren 2005–2015 är den årliga ökningen drygt 3 procent. År 2016 
kommer kostnadsersättningar för flyktingar att öka mycket kraftigt, dessutom tillkommer det tillfälliga 
stödet för flyktinginvandringen. Detta tillsammans med en permanent ökning av de generella bidragen 
från och med 2017 gör att bilden kommer att förändras de närmaste åren. Även antalet riktade 
statsbidrag och ersättningar till kommuner och landsting har ökat kraftigt de senaste åren. Detta 
innebär en ökad detaljstyrning och administration, vilket försämrar kommunernas och landstingens 
förutsättningar att planera och effektivisera sin verksamhet och ekonomi. 
 
Arbetsmarknad 
Trots betydligt starkare tillväxt 2015 jämfört med 2014 ökade inte antalet arbetade timmar snabbare. 
Mätt som förändringen mellan helåren framstår 2015 som relativt svagt, istället utvecklades 
produktiviteten starkt. De två första månaderna 2016 har den ekonomiska statistiken överraskat 
negativt, även sysselsättningen uppvisade en relativt svag utveckling. SKL:s bedömning 
är att första kvartalet blir svagt, men att tillväxten tar bättre fart igen från och med andra kvartalet och 
att antalet arbetade timmar då också utvecklas bättre. Det innebär att arbetsmarknaden kommer att 
befinna sig i högkonjunktur från och med halvårsskiftet 2016.  
 
Under 2017 förstärks konjunkturen ytterligare och det positiva gapet mellan arbetade timmar och 
potentialen uppgår till 1 procent vid SKL:s prognosslut. För 2018 och 2019 gör SKL ingen egentlig 
prognos utan låter timmarna ansluta till nivån för potentiella timmar. Mot slutet av perioden påverkas 
potentialen alltmer av den stora invandringen. Det blir fler människor, men de har jämförelsevis 
betydligt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Resultatet blir en större arbetskraft och en 
relativt sett större ökning av antalet arbetslösa. Jämviktsarbetslösheten stiger därför successivt när de 
asylsökande får uppehållstillstånd och ingår i totalbefolkningen. Den snabba ökningen av 
verksamhetsvolymen framförallt i kommunerna, men också i landstingen, innebär att kommunsektorn 
kommer att behöva ta i anspråk en stor andel av den totala ökningen av antalet arbetade timmar. 
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Som en följd av sysselsättningsökningen fortsätter arbetslösheten att minska, dock inte till lika låg 
nivå som under den kortvariga högkonjunkturen före finanskrisen. En bidragande orsak till att 
arbetslösheten vänder på en högre nivå kan vara den kraftiga ökningen som skett i arbetskraften. 
Utrikes födda svarar för nästan hela ökningen, dessa personer har större risk för arbetslöshet, vilket 
leder till att  jämviktsarbetslösheten blir högre. 
 
Offentligt finansiellt sparande 
Den starka tillväxten i ekonomin bidrog till en markant förbättring av de offentliga finanserna 2015. 
Sparandet förstärktes med mer än en procent av BNP mellan 2014 och 2015. Underskottet i den 
offentliga sektorns finansiella sparande blev därmed 0,3 procent av BNP 2015. Förutom konjunkturen 
förstärktes inkomsterna tillfälligt av en extra inbetalning av bolagsskatt på 15 miljarder kronor och av 
att AFA Försäkring återbetalade premier på cirka 5 miljarder kronor till kommunsektorn. 
  
2017 räknar SKL med att underskottet växer till 1,2 procent av BNP. SKL räknar då med att den 
aviserade statsbidragshöjningen på 10 miljarder kronor till kommunsektorn är permanent. Då 
finansieringen inte är beslutad ännu finns ingen motsvarande ökning av statens inkomster med i 
SKL:s beräkningar. Även 2017 förväntas de offentliga inkomsterna växa i takt med BNP medan 
utgifterna ökar i snabbare takt. Huvudförklaringen ligger i fortsatt kraftigt ökade utgifter i 
kommunsektorn. Även transfereringar till utlandet ökar till följd av att de återgår till en mer normal 
nivå 2017. 
 
För att klara den starka befolkningstillväxten, allt fler äldre samt de ökade kostnaderna som kommer 
av flyktingmottagandet, krävs enligt SKL skattehöjningar motsvarande 1,74 kronor de två sista åren 
av SKL:s beräkningsperiod. Skattehöjningarna är så pass omfattande att hushållens reala disponibla 
inkomster per invånare minskar dessa år. Totalt sett under den senaste 15 årsperioden har den 
kommunala konsumtionen i relation till BNP ökat med 1,8 procentenheter. För de kommande fyra 
åren räknar SKL med en ökning på så mycket som 1,5 procentenhet. Detta är huvudförklaringen till 
ökningen av den offentliga sektorns utgifter (exklusive räntor) i relation till BNP. I SKL:s kalkyl 
räknar de med att kommunalskatterna höjs för att täcka kostnadsökningarna.  
 
I kombination med de skattehöjningar som regeringen har föreslagit så bryts nu trenden med en 
fallande skattekvot (skatter och avgifter i relation till BNP) sedan 2000. Mellan 2015 och 2019 räknar 
SKL med att skattekvoten ökar med 1,5 procentenheter. Trots skattehöjningarna förblir det offentliga 
sparandet negativt under beräkningsperioden. Pensionssystemets sparande blir balanserat, medan både 
statens och kommunsektorns sparande uppvisar underskott runt en halv procent av BNP. 2019 uppgår 
den offentliga sektorns finansiella underskott till 0,9 procent av BNP. Det är långt ifrån 
överskottsmålet på 1 procent över en konjunkturcykel.  
 
Utmaningar och förutsättningar 
Kommunkoncernernas, det vill säga inklusive de kommunala bolagen, sammantagna investeringar har 
ökat under en längre tid. Investeringarna i kommunkoncernerna ökade från 71 miljarder år 2007 till 
104 miljarder kronor år 2014 i löpande priser (46 procent). Det har skett en kraftig ökning jämfört 
med 
2013, då investeringarna uppgick till drygt 92 miljarder kronor. Nivån år 2014 är dock inte helt 
jämförbar med 2013 års siffra då regelverket för hur investeringar ska redovisas har ändrats. De 
kommunala bolagen svarar för större delen av kommunernas investeringar. 
 
Kommunernas koncerninvesteringar kommer troligen att fortsätta att öka under de kommande åren 
enligt SKL. Detta beror bland annat på att många bostäder och verksamhetsfastigheter som byggdes 
under 1960- och 1970-talen behöver renoveras eller ersättas av nya enheter. En annan förklaring är att 
Sveriges befolkning ökar snabbt samtidigt med en pågående urbanisering. Ökade investeringar 
innebär ökade avskrivningar som kommer att ta allt större utrymme i kommunernas driftbudgetar. Då 
även lånen ökar kommer räntekostnaderna också att uppta ett allt större utrymme. 
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Kommunernas investeringar görs till största delen i verksamhetsfastigheter som skolor och i 
infrastruktur som vatten och avlopp. Bolagen investerar främst i bostäder. Kommunernas 
investeringar kan finansieras genom avskrivningar, ett positivt resultat eller genom extern upplåning. 
Försäljning av anläggningstillgångar är också ett sätt att finansiera investeringar i kommunsektorn. 
Försäljning av framförallt allmännyttans bostäder har under de senaste åren genererat inkomster på 
tiotals miljarder kronor. 
 
De ökande investeringarna de senaste åren bidrar till att kommunkoncernernas ackumulerade 
låneskuld stiger. Vid utgången av 2014 var låneskulden 468 miljarder kronor, en ökning med 6,2 
procent jämfört med året innan. Enligt Kommuninvest används 12 procent av dessa för att finansiera 
investeringar 
i den kommunala kärnverksamheten. Resterande låneskuld hör till de kommunala bolagen. 
 
Regeringen presenterade i samband med vårpropositionen, en preliminär fördelning mellan kommuner 
respektive landsting av de aviserade 10 miljarderna i tillskott utifrån flyktingsituationen. Tillskottet 
kommer att fördelas dels efter invånarantal och dels efter en fördelningsnyckel som tar hänsyn till 
asylsökande och nyanlända, men ska successivt fasas in i de generella bidragen. För kommunernas del 
betyder det 7,7 miljarder kronor 2017–2018 och 7,5 miljarder kronor 2019. 
 
De snabbt växande behoven av socialtjänst, grundskola och gymnasieskola innebär ökade behov av 
både personal och lokaler. På kort sikt är det inte finansieringen som är problemet för kommunerna, 
staten ersätter för mottagningskostnaderna. Däremot är det svårt att utöka verksamheten så snabbt och 
så mycket som kommer att behövas. Risken är därför stor att en del av ökningen måste rymmas inom 
befintlig verksamhet. Dessutom finns det ett antal reformer under perioden inom barnomsorgen, 
skolan och vuxenutbildningen som ytterligare pressar upp kostnaderna. 
 
Hällefors 
 
Resultat 
De prognoser som SKL avlämnar avseende skatter och statsbidrag förändrar sig flera gånger under ett 
år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när 
budgetåret inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att 
ha en god beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under 
pågående budgetår. 
 
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen 
för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de 
gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar 
genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet 
invånare och hur kommunen kan komma att påverkas av varslet som företaget Ovakos beslutat. 
 
Befolkningsprognos 
Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Hällefors kommun 
uppvisar en befolkningsminskning som leder till minskade intäkter som kan göra det svårare att ha en 
hög samhällsservice. Denna utveckling gör det ännu viktigare för kommunen att se till att vara en 
attraktiv kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta hit och att medborgarna som bor 
här trivs och vill bo kvar. Det som kan påverka bedömningen av vad som är en attraktiv kommun är 
bland annat goda kommunikationer, attraktiva miljöer, en skola med hög måluppfyllelse och god 
äldreomsorg.  
 
Den sista december 2015 hade Hällefors kommun 7032 invånare vilket är en ökning med 96 personer 
jämfört med föregående år. Födelsenettot för samma period, det vill säga antalet födda jämfört med 
antalet döda, var ett underskott med 33 personer. Motsvarande siffra för 2014 var ett underskott med 
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60 personer. Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttning, gav ett överskott med 
129 personer att jämföras med 2014 som gav ett överskott med 15 personer. Framtagna prognoser till 
år 2036 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommunen. I prognosen framgår att kommunens 
befolkning minskar med drygt 7 procent fram till år 2036, vilket är en förbättring mot tidigare års 
prognos med 6 procentenheter. Enligt framtagna prognoser beräknas kommunen befolkning uppgå till 
drygt 6500 invånare i slutet av år 2036. 
 
Antalet platser för vård- och omsorgsboende beräknas öka med 4 till år 2016 och till år 2023 med  
5 platser. Framöver ökar behovet marginellt. Kommunen kan konstatera att 81 platser i särskilt 
boende är en volym som behövs en lång tid framöver. 
 
Näringsliv 
Hällefors kommun är beroende av ett väl fungerande näringsliv. Det är därför av största vikt att det 
lokala näringslivet har optimala förutsättningar för att driva och utveckla sin verksamhet. Dialogen 
mellan kommunen och näringslivet behöver fortsätta utvecklas. 
 
Kommunen har under 2015 bjudit in till fyra företagsfrukostar. Programmet har bestått av 
kommuninformation, bl a och information om byggandet av nytt resecentrum, företagspresentationer 
och olika aktörer som har presenterat sin verksamhet. Kommunen har under 2015 genomfört 
sammanlagt 60 företagsbesök och individuella möten med näringsidkare. Frågor som alltid finns med 
i dialogen med företagen är, kompetensförsörjning, generationsväxling, behov av arbetskraft, förut-
sättningar för att driva verksamhet i kommunen, infrastruktur och kommunservice. 
 
Sedan 1 januari 2015 är Business Region Örebro (BRO) en reguljär verksamhet där Hällefors till-
sammans med tio andra kommuner har ingått ett partnerskap. Verksamheten är fokuserad på fem in-
satsområden: Investering och etablering, Kommunservice, Kompetensförsörjning, Näringslivs-
främjande utvecklingsarbete samt Entreprenörskap, nyföretagande och innovationer. Kommunen har 
under våren fått hjälp av BRO med att se över etableringsmöjligheter med inriktning på lager, logistik 
och datacenter. BRO har arrangerat en workshop om datacenteretablering som är ett första steg i hur 
kommunerna jobbar tillsammans på länsnivå med komplexa etableringar. Arbetet med nyföretagande 
och entreprenörskap samordnas inom BRO.  
 
Nyföretagarcentrum i Bergslagen har startat sin verksamhet i år och har haft 100 rådgivningar i 
KNÖL kommunerna, där rådgivning och informationsmöten sker på plats i respektive kommun. 
Inom kommunservice har kommunen förbättrat förutsättningarna för företagen genom att erbjuda en 
väg in, utsedda lotsar för ärenden som gäller tillstånd. Från och med verksamhetsåret 2016 kommer 
NKI- mätningarna att samordnas inom länet via BRO. 
 
Under 2015 bildades ett Näringslivsråd i Hällefors kommun på initiativ av näringslivet. Näringslivs-
rådet består av företagare och kommunala representanter och har haft två möten under hösten. När-
ingslivsrådet verkar för gemensam samhällsutveckling initierat av näringslivet. Målbilden är att När-
ingslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor 
som bidrar till en ökad attraktivitet och tillväxt. Näringslivsrådet verkar för att få en naturlig koppling 
mellan näringsliv och kommun. En levande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket 
viktig för att nå ett bra näringslivsklimat. Viktiga frågor som har prioriterats är en näringslivsstrategi 
för kommunen och hur kommunens attraktionskraft förbättras.  
 
Arbetsmarknad 
Den öppna arbetslösheten i kommunen ökade med 61personer under år 2015. Antalet öppet arbetslösa 
motsvarade då 6,6 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en ökning jämfört med 1,5 
procentenheter vid ingången av år 2014. Samtidigt ökade antalet personer som är sökande i program 
med aktivitetsstöd med 23 personer. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning, 
arbetspraktik, arbetsträning, samt jobb och utvecklingsgarantin. 
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Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden har under året gått emot en bristsituation på lägenheter. Nyproduktionen i 
kommunen består av enstaka villabyggnader. Det allt äldre beståndet på fastighetsmarknaden kräver 
ökade underhållsinsatser. Genomgripande renoveringar innebär stora kostnader som föranleder stor 
försiktighet hos fastighetsägarna eftersom marknaden inte är så stark i kommunen på längre sikt. 
Följden blir ett allt sämre fastighetsbestånd. Detta är en ond spiral som i dagsläget verkar vara svår att 
bryta. 
 
En möjlighet att nyproducera har dock öppnat sig genom det för stunden ökande behovet av 
utbildningsplatser. Genom nyproduktion av skollokaler och eventuellt förskolelokaler som i ett senare 
skede är enkelt konverterbara till bostäder möjliggörs en viss förnyelse. Likaså ger de erbjudanden 
som Migrationsverket tillhandahåller för byggnation för deras behov på kort sikt, som i förlängningen 
kan omvandlas till bostäder, en potential till nyproduktion. 
 
Enligt avtal med Statens Bostadsomvandling AB (SBO) har SBO omvandat hyreshuset på 
Gillersvägen 6 till sex lägenheter för äldre och lokaler för kommunal förskola. I avtalet ingår även att 
hyreshuset på Berglagsvägen 15 kvarstår som lokal för kommunal förskola men att två våningsplan, 
som idag består av lägenheter, ska rivas. Detta är ett led i att anpassa bostadsmarknaden efter 
demografin. 
 
Politisk mandatfördelning 
Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala 
verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger 
styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt fast-
ställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning framgår av tabellen nedan. 
 

Kommunfullmäktige

Socialdemokraterna 9
Vänsterpartiet 7
Moderaterna 5
Centerpartiet 3
Grythyttelistan 3
Sverigedemokraterna 3
Landsbygdens oberoende 1
Totalt 31  
 
Personalförsörjning 
Välfärdssektorn är en framtidsbransch, en tredjedel av medarbetarna i välfärdssektorn, 
330 000 personer, når pensionsålder fram till 2020. Samtidigt kommer både andelen äldre 
och unga i befolkningen att öka, vilket ökar efterfrågan på välfärdstjänster. För att ersätta 
pensionsavgångarna och möta den ökade efterfrågan måste 420 000 nya medarbetare 
anställas. 
 
Hällefors kommun kommer under kommande planperiod att ha 70 medarbetare som uppnår åldern  
65 år och blir därmed pensionsmässiga.  
 
De regionala skillnaderna i rekryteringsbehov ökar. I många glesbygdskommuner medför en åldrande 
befolkning att det kan bli svårt att rekrytera till vård och omsorg, medan fler barn och unga i 
storstäderna leder till större rekryteringsbehov i skolan och förskolan. Enligt SCB förväntas 
efterfrågan på personer med gymnasial omvårdnadsutbildning öka särskilt kraftigt, nära 50 procent.  
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Då konkurrensen om arbetskraften hårdnar måste bra arbetsgivare bli bättre, det krävs att man arbetar 
aktivt för att vara en attraktiv region, kommun och arbetsgivare. Rätt kompetens och att kunna 
attrahera, utveckla och behålla talanger är en framtidsfråga. Undersökningar visar att medarbetarna i 
kommuner och landsting är engagerade, motiverade och i stor utsträckning trivs med sina jobb och 
arbetsplatser. Men för att framåt kunna locka rätt talanger är det viktigt att fortsätta arbetet med att 
förbättra imagen av de kommunala välfärdsyrkena och utveckla arbetsgivarvarumärket. 
 
Kommunen måste bli bättre på att marknadsföra alla de intressanta jobb som finns i sektorn och 
berätta om vad medarbetarna uträttar inom olika verksamheter. Karriärvägar och 
utvecklingsmöjligheter är en viktig framgångsfaktor i att vara en attraktiv arbetsgivare och även om 
kommunen jobbar med dessa frågor behöver kommunen fortsätta att utveckla arbetet bl a genom att se 
mer på alternativa karriär- och utvecklingsmöjligheter. Möjlighet till kompetensutveckling är enligt 
forskning det som påverkar mest hur medarbetare upplever karriärmöjligheter. Grundskolan och 
förskolan ser ett behov av att fortbilda lärarna genom lärarlyftet/förskolelyftet samt till 
specialkompetenser. Det är svårt att rekrytera speciallärare/specialpedagoger då vi inte har 
hela tjänster. Även förskolan har behov av att utöka med specialpedagog vilket flera av 
närliggande kommuner har prioriterat. Lärarlegitimationen styr tydligt upp lärarens behörighet 
och befogenheter och med ett minskat elevunderlag blir det fler deltider och 
kombinationstjänster. 
 
De närmaste 10 åren kommer 15 000 av de 37 000 chefer som finns i kommuner och landsting att ha 
nått pensionsålder. För att verksamheterna ska fortsätta att utvecklas är det av största vikt att locka till 
sig duktiga chefer och utveckla de potentiella ledare som redan jobbar inom kommunen. För att lyckas 
attrahera och behålla bra ledare är det viktigt att kunna erbjuda en arbetssituation där utrymme finns 
för att kunna utöva ett gott ledarskap, behov finns att se över möjligheter till ett administrativt 
chefsstöd och kommunen planerar för ökad chefsutbildning. 
 
Vad gäller arbetsmiljö sker idag en del aktiviteter och åtgärder, bl a har det från verksamhetsåret 2015 
införts friskvårdbidrag för alla medarbete. Arbetsmiljöarbetet behöver ständigt utvecklas och det är 
viktigt att stärka faktorer på arbetsplatsen som främjar hälsa. Sjuktalen har ökat i hela landet och även 
i Hällefors kommun. Kommunen planerar för att fokusera ännu mera på kommunens 
rehabiliteringsarbete och förbyggande åtgärder. 
 
De demografiska förändringarna ställer stora krav på att välfärdstjänsterna fortsätter att förbättras och 
effektiviseras. Ny teknik och IT-utveckling samt nya kommunikationsmöjligheter gör detta möjligt 
samtidigt som det skapar nya välfärdsjobb med krav på nya kompetenser hos medarbetarna. 
 
Statliga reformer och beslut  
Verksamheterna har kartlagt nya lagar, förordningar och övrigt som kan komma att påverka 
kommunen under planperioden. 
 
Regeringen har informerat, vid sidan av Vårpropositionen, att en satsning om 10 miljarder kommer till 
kommuner och landsting från år 2017. Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas på 
samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet d v s i kronor per invånare, dels 
med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Av tillskottet som 
fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott 
som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och 
landstingen 20 procent. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga 
fördelningen inför 2017. Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den 
kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag. 
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Utbildningsområdet 
Några större lagförändringar inom bildningsområdet är inte väntade det kommande året. Från förskola 
till vuxenutbildning har det de senaste åren kommit nya lagar, förordningar och läroplaner. Dessa har 
och håller verksamheterna på att implementera. Fokus vid fortbildning och kompetensutveckling har 
varit ny skollag, nya läroplaner och ämnesplaner. De kommande åren ska det arbetas fram bra rutiner 
för att möta de nya förändringarna och säkerställa kvaliteten, genom utbildning i ämnes arbetslag, 
nätverk och omvärldsbevakning. 
 
Nationella satsningar som regeringen avser att genomföra är införandet av ett nytt statsbidrag på  
100 miljoner kronor för stöd till skollokaler i kommuner som har tagit emot ett stort antal eller en stor 
andel nyanlända elever. Avsikten är att bidraget ska fördelas till ett mindre antal kommuner.  
 
Riktade bidraget gällande mindre barngrupper i förskolan för att minska barngrupperna och öka 
personaltätheten i förskolan aviseras årligen 830 miljoner årligen. Det riktade statsbidraget för 
specialpedagogik minskas med 100 miljoner för att finansiera andra ökningar. Det riktade 
statsbidraget för fler anställda i lågstadiet, den så kallade lågstadiesatsningen, minskas med 658 
miljoner kr för 2016 och 2017 tillförs 329 miljoner och 2018 ytterligare 329 miljoner. Ett 
engångsbidrag om 500 miljoner avsattes för att rusta upp utemiljön för förskolor, fritidshem, skolor 
mm. Detta anslag senareläggs och sprids ut på åren 2017 med 150 miljoner och 350 miljoner år 2018. 
Satsning för ökad kompetens för lärare inom svenska för invandrare (SFI) och svenska som andra 
språk inom komvux föreslås med 40 miljoner i ökat anslag. 

 
Regeringens ambition är att öka antalet lärare, bl.a. genom att återupprätta läraryrkets status så att 
lärare väljer att komma tillbaka och att lärarutbildningen blir mer attraktiv. För att göra läraryrket mer 
attraktivt behöver lärarna ges mer tid att ägna sig åt undervisningen och bättre möjligheter att göra 
karriär och utvecklas i yrket. Från och med den 1 juli 2016 kan huvudmännen ansöka om medel för att 
höja löner för särskilt kvalificerade lärare. Karriärtjänstreformen ska vara fullt utbyggd från och med 
år 2017 och då omfatta 17 000 förstelärare och omfatta 3 miljarder kronor. Regeringen har även gjort 
det möjligt för huvudmän med tuffa förutsättningar att söka statsbidrag för ytterligare karriärtjänster 
för lärare i form av förstelärare och lektorer. Regeringen har avsatt betydande medel för att utbilda 
fler speciallärare och för att utveckla det specialpedagogiska arbetet.  
 
Regeringen avser att 2016 tillföra medel för vidareutbildning av obehöriga lärare. Betydande medel 
tillförs för fortbildningsinsatser som ska ge lärare möjlighet att få ny behörighet eller bredda den 
befintliga. Regeringen har också avsatt medel till utbildningssatsningen Teach for Sweden. 
Utbildningen innebär att redan utbildade akademiker arbetar som lärare i en skola med stora 
utmaningar, samtidigt som de läser in en ämneslärarexamen. 
 
Det är av avgörande betydelse att skolhuvudmännen säkerställer personalförsörjningen i skolan, t.ex. 
genom att rekrytera olika former av lärarassistenter för att avlasta lärare och rektorer. Det kan handla 
om att vid behov anpassa regelverken för subventionerade anställningar till skolans förutsättningar. 
Inom ramen för regeringens vårbudget kan satsningarna inom kultur, fritid och folkbildning 
sammanfattas med nyckelorden öppet samhälle, demokrati, minskad rasism och integration. 
Satsningarna berör folkbiblioteken som viktiga mötesplatser för människor med olika bakgrunder där 
regeringen föreslår 10,5 miljoner kronor för pågående arbeten inom området varav 0,5 miljoner för 
litteraturinköp. Vidare görs särskilda satsningar inom folkbildningen där statens satsar 97 miljoner 
kronor. Regeringen aviserar även ett arbete för att samla satsningar med syfte att utveckla barns lust 
och förmåga att läsa under paraplyet Hela Sverige läser med barnen. Det ska samla insatser inom 
skola, kultur, idrott och föreningsliv. 
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Regeringen anser att kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism, och arbetet mot rasism och 
främlingsfientlighet i skolorna bör stärkas. Det uttrycks inget särskilt riktat anslag till socialtjänsten, 
däremot till skolorna för förstärkt arbete mot främlingsfientlighet och rasism och 10 miljoner kronor 
avsätts. För demokratifrämjande arbete mot hat och hot avsätts 11 miljoner och för övriga insatser för 
ett öppet och demokratiskt samhälle avsätts 12 miljoner. 
 
Omsorgsområdet 
Regeringen satsar 2 miljarder kronor av årets budget för att öka bemanning i äldreomsorgen i syfte att 
skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Att utöka bemanningen kan förväntas förbättra 
arbetsmiljön och därigenom öka attraktionskraften för yrken inom äldreomsorgen. Satsningen 
beräknas utgå även åren 2017-2018 med 2 miljarder årligen. 
 
Regeringen anser att dagens system för ersättning till kommunerna för mottagande av 
ensamkommande barn och unga inte är ändamålsenligt. Regeringen kommer att återkomma med 
förslag för att förenkla regelverket, förbättra kommunernas planeringsförutsättningar, minska den 
administrativa bördan och öka kostnadseffektiviteten. Ensamkommande som under asylprocessen fyllt 
18 år bör i normalfallet omfattas av Migrationsverkets mottagningssystem. Ersättningar för 
mottagande av ensamkommande barn och unga bör i större utsträckning än i dag utgöras av 
schablonersättningar. 
 
Kommunerna kan beviljas medel från länsstyrelserna som syftar till beredskap och kapacitet i 
mottagandet av nyanlända (§ 37) samt för att tillhandahålla flyktingguider och familjekontakter (§ 
37a). Regeringen föreslås att medlen även ska kunna avse insatser till asylsökande och tillför 
ytterligare medel 2016 med 30 miljoner kronor som är inriktade på ensamkommande barn,  
10 miljoner kronor för att underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder till nyanlända och 25 
miljoner för flyktingguider och familjekontakter. 
 
I mån av tillgång på medel kan kommuner ansöka om statlig ersättning för t.ex. initiala kostnader i 
samband med mottagning av kvotflyktingar och mottagande av personer med särskilda behov eller 
olika insatser inom socialtjänstens område. Anslaget för sådana medel utökas från 60 miljoner till  
140 miljoner 2016. 
 
Bättre förutsättningar att kombinera jobb och utbildning kan enligt regeringen bidra till att nyanlända 
snabbare kommer i arbete. Regeringen avser därför att besluta om att traineejobben ska vara 
tillgängliga för nyanlända. Regeringen avser också att utvidga stödet för 
yrkesintroduktionsanställningar till nyanlända. 
 
För att möjliggöra 90-dagarsgarantin görs satsningar genom traineejobb, som kombinerar jobb med 
relevant yrkesutbildning, och utbildningskontrakt, som ska få ungdomar att avsluta en 
gymnasieutbildning. För att få fler ungdomar utan gymnasieutbildning att slutföra sina studier anser 
regeringen att även ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning ska kunna anställas med traineejobb. 
 
Regeringen avvecklar fas 3. De som varit inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin i mer än 450 dagar 
ska i stället erbjudas extratjänster eller andra arbetsmarknadspolitiska insatser som förbättrar deras 
möjligheter att få ett arbete. Möjligheten att kombinera jobb med relevant utbildning bedöms kunna 
underlätta för långtidsarbetslösa att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Regeringen avser därför att 
utvidga traineejobben och stödet för yrkesintroduktionsanställningar till att även omfatta 
långtidsarbetslösa. 
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Verksamhetsstyrning 
 
God ekonomisk hushållning 
Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning. 
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning 
att verksamheten bedrivs effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas 
behov och förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt. 
 
God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. 
Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett 
effektivt sätt. Det är här mål och riktlinjer för verksamheten kommer in i bilden. Verksamhetsmål ska 
vara uppföljningsbara. De ska rikta sig till medborgarna och till exempel anges i form av 
servicenivåer och kvalitet. Verksamhetsmål kan också riktas inåt i organisationen och uttryckas i form 
av produktivitet och effektivitet.  
 
Verksamhetsmål 
Hällefors kommun har antagit en verksamhets- och ekonomistyrningspolicy med tillhörande riktlinjer 
där det framgår att Kommunfullmäktige ska fastställa övergripande verksamhetsmål kallade 
inriktningsmål. Inriktningsmålen ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekono-
misk hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den 
önskvärda inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. 
Inriktningsmålen ska kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera s k 
resultatmål.  
 
På motsvarande sätt som Kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens 
nämnder och styrelse fastställt resultatmål för respektive verksamhetsmål. Resultatmålen har ett 
kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning verksamheter uppnår sin 
målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen är på väg att uppnå 
inriktningsmålen eller inte.  
 
Inriktningsmål 2015-2018 
Inriktningsmål har ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och 
utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv.  
 
Utifrån ett långsiktigt perspektiv ska kommunen fastställa långsiktiga finansiella mål för att nå 
målsättningen att förbättra kommunens soliditet. En målsättning att sträva efter är att redovisa en 
soliditet som uppgår till minst 20 procent, inkl pensionsskulden. 
Inriktningsmålet för mandatperioden 2015-2018 har fokus på att Hällefors ska bidra/medverka till: 

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

 
Finansiella inriktningsmål 
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att 
den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska 
påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att 
kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet. 
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Mål 1: Hällefors kommuns har ett positivt resultat som över en 
femårsperiod minst motsvarar 2,5 procent av kommunens 
skatteintäkter och generella statsbidrag samma period. 

 
Indikator 1: Resultatandel 

 
2017 2018 2019 2020 2021 TOTALT

Budgeterat resultat (mkr) 8,3 9,3 10,8 12,2 13,1 53,7
Skatteintäker och utjämning (mkr) 415,8 424,1 430,8 435,5 438,2 2 144,4
Resultatandel 2,0% 2,2% 2,5% 2,8% 3,0% 2,5%  

 
Mål 2: Hällefors kommun har investeringar som över en femårsperiod 

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

 
Indikator 1: Investeringsandel 
 

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALT
Nettoinvesteringar (mkr) 19,4 18,1 16,7 16,2 15,8 86,2
Skatteintäker och utjämning (mkr) 415,8 424,1 430,8 435,5 438,2 2 144,4
Investeringsandel 4,7% 4,3% 3,9% 3,7% 3,6% 4,0%

 
Mål 3: Hällefors kommun har amorterat på den långsiktiga låneskulden 

som över en femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor. 
 
Indikator 1: Långfristiga låneskulden 
 
(mkr) 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALT
Låneskuld 101,1 98,1 92,9 86,4 79,1
Amortering (+) Upplåning (-) 1,5 3,0 5,2 6,5 7,3 23,5

 
Mål 4:  Hällefors kommun har försäkrat bort den långsiktiga 

pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar  
10 miljoner kronor. 

 
Indikator 1: Pensionsskulden 
 
(mkr) 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALT
Totalt pensionssåtagande 216,6 216,7 218,5 220,2 219,8
Försäkring 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 10,0  
 
Verksamhetsmässiga inriktningsmål 
 
Tillväxt  
Ett väl fungerande och dynamiskt näringsliv är en förutsättning för en livskraftig kommunal service. 
Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i arbete. Det kan göras via aktivt arbete för att nya företag 
ska etablera sig i kommunen och antalet nystartade och växande företag ska öka. Vidare kan det ske 
genom att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola i syfte att uppnå bättre matchning mellan 
människors kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att kommunen erbjuder 
praktikplatser inom sina verksamheter. 
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Mål 1: Kommunen prioriterar åtgärder för människors möjlighet till egen 

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

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

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

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

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

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

medelvärde - äldreomsorgen, LSS och IFO 
 
Indikator 4:  Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) 
 
Indikator 5: Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt bistånd, andel (%) 
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Resultatmål 2017 
Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning 
verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om 
kommunen är på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.  
 
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd 
årligen anta resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål. 
 
Finansiella resultatmål 
Kommunen ska enligt lagen fastställa finansiella mål utifrån god ekonomisk hushållning. Det 
finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger 
därmed de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. 
Enligt kommunens soliditetsplan framgår långsiktiga och kortsiktiga mål som kommunen har antagit 
och innebär att fyra mål ska mätas över en femårsperiod och åtta mål ska mätas för varje enskilt 
verksamhetsår. 
 
Mål 1:  Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella 

statsbidrag är minst 2,0 procent 31 december. 
 

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

skatteintäkter och generella statsbidrag är 96,8 procent  
31 december. 

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

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

generella statsbidrag är minst 4,7 procent 31 december.  
 
Indikator 1: Investeringsandel 
 
Mål 5: Amortering av långfristiga låneskulden är lägst 1,5 miljoner kronor 

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

kronor 31 december. 
 
Indikator 1: Pensionsskulden 
 
 
Mål 7: Finansiella intäkter och kostnader i förhållande till kommunens 

skatteintäkter och generella statsbidrag är högst -1,2 procent  
31 december. 

 
Indikator 1: Finansnettoandel 
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Mål 8: Kommunens egna kapital i förhållande till kommunens totala 
tillgångar är lägst 31,3 procent 31 december. 

 
Indikator 1: Soliditet 1 
 
Mål 9: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till 

kommunens totala tillgångar är lägst -18,5 procent 31 december. 
 
Indikator 1: Soliditet 2 
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Organisation 
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Driftplan 2017-2021 
 
För kommunens nämnder gäller följande ekonomiska grundramar. Inom kommunstyrelsens budgetram 
ingår centrala anslag för lönejusteringar som under verksamhetsåret kommer att justera 
kommunstyrelsens beslut om fördelning av budgetramen i verksamhetsområden på grund av 
utfördelning av det centrala anslaget för löneökning. I ramarna ingår förändringar av kapitalkostnader 
som baseras på de investeringar som fastställts av kommunfullmäktige.  
 
Budgeten 2017 har förstärkts med drygt 17 miljoner kronor jämfört med föregående år. Uppräkningen 
baseras på prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting. Från och med verksamhetsåret 2016 
inryms kommunrevisionens budgetram i kommunfullmäktiges.  
 
För att kunna rymma verksamheterna i de förslagna ramarna fordras fortlöpande effektivisering och 
införande av nya mindre kostnadskrävande arbetssätt. 
 
Ansvarsområde (tkr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

budget budget plan plan plan plan
(inkl TB)

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

Kommunstyrelse 382 898 400 056 407 221 412 524 415 772 417 540
- varav pensioner 9 129 10 100 10 300 10 300 10 200 10 100

Myndighetsnämnd 265 265 265 265 265 265

Verksamhetens 
nettokostnader 385 314 402 472 409 637 414 940 418 188 419 956
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Investeringsplan 2017-2021 
 
Investeringsplanen för perioden omfattar drygt 86 miljoner kronor och investeringsbudgeten 2017 
uppgår till drygt 19 miljoner kronor. Investeringar i kommunens verksamhetslokaler görs av Hällefors 
Bostads AB som fastighetsförvaltare och regleras genom förändrad hyressättning för kommunens 
verksamheter.  
 
Projekt/ändamål (tkr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

budget budget plan plan plan plan
(inkl TB)

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse 20 727 13 705 12 370 11 725 11 230 10 805
- varav kommunförvaltning 3 085 2 375 2 310 2 335 2 310 2 335
- varav fastighetsförvaltning 12 357 5 800 4 000 4 000 4 000 4 000
- varav Bergslagens
   Kommunalteknik 5 285 5 530 6 060 5 390 4 920 4 470

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunstyrelse 5 300 5 650 5 700 5 000 5 000 5 000
- varav Bergslagens
   Kommunalteknik 5 300 5 650 5 700 5 000 5 000 5 000

Total investeringsvolym 26 027 19 355 18 070 16 725 16 230 15 805  
 
Prioriteringar har genomförts för att inte finansieringsutrymmet ska överskridas enligt planens 
finansiella målsättningar. 
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Budgetanalys 
 
Resultat 
Kartläggning av budgeterat resultat och dess orsaker. Vilken balans beräknar kommunen ha över sina 
intäkter och kostnader under året och över tiden? Analysering av investeringar och dess utveckling. 
 
Ekonomiska budgetförutsättningar 

• Utdebitering 22,05 kronor. 
• Antal invånare i prognos 2017 7036, 2018 7037, 2019 6986, 2020 6945, 2021 6878.  
• Skatteunderlaget beräknas enligt SKL:s prognos april månad 2016. 
• Pensionsberäkningarna grundas på uppgifter från KPA december månad 2015. 
• Ökade lönekostnader budgeteras i en särskild central pott. 
• Internräntan beräknas till 1,75 procent. 
• En kompensation för interna och externa hyreshöjningar på 2,0 procent. 
• Kompensation för ökade elkostnader på 5,0 procent. 
• Taxor och avgifter enligt 2016 års nivå. 

 
Budgeterat resultat 
Budgeterade resultat för verksamhetsåret 2017 uppgår till 8,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en 
ökning av det egna kapitalet med 7,8 procent. Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och 
utjämning uppgår till 2,0 procent.  
 

2017 2018 2019 2020 2021
Budgeterat resultat (mkr) 8,3 9,3 10,8 12,2 13,1
% av eget kapital vid årets början 7,8 8,1 8,6 9,0 8,9  
 
Under de fem kommande åren beräknas det egna kapitalet öka med 53,7 miljoner kronor, vilket mot-
svarar en årlig ökningstakt på 10,0 procent. 
 
Förändring av kostnader och intäkter 
En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de 
intäkter kommunen får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningssystemet.  
 
(mkr) 2017 2018 2019 2020 2021
Nettokostnader 402,5 409,6 414,9 418,2 420,0
Skatteintäkter och utjämning 415,8 424,1 430,8 435,5 438,2  
 
Under perioden från år 2017 till 2021 beräknas ökningstakten för nettokostnaderna uppgå till  
4,3 procent och för skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ökningstakten uppgå till  
5,4 procent.  
 
Nettokostnadsandel 
Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. 
Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verksamhetskostnaderna 
tar i anspråk av skatteintäkter och bidrag. Tabellen visar hur stor andel av skatteintäkter och generella 
statsbidrag som beräknas ianspråktas av verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Redovisas en 
nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och 
intäkter. Når kommunen 98 procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som 
god ekonomisk hushållning. 
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(%) 2017 2018 2019 2020 2021
Nettokostnadsandel 96,8% 96,6% 96,3% 96,0% 95,8%

 

 
Av tabellen framgår det att 96,8 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag beräknas 
användas till verksamheterna under 2017. Utifrån budgetplanen kan konstateras att nettokostnads-
andelen årligen uppfyller målet med god ekonomisk hushållning.  
 
Investering och självfinansieringsgrad 
Totalt uppgår 2017 års investeringsbudget till 19,4 miljoner kronor. Av investeringsbudgeten avser  
5,6 miljoner kronor investeringar i den taxefinansierade verksamheten VA och avfall där 
tillkommande driftkostnader i form av kapitalkostnader finansieras via VA- och avfallstaxan.  
 
Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från budgeterade resultat 
har kommunen 21,8 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att 
den löpande verksamheten finansierats. Detta medför att 100 procent av investeringarna kan finansieras 
med medel från den löpande verksamheten. 
 

2017 2018 2019 2020 2021
Medel från verksamhet (mkr) 21,8 22,5 24,0 25,2 26,1
Nettoinvesteringar (mkr) 19,4 18,1 16,7 16,2 15,8

Självfinansieringsgrad (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
 
Redovisas ett värde på 100 procent eller mer innebär det att kommunen kunde skattefinansiera 
samtliga investeringar som genomförs under året. Detta stärker kommunens finansiella 
handlingsutrymme. Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder 
och/eller stärka likviditeten. Under femårsperioden räknar kommunen med att 100 procent av invester-
ingarna finansieras med medel från verksamheten. 
 
Kapacitet 
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommunen 
har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för kommande 
lågkonjunkturer. 
 
Soliditet 
Vid en analys av kommunens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur stor del 
av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det egna 
kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan ökar, 
eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader för 
lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme. 
 
(%) 2017 2018 2019 2020 2021
Soliditet 31,3% 33,4% 36,0% 39,0% 42,4%
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet -18,5% -15,4% -12,1% -8,4% -4,8%  
 
Under år 2017 räknar kommunen med att soliditeten ska uppgå till 31,3 procent. För att få ett mer 
relevant mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför 
balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som beräknas uppgå till  
183,6 miljoner kronor, läggas in i balansräkningen beräknas kommunens soliditet till -18,5 procent. 
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Skuldsättningsgrad 
Ett annat mått på kommunens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av 
tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det 
främmande kapitalet utvecklats över tiden. Den totala skuldsättningsgraden under kommande år 
minskar till följd av de positiva resultaten. 
 

(%) 2017 2018 2019 2020 2021
Total skuldsättningsgrad 68,7% 66,6% 64,0% 61,0% 57,6%  
 
Kommunalskatt 
Skattesatsen för Hällefors invånare beräknas uppgå till 22,05 procent för  åren 2017-2021. Den 
genomsnittliga skattesatsen för riket uppgår 2016 till 32,10 procent, varav kommunerna svarar för 
20,75 procent.  
 
Risk  
Risk analyseras kommunens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar 
möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. Här diskuteras också 
borgensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld. 
 
Finansiella skulder 
Kommunens långfristiga skulder uppgår vid 2016 års ingång till 118,9 miljoner kronor. 107,6 miljoner 
kronor avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest och 5,0 miljoner kronor av dessa lån bedöms som 
kortfristiga skulder för nästa års amortering. 11,7 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder 
och 4,6 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. 
 
(mkr) 2017 2018 2019 2020 2021
Långfristiga lån 101,1 98,1 92,9 86,4 79,1  

 

 
Pensionsåtaganden 
Kommunen har beslutat att all intjänad pension från och med 1998 sker genom individuell förvaltning, 
det vill säga kommunen betalar ut beloppet till det så kallade pensionsvalet. Ansvarsförbindelsen avser 
intjänande pensioner före år 1998 och redovisas inom linjen. Löneskatten på 24,26 procent tas med vid 
beräkning av pensionsskulden. Totalt beräknar kommunen ha ett pensionsåtagande på 216,6 miljoner 
kronor vid utgången av år 2017, där ansvarsförbindelsen beräknas uppgå till 183,6 miljoner kronor. 
 
Sedan bokslutet för år 2007 beräknas pensionsskulden enligt en ny modell (RIPS07). Modellen är 
framtagen och fastställd av SKL för att användas framöver vid värderingen av kommunala 
pensionsåtaganden. Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i 
praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna 
del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt, då utbetalningarna kommer att 
belasta kommunens resultat under många decennier. Det finns inga medel som är särskilt placerade för 
kommande pensionsutbetalningar, utan kommunen har återlånat den samlade pensionsskulden i 
verksamheten. 
 

(mkr) 2017 2018 2019 2020 2021
Avsättning till pensioner 33,0 34,4 37,5 40,7 40,8
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 183,6 182,3 181,0 179,5 179,0
Totalt 216,6 216,7 218,5 220,2 219,8  
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Borgensåtaganden 
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick vid årsskiftet 2015/2016 till 130,4 miljoner kronor. 
Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån 
alternativt att ge ägartillskott. Det största borgensåtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB 
med 130,0 miljoner kronor. Kommunen räknar med att borgensåtagandet ska först ökas med 10,0 
miljoner kronor för att sedan minskas med 10,0 miljoner kronor under budgetperioden. 
 

Kontroll 
Med kontroll avses hur ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger 
bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman 
på så sätt att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. 

 
Känslighetsanalys 
En kommun påverkas av händelser som på kort sikt kan vara svåra att påverka. Ett sätt att göra detta 
tydligt är att upprätta en känslighetsanalys för att visa hur ett antal faktorer påverkar kommunens 
ekonomi. För att möta sådana förändringar är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på 
såväl kort som lång sikt. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens 
ekonomi under ett år. 
 
(mkr)
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag 2,5
Bruttokostnadsförändring med 1% 4,5
Ränteändring på långfristiga lån 1% 1,0
Förändring generella statsbidrag med 1% 0,9
Förändring utdebitering med 10 öre 1,0   
 
Även oförutsedda händelser kan ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utredning. Det är därför 
viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som på lång sikt. 
 
Framtida utveckling 
Kommunernas ekonomiska förutsättningar beräknas vara starkare åren framöver med anledning av den 
beslutade ändringen i utjämningssystemet som trädde i kraft från verksamhetsåret 2014. Trots 
utökningen måste fokus ligga på att nämnder och styrelse når balans mellan kostnader och 
budgetramar.  
 
Kommunen har fattat beslut om en ekonomisk strategisk plan som har till syfte att minska 
verksamheternas kostnader utifrån den invånarstruktur kommunen har idag och därmed skapa en god 
ekonomisk hushållning. Målsättningen är att skapa en långsiktigt stabil ekonomi genom att öka 
soliditeten. Som ett led i det har kommunen antagit finansiella inriktningsmål som ska bygga på tre 
viktiga finansiella målsättningar som påverkar soliditetens utveckling positivt.  
 
Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att ytterligare effektivisera och 
förbättra verksamheterna så att kommunen kan ge medborgarna bästa möjliga service inom till-
gängliga resurser. 
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Resultatplan 2017-2021 
 
Resultatplanen för åren 2017-2021 har beräknats utifrån följande förutsättningar. 
 
Beräkningsgrunder 2017 2018 2019 2020 2021

budget budget budget budget budget

Resultat i relation till skatter
och generella statsbidrag 2,00% 2,20% 2,50% 2,80% 3,00%

Antal invånare 7 036 7 037 6 986 6 945 6 878

Skatter och statsbidrag Beräkning baserad på prognos från Sveriges Kommuner 
och Landsting, april 2016  

 
Resultatbudget (tkr) 2015 2016 2017

bokslut budget budget
(inkl TB)

Verksamhetens intäkter 107 256 90 000 100 000
Verksamhetens kostnader -457 288 -462 314 -488 972
Jämförelsestörande poster -3 435 - -
Avskrivningar -13 260 -13 000 -13 500

Verksamhetens nettokostnader -366 727 -385 314 -402 472

Skatteintäkter 266 126 279 657 285 631
Generella statsbidrag och utjämning 117 105 116 684 130 157
Finansiella intäkter 1 053 400 400
Finansiella kostnader -4 020 -3 500 -5 400

Resultat före extraordinära poster 13 537 7 927 8 316

Extraordinära intäkter/kostnader - - -

Årets resultat 13 537 7 927 8 316

Resultat, andel av skatter och 
statsbidrag (%) 3,53% 2,00% 2,00%  
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Resultatbudget (tkr) 2018 2019 2020 2021
plan plan plan plan

Verksamhetens intäkter 100 000 100 000 100 000 100 000
Verksamhetens kostnader -496 437 -501 740 -505 188 -506 956
Avskrivningar -13 200 -13 200 -13 000 -13 000

Verksamhetens nettokostnader -409 637 -414 940 -418 188 -419 956

Skatteintäkter 291 529 297 302 303 749 308 749
Generella statsbidrag och utjämning 132 537 133 508 131 732 129 453
Finansiella intäkter 400 400 400 400
Finansiella kostnader -5 500 -5 500 -5 500 -5 500

Resultat före extraordinära poster 9 329 10 770 12 193 13 146

Extraordinära intäkter/kostnader - - - -

Årets resultat 9 329 10 770 12 193 13 146

Resultat, andel av skatter och 
statsbidrag (%) 2,20% 2,50% 2,80% 3,00%  
 
Känslighetsanalysen visar hur kommunens kostnader påverkas av förändrade förutsättningar avseende 
kostnadsutveckling, skatteuttag samt befolkning. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer 
påverkar kommunens ekonomi under ett år 
 
(mkr)
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag 2,5
Bruttokostnadsförändring med 1% 4,5
Ränteändring på långfristiga lån 1% 1,0
Förändring generella statsbidrag med 1% 0,9
Förändring utdebitering med 10 öre 1,0  
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Balansplan 2017-2021 
 
Balansbudget (tkr) 2015 2016 2017

bokslut budget budget
(inkl TB)

Anläggningstillgångar 256 232 274 874 275 114
Bidrag till statlig infrastruktur 2 295 2 160 2 025
Omsättningstillgångar 36 533 29 400 30 835
Kassa bank 69 168 21 585 61 026

Summa tillgångar 364 228 328 019 369 000

 
Eget kapital 99 228 97 784 115 471
Avsättningar 34 217 33 097 33 004
Skulder 230 783 197 138 220 525

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 364 228 328 019 369 000

Ansvarsförbindelser 192 695 188 009 183 554
Borgensåtagande 130 352 130 727 140 332  
 
Balansbudget (tkr) 2018 2019 2020 2021

plan plan plan plan

Anläggningstillgångar 279 984 283 509 286 739 289 544
Bidrag till statlig infrastruktur 1 890 1 755 1 620 1 485
Omsättningstillgångar 30 835 30 835 30 835 30 835
Kassa bank 60 654 60 693 59 515 57 652

Summa tillgångar 373 363 376 792 378 709 379 516

  
Eget kapital 124 800 135 570 147 763 160 909
Avsättningar 34 405 37 478 40 728 40 800
Skulder 214 158 203 744 190 218 177 807

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 373 363 376 792 378 709 379 516

Ansvarsförbindelser 182 347 181 033 179 506 179 000
Borgensåtagande 140 322 135 312 133 302 130 292  
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Finansieringsplan 2017-2021 
 
Finansieringsplanen för åren 2017-2021 har beräknats utifrån att likvida medel är i stort sett 
oförändrade i och med antagandet att alla kvarvarande medel från verksamheten finansierar 
nettoinvesteringar och resterande antas amortera lån och bortförsäkring av pensionsskulden.  
 
Finansieringsbudget (tkr) 2015 2016 2017

bokslut budget budget
(inkl TB)

Den löpande verksamheten
  Resultat efter finansiella poster 13 537 7 927 8 316
  Just för av- och nedskrivningar + 15 421 13 000 13 500
  Just för övr poster som inte ingår
  i kassaflödet (bl a förändring av pensionsskuld) -900 0 0

Kassaflöde för förändring av rörelsekapital 28 058 20 927 21 816

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
  Ökning - /minskning + av rörelsefordringar -7 086 - -
  Ökning + /minskning - av rörelseskulder 35 875 - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 56 847 20 927 21 816

Investeringsverksamheten
  Investering i materiella anl tillgångar - -12 645 -26 027 -19 355
  Försäljning av materiella anl tillgångar + - - -
  Investering i finansiella tillgångar - -229 - -
  Försäljning av finansiella tillgångar + - - -

Kassaflöde från investeringsverksamhet -12 874 -26 027 -19 355

Finansieringsverksamheten
  Nyupptagna lån och skulder + 934 - -
  Amortering av lån och skulder - -5 000 -3 042 -2 461
  Övriga tillförda + använda - medel - - -

Kassaflöde från finanseringsverksamhet -4 066 -3 042 -2 461

Årets kassaflöde 39 907 -8 142 0
Likvida medel vid årets början 29 261 69 168 61 026
Likvida medel vid årets slut 69 168 61 026 61 026  
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Finansieringssbudget (tkr) 2018 2019 2020 2021
plan plan plan plan

Den löpande verksamheten
  Resultat efter finansiella poster 9 329 10 770 12 193 13 146
  Just för av- och nedskrivningar + 13 200 13 200 13 000 13 000
  Just för övr poster som inte ingår
  i kassaflödet 0 0 0 0

Kassaflöde för förändring av rörelsekapital 22 157 24 009 24 015 24 283

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
  Ökning - /minskning + av rörelsefordringar - - - -
  Ökning + /minskning - av rörelseskulder - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 157 24 009 24 015 24 283

Investeringsverksamheten
  Investering i materiella anl tillgångar - -18 070 -16 725 -16 230 -15 805
  Försäljning av materiella anl tillgångar + - - - -
  Investering i finansiella tillgångar - - - - -
  Försäljning av finansiella tillgångar + - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamhet -18 070 -16 725 -16 230 -15 805

Finansieringsverksamheten
  Nyupptagna lån och skulder + - - - -
  Amortering av lån och skulder - -4 459 -7 245 -8 963 -10 341
  Övriga tillförda + använda - medel - - - -

Kassaflöde från finanseringsverksamhet -4 459 -7 245 -8 963 -10 341

Årets kassaflöde -372 39 -1 178 -1 863
Likvida medel vid årets början 61 026 60 654 60 693 59 515
Likvida medel vid årets slut 60 654 60 693 59 515 57 652  
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Samverkan i Bergslagen, dnr KS 14/00056 

 
Kommuncheferna i Hällefors, Nora, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommun 
har lämnat ett förslag till beslut gällande samhällsbyggnad i Bergslagen. 
 
Kommunchefens förslag till beslut 
 
Förbundsordningen för kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen 
antas att gälla från och med 2017-01-01. 
 
Reviderat arvodesreglemente, förtroendevalda, Bergslagens kommunalteknik, 
antas att gälla från och med 2016-08-01. 
 
Samverkansavtal rörande gemensam politisk nämnd och förvaltning för de 
kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner antas att gälla från och med 2017-01-01. 
 
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen antas att gälla från 
och med 2017-01-01. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Per Karlsson (M) 
fråga gällande kommunernas tidigare synpunkter vilken besvaras av tf 
kommunchef Magnus Persson. 
 
Ewa Stålberg (M) önskar till protokollet att kommunstyrelsen bör beakta 
möjligheterna att påverka funktionsbeskrivningarna för att säkerställa att 
kommunalförbundet tillvaratar Hällefors kommuns intressen och behov. 
 
Maja Loiske (V) och Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
kommunchefens förslag till beslut vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förbundsordningen för kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen 
antas att gälla från och med 2017-01-01. 
 
Reviderat arvodesreglemente, förtroendevalda, Bergslagens kommunalteknik, 
antas att gälla från och med 2016-08-01. 
 
Samverkansavtal rörande gemensam politisk nämnd och förvaltning för de 
kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner antas att gälla från och med 2017-01-01. 
 
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen antas att gälla från 
och med 2017-01-01. 
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Bygglovsansökan och upphandling av simhall, dnr KS 
15/00344  

 
Beslutsunderlag 
Upphandlingsunderlag daterat 2016-05-30. 
Kommunförvaltningen, Förstudieanalys och beslutsunderlag för simhall i 
Hällefors - Våren 2016. 

Kommunstyrelsen, Sammanträdesprotokoll 2015-11-24 § 242 
Kommunstyrelsen, Sammanträdesprotokoll 2016-03-22 § 100 

 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat bygglovshandling och 
förfrågningsunderlag för konstruktion av simhall enligt uppdrag från 
kommunstyrelsen (2015-11-24, § 242). Kommunförvaltningen vill nu av 
kommunstyrelsen få i uppdrag att med materialet söka bygglov för-, och 
upphandla uppdraget att bygga simhall. 
 
Anledningen till att förvaltningen redan i detta skede vill söka bygglov är 
främst för att underlätta framtida processer, både under upphandling och inför 
en eventuell byggstart. Det är framförallt tidsperspektivet som kommer att 
påverkas. 
 
Upphandlingen kommer att pågå under sommaren, med preliminärt slutdatum 
2016-08-25. Första möjlighet till beslut efter upphandling är vid 
Kommunstyrelsen sammanträde 13 september. Kommunfullmäktigebeslut 
kan fattas vid sammanträde 27 september. 
 
Kommunförvaltningen vill vara tydlig med att vare sig beslut om upphandling 
eller bygglovsansökan på något sätt föregriper den politiska beslutsprocessen 
om anläggande av simhall. Åtgärderna är enbart ett sätt att skapa ett större 
handlingsutrymme i processen inför ett framtida beslut. 
 
Kommunförvaltningen lämnar i uppdraget också det förstudie- och 
projekteringsunderlag som bland annat innehåller utredningar i 
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verksamhetskonsekvenser, och som senare kommer att ligga till grund för ett 
politiskt beslut. Underlaget kommer att kompletteras med de bilagor som 
uppges allt eftersom de färdigställs.  
 
De administrativa föreskrifter (AF) som kommer att publiceras i 
upphandlingen delges inte i denna skrivelse. Till AF, daterade 2016-05-30, 
tillkommer enligt förteckning över förfrågningsunderlag (AFB .22) mycket 
stora mängder information, t ex rambeskrivningar, utlåtanden och ritningar. 
Materialet finns tillgängligt på kommunförvaltningen och tillhandahålls vid 
intresse. Information i frågan är också planerad på medborgarplatsen senare i 
juni och materialet kommer dessutom att presenteras mera utförligt inför ett 
eventuellt kommande beslut.    
 

 
Ekonomi 
Publicering av förfrågansunderlag för upphandling medför inga ökade 
kostnader för kommunförvaltningen. En eventuell upphandling som 
avbryts på ett felaktigt sätt kan medföra olika typer av sanktioner, men 
risken för detta bedöms som mycket liten. 

 
En bygglovsansökan till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning medför 
bygglovskostnader. En byggstart kommer att kräva ett bygglov, varför 
denna kostnad enbart tidigareläggs.    

 
Folkhälsa 
Förvaltningens bedömningar kring folkhälsan finns redovisade i det 
bifogade beslutsunderlaget. 

 
Miljö 
Förvaltningens bedömningar kring miljön finns redovisade i det bifogade 
beslutsunderlaget. 

 
 

Förslag till beslut 
 
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om  
 

- att på bygglovshandlingen söka bygglov för simhall vid 
Hällevi. 
 

- att publicera förfrågningsunderlaget för anläggande av 
simhall för upphandling. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Christina Johansson (M). 
 
Per Karlsson (M) ställer fråga gällande upphandlingsprocess och bygglov 
vilken besvaras av kommunsekreterare Mathias Brandt och tf kommunchef 
Magnus Persson. 
 
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande eventuella offerters giltighet vilken 
besvaras av kommunsekreterare Mathias Brandt och Ewa Stålberg (M). 
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Maja Loiske (V) ställer fråga gällande offentlig utsmyckning vilken besvaras 
av tf kommunchef Magnus Persson. 
 
Maja Loiske (V) önskar till protokollet att offentlig utsmyckning ska beaktas i 
projekteringen av simhall. 
 
Ewa Stålberg (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls.  
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
att på bygglovshandlingen söka bygglov för simhall vid Hällevi. 

 
att publicera förfrågningsunderlaget för anläggande av simhall för 
upphandling. 
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SAMMANFATTNING 
 
Kommunförvaltningen har efter Kommunfullmäktiges sammanträde i juni 
2015 och på Kommunstyrelsens uppdrag från november 2015 utrett 
förutsättningarna för att bygga en simhall i kommunen. Utredningen omfattar 
en förstudie, en projektering med påföljande förfrågansunderlag och ett 
sammanfattande beslutsunderlag. 
 
Förstudien har tagit fram de krav som verksamheter kommer att ställa för att 
kunna använda simhallen. Utifrån dessa och de politiska grundkrav som 
lämnades i uppdraget har en kravprofil för anläggningen skapats. 
 
Anläggningen ska sammanfattningsvis vara placerad vid Hällevi, gå att förena 
med ”Vision Hällevi” och använda spillvärme från ishallen. Anläggningen 
ska också innehålla en del för utomhusombyte för skola och fotboll. Vidare 
ska bassängerna vara anpassade efter skolans krav på simundervisning och 
simskola, samtidigt som också till exempel rehabilitering för omsorgen ska 
vara möjlig. 
 
Projekteringen har resulterat i en anläggning som planeras för att vara i drift 
7-8 månader om året och ha ungefär 30 000 badande besökare. Två 
stålbassänger, en 25 meters för simning och en 12,5 meters med högre 
temperatur och variabel botten för rehabilitering kommer att finnas.  
 
Bruttokostnad för anläggningen i full drift kommer att bli ungefär 3 400 tkr 
per år, inberäknat kapitalkostnader, personalkostnader och driftskostnader. 
Möjliga intäkter finns, men dessa understiger troligen 500 tkr på årsbasis. 
Kostnads- och intäktskalkylen och den totala kostnaden för anläggningen får 
bedömas utifrån kvalitativa aspekter i anläggningen snarare än utifrån 
nettokostnaden för kommunen. 
 
Förvaltningen rekommenderar att anläggningen byggs i egen regi med 
totalentreprenad och fastprisupphandling. Driften föreslås i utgångsläget ske i 
egen regi. 
 
Förvaltningen bedömer också att kommunen om simhallen ska byggas, i ett 
tidigt skede måste inleda plandiskussioner kring infrastruktur i området kring 
Hällevi. 
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1 INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
Hällefors kommun har i kommunen inte någon simhall för simträning. Den 
simhall som byggdes i Loka på 1980-talet, och som nyligen renoverats, är inte 
tillgänglig för skolornas simträning eller motionssimning i någon högre grad.  
 
I samband med att grundskolan pekat ut den bristande simkunskapen som en 
stor orsak till den låga måluppfyllelsen i skolan, samt efter flera 
drunkningsolyckor och tillbud, beslutade kommunfullmäktige i budgetarbete 
inför 2016 att avsätta medel för att undersöka förutsättningarna för en simhall i 
kommunen.1 
 

 
 
Bild 1. 12 elever av 75 i år 9 har brister i måluppfyllelsen i simning i ämnet Idrott och hälsa 
fortfarande under höstterminen i år 9.2   
 
Kommunförvaltningen fick i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa 
uppdraget.3 Uppdraget avsåg samtliga aspekter i kommunens verksamhet som 
påverkas av badverksamheten men också framtida kostnader och 
förutsättningar i en eventuell anläggning. 
 
1.2  Uppdragsbeskrivning 
 
Utredningen består i tre delar; förstudie, förfrågningsunderlag och 
beslutsunderlag. I utredningen ingår således både förstudien, underlag för 
upphandling (projektering) och det färdiga erbjudandet till kommunen. 
 
Eftersom Kommunstyrelsen inte har lämnat något specificerat budgetbelopp 
för konstruktion eller framtida drift, gjorde kommunförvaltningen tidigt 
bedömningen att ett komplett beslutsunderlag bör innehålla prissatta offerter på 
en komplett anläggning enligt kommunens behov. Arbete med förstudie och 
förfrågningsunderlag ska alltså resultera i faktiska anbud från entreprenörer. 

                                                      
1 ”Strategisk planering för Hällefors Kommun 2016-2020 och budget för år 2016” 
Kommunfullmäktige 2015-06-09 § 118: 
(dnr KS 15/00180) 
2 Rapport om måluppfyllelse i Idrott och Hälsa i år 9. Grundskolan. Ögonblicksbild, 
InfoMentor.  
3 ”Framtagande av förfrågningsunderlag för simhall”, Kommunstyrelsen 2015-11-24 § 242 
(dnr KS 15/00344) 
 



Förstudieanalys och beslutsunderlag för simhall, våren 2016 

7 

 

Anbudspriset kan sedan i och med detta beslutsunderlag vägas mot effekterna i 
kommunen.  
 
I arbetet med förstudien och förfrågningsunderlaget har följande delar ingått: 
 
- Nulägesanalys 
- Behovsanalys 
- Besöksanalys 
- Omvärldsanalys 
- Kostnads- och intäktsanalys 
- Analys av drifts- och ägandeformer 
 
Utifrån förstudien, offerten och föreliggande arbete, bland annat innefattande 
tänkt driftsform och framtida kostnader, lämnar kommunförvaltningen förslag 
på utformning av anläggning. Detta har omfattat beräkningar av: 
 
- Byggkostnader 
- Driftkostnader 
- Besöksprognoser 
- Kostnader och intäkter 
- Årlig nettokostnad för Hällefors kommun. 
 
Denna rapport utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och 
offertinnehållet det sakunderlag som tillhandahålls för politiska beslut.  
 
1.3  Metod 
 
Arbetet med utredningen har genomförts i projektform av 
kommunförvaltningen i Hällefors Kommun.  
 

 
 
Bild. Projektets ursprungliga kommunala organisation. Ur beslutsunderlag inför 
uppdragsstart.4 
 

                                                      
4 Projektrapport 2015-09-08 Kommunförvaltningen 
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För arbetet med tekniska specifikationer och förfrågningsunderlag har tekniska 
konsulter anlitats som stöd.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      

5 Avtal gällande framtagande av förfrågningsunderlag Kommunförvaltningen 
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2  NULÄGESANALYS 
 
2.1 Hällefors kommun 
 
Hällefors Kommun tillhör Örebro län. Örebro län har 291 000 invånare, varav 
ungefär 7 000 i Hällefors. Kommunens yta är 990 kvadratkilometer och 
invånarna är fördelade på i huvudsak två tätorter, Hällefors och Grythyttan. I 

Hällefors kommun finns närmare 400 sjöar och vattendrag. 
 
I Hällefors finns företag med gamla anor och näringslivet visar en stor 
mångfald inom besöksnäring, livsmedel, industri, teknik och logistik. 
 
Sedan urminnes tider har skogen och naturen runt Hällefors varit främsta  
källan till utkomst för invånarna. Sjöar och vattendrag med tillgång på fisk, 
skogar som förutom råvaror till gruv- och träindustrin även tillhandahållit bär 
och vilt har gjort det möjligt att lättare finna sin överlevnad området. I dagens 
Hällefors finns fortfarande järnet och stålet kvar och en av kommunens största 
arbetsgivare är Ovako Steel AB. 
 
Kommunen har de senaste decennierna omstrukturerats mot att tillhandhålla 
mer upplevelsebaserade näringar, främst inom måltidindustrin.  
 
Ett brett föreningsliv finns också i kommunen. 
 
2.1.1  Befolkningsutveckling 
 
I Statistiska Centralbyråns (SCB) prognoser över befolkningsutvecklingen 
mellan 2015 och 2035 förutspås en nedgång i invånarantal från dagens 7 000 
till ungefär 6 400.6  
 

 
Tabell 1: Befolkningsprognosen i sammandrag 2015 – 2035. 

                                                      
6 www.scb.se 
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Åldersstrukturen i kommunen är som i många andra glesbygdskommuner 
ogynnsam, och bedömdes av SCB på följande sätt: 

 
Tabell 2: Befolkningspyramid för Hällefors kommun åren 2014 och 2035. Andel (i procent) av 
befolkningen i olika åldersklasser 
 
De prognoser som lämnats ovan inbegriper inte det senaste årets stora tillflöde 
av nyanlända invånare. De senaste prognoserna tyder på att kommunen 
åtminstone under de närmaste åren snarare kommer att öka sin befolkning, för 
att sedan eventuellt återgå till nedgång. Troligare slutmål 2035 är då 
någonstans mellan 6 400 och 7 000. 
 
Andelen unga och andelen äldre kommer att vara högre 2035 än vad som är 
fallet idag. Eftersom den totala mängden invånare går ner kommer troligen 
antalet unga och äldre vara i stort sett konstant, förutom att antalet mycket 
gamla kommer att öka i någon mån. 
 
Bedömningar att elevgrupper kommer att vara konstanta under en mycket lång 
tid stämmer med kommunförvaltningens egna tidigare bedömningar. I det 
fortsatta arbetet med denna analys kommer antalet invånare i Hällefors 
betraktas som så stabilt att vidare hänsyn inte behöver tas till detta för 
beräkningar under simhallens förväntade livslängd. Förändrat invånarantal 
förväntas bidra mindre till volymändringar i en anläggning än förändrade 
levnadsmönster och vanor i den befintliga populationen. 
 
2.2 Brukaranalys 
 
2.2.1 Skolan 
 
Skolan bedriver idag simundervisning i stort sett uteslutande mot kraven i 
kursplanen för ämnet ”Idrott och hälsa”. Simundervisningen ligger i Hällefors i 
huvudsak förlagd till år 2 i grundskolan. Samtliga elever i år 2 åker fem gånger 
med buss till Filipstad för att få simundervisning. De som efter detta inte 
bedöms uppfylla kraven för simning erbjuds ytterligare upp till fem tillfällen. 
De elever som efter totalt tio resor fortfarande inte bedöms kunna uppnå målen, 
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samt de elever som anländer sent till skolsystemet, erbjuds under hela skoltiden 
extra simresor till simhall för kompletterande undervisning.  
 
Grundskolan använder också simhallar i angränsande kommuner för 
aktivitetsdagar. Detta sker dock på grund av avstånden i mycket liten 
utsträckning. 
 
Gymnasieskolans reguljära undervisning har i egentlig mening inga formella 
krav på simning, utöver det som redan uppfyllts i grundskolan. Specialkurser 
inom bland annat idrott, samt det faktum att många elever anländer sent och 
därmed inte uppnått kraven i ämnet, gör att undervisning i simning 
förekommer även på gymnasienivå. Kompletterande simundervisning sker ofta 
i Filipstad, medan till exempel specialiseringar sker även i Nora, eftersom 
eleverna kan resa dit med busskort.   
 
I förskolan förekommer ingen undervisning i simhall. Vuxenutbildningen 
använder simhall vid enstaka tillfällen, och då främst för elever ur SFI. 
   
2.2.2 Omsorgen 
 
Omsorgen använder i sin verksamhet badanläggningar i liten utsträckning. 
Rehabilitering sker i bassänger företrädesvis i Lindesberg eller Nora. 
Avstånden gör att behandling ofta väljs bort av verksamhet och individer.  
 
2.2.3 Föreningar 
 
Det finns inga formella simföreningar i kommunen. Dykarklubben, 
Friluftsfrämjandet och liknande föreningar är dock potentiella användare i en 
simhall. Deras verksamhet är dock inte styrd mot bassäng.  
 
De individer som idag simtränar i förening gör detta huvudsakligen i Filipstad. 
Det är svårt att uppskatta volymerna, men det rör sig troligen om enstaka 
individer. 
 
2.2.4 Simskola 
 
Någon simskola i egentlig mening har inte förekommit i kommunen de senaste 
åren. Individer som ska gå i simskola använder oftast simhallen och föreningen 
i Filipstad. Exakta volymer är svåra att beräkna, men en rimlig bedömning är 
att omkring en fjärdedel av eleverna i simskolan i Filipstad kommer från 
Hällefors. Detta rör sig i så fall om ungefär 20-30 barn årligen. 

 
2.2.5  Fritiden/allmänheten 
 
Motionssimning sker företrädesvis i simhallen i Filipstad, men även andra 
anläggningar används. Detta rör sig troligen om enstaka individer. Dessa 
individer har dock en högre frekvens av användande än till exempel 
simskoleelever. De är också mera långsiktiga i sitt användande. 
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Familjebad, alltså bad för gäster som vill besöka ett reguljärt badhus, använder 
i dag de anläggningar som finna i de omgivande, större kommunerna, till 
exempel Gustavsvik i Örebro.  
 
2.3 Marknadsanalys 
 
Skolan bedömer att vinsterna med simhallen uppstår om hallen finns i tätorten. 
Bussresor och tidsanpassningar i andra anläggningar skapar ofta de största 
problemen. Trots detta beskriver förvaltningen vilka anläggningar som finns i 
närheten, och hur de kan användas i undervisningen. Förvaltningen gör också 
överväganden kring konkurrens och upptagningsområde.   
 
2.3.1 Upptagningsområde 

 
Upptagningsområdet för en framtida simhall kommer i stort sett uteslutande att 
vara kommunen. I enstaka fall kan skolor eller föreningar från andra 
kommuner använda anläggningen. Efterfrågan på detta bedöms i dagsläget som 
liten. 
 
2.3.2 Simhallar i närområdet  
 
Flera av simhallarna i närområdet är i dåligt skick och i behov av renovering. 
Förvaltningen bedömer inte att några simhallar i omgivningen kommer att 
läggas ner på grund av detta.   
 
Simhallen i Nora 
 
Simhallen i Nora används i enstaka fall, särskilt av gymnasiet. Till Nora går 
reguljär busstrafik, varför elever kan ta sig till anläggningen själva. Restiden är 
dock drygt två timmar (tur och retur). Anläggningen är dessutom uppbokad av 
till exempel skolor i Nora kommun, varför endast strötider kan erbjudas elever 
från Hällefors. 
 
Avgift betalas av skolan. 
 
Gillersklack 
 
Anläggningen i Gillersklack används inte av skolan eller omsorgen. Det är 
troligt att allmänheten i viss mån åker med sina barn till badet i Gillersklack. 
Anläggningen som planeras i Hällefors kommer inte att påverka detta. 
 
Badanläggningar i Lindesberg 
 
Badanläggningarna i Lindesberg används främst av omsorgen, och då via 
Landstinget, för rehabilitering. Restiden till Lindesberg för brukare är minst två 
timmar (tur och retur). Omfattningen är troligen liten, men inte obetydlig. 
 
Anläggningen i Hällefors kommer att skapa möjlighet till vattengymnastik och 
rehabilitering utan resor till Lindesberg.    
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Simhallen i Filipstad 
 
Simhallen i Filipstad används idag för skolans simundervisning. Restiden är 
drygt en timme (tur och retur). Hallen är hårt belastad av undervisning dagtid. 
 
Hallen i Filipstad används också för de barn, ungdomar och vuxna som 
motionssimmar, tävlingssimmar eller lär sig simma i förening. Detta skulle i 
viss mån kunna påverkas av en egen anläggning, under förutsättning att en 
organisation för denna typ av aktiviteter skapas i anläggningen.  
 
Badhuset i Loka 
 
Badhuset i Loka är en Spa-anläggning. Anläggningen i Hällefors påverkas inte 
av denna. Spa-anläggningen är inte tillgänglig för skolans simundervisning. 
Restiden är ungefär 1 timme (tur och retur).  
 
Gustavsviksbadet i Örebro 
 
Gustavsviksbadet i Örebro är ett av nordens största äventyrsbad. Gustavsvik 
ska vid anläggandet av en simhall i Hällefors ses som ett komplement. 
Utsikterna för Hällefors att med någon vinning driva äventyrsdelar i en 
simanläggning med Gustavsviksbadet inom pendlingsavstånd bedöms som 
mycket små.  
 
Restiden till Gustavsvik med buss tar ca 4 timmar (Tur och retur). Med bil 
kortas restiden avsevärt.   
 
Grythyttan resort 
 
Den planerade resorten i Grythyttan kommer inte att planeras för simträning. 
Även dit är skolans restid med buss ca 40 minuter (tur och retur). På samma 
sätt som i fallet med Gustavsvik ska en eventuell anläggning i Grythyttan ses 
som ett komplement för badresor av andra skäl än simträning.  
 
2.3.3 Planer på simhallar 
 
Det finns idag inga planer på ytterligare anläggningar i närområdet som 
förvaltningen känner till. Det nyligen färdigställda Djupadalsbadet i Kumla 
bedöms inte påverka kommunens planer.  
  
2.4 Sammanfattande analys av användare 
 
Förvaltningen bedömer att omkringliggande kommuner i mycket liten 
utsträckning kommer att använda en simhall i Hällefors. 
 
Förvaltningen bedömer att intresset för att använda simhallen för familjebad 
kommer att vara mycket litet, eftersom stora badhusanläggningar finns inom 
bekvämt avstånd i andra kommuner.  
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Förvaltningen bedömer att skolan i hög grad kommer att använda en simhall i 
kommunen.  
 
Förvaltningen bedömer att omsorgen i högre grad än idag kommer att använda 
en simhall i kommunen.  
 
Förvaltningen bedömer att fritiden i form av motionssimning och simskola 
kommer att vara intresserad av att använda anläggningen.  
 
Förvaltningen bedömer att formell föreningsverksamhet med simträning 
åtminstone i ett tidigt skede inte kommer att vara aktuell.  
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3  BEHOVSANALYS 
 
3.1 Krav i anläggningen  
 
3.1.1  Grundkrav från Projektägaren 
 
Projektägaren har lämnat ett antal grundkrav i sitt uppdrag. Grundkraven är 
bara möjliga att bortse ifrån om synnerliga skäl framkommer. Vissa av kraven 
medför att tekniska eller arkitektoniska lösningar från entreprenör krävs. 
 
Utöver de krav som nämns nedan ska entreprenör som grundkrav uppfylla krav 
på anläggningen som ställs i rådande författningar och lagar, oavsett om vi som 
beställare betonar dessa delar eller ej. 
 
De grundkrav som ställdes utifrån projektägaren är dessa: 
 
- Anläggningen ska placeras vid Hällevi och vara tekniskt och funktionellt 

möjlig att bygga ihop med ishallen/vision Hällevi vad beträffar energi och 
lokaler. 

- Anläggningen ska ha omklädningsrum utåt för fotboll (”ersätta 
paviljongen”).  

- Anläggningen ska uppfylla verksamhetskrav för simundervisning, 
motionssimning och rehabilitering. 

 

 
Bild: Placeringen på Hällevi utifrån grundkrav och funktionalitet. Ur förfrågansunderlaget.  
 
3.1.2 Tilläggskrav 
 
Tilläggskrav är krav på anläggningen som projektet har identifierat och som 
inte är förknippat med särskild verksamhet. De identifierade tilläggskraven är 
dessa: 
 
- Vattenmiljöerna ska gå att avskilja och insynsskydda från annan 

verksamhet och varandra. 
- Anläggningen ska vara handikappanpassad. 
- Bassängerna ska gå att använda för olika ändamål under samma tid utan 

störningar. 
 
3.1.3  Funktionskrav 
 
Anläggningen ska vara funktionell för att uppfylla följande behov: 
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- Behov av simskola. 
- Behov av simundervisning för skolan. 
- Motionssimning. 
- Rehabilitering i bassäng.  
- Omklädningsrum för fotboll/utemiljö. 
 
3.1.4  Krav på ytor och rum 
 
För fotboll/utemiljö behövs tre omklädningsrum (Dam, herr och domare), som 
uppfyller fotbollsförbundets riktlinjer för spel upp till division 4. 
Omklädningsrummen bedöms i denna storlek vara tillräckliga för skolans 
uteidrott. 
 
3.2 Krav i bassäng 
 
3.2.1  Skolan 
 
Skolans behov regleras främst i författningarna kring kursplanen i Idrott och 
hälsa i de olika stadierna. Skolan bedömer att tillgång till simträning i lokal 
anläggning i rätt volym kommer att påverka måluppfyllelsen i skolan mycket 
positivt.  
 
För skolan krävs tillgång till träning. I kursplaner i högre stadier nämns 
nödsituationer vid vatten. Skolan bedömer att ett vattendjup på tre meter i 
någon del av anläggningen, för livräddningsträning och hopp, behövs. För att 
uppfylla författningens krav i undervisning räcker det dock med 2,1 meter.  
 
3.2.2 Omsorgen 
 
Omsorgen behöver för rehabilitering högre vattentemperatur. I övrigt krävs 
vattendjup motsvarande omkring 1,5 meter. 
 
Omsorgen behöver stor tillgänglighetsanpassning till rehabiliteringsbassäng.  
 
3.2.3 Föreningar 
 
Några speciella föreningar att ta hänsyn till beträffande simning finns inte.  
 
3.2.4 Simskola 
 
Förvaltningen bedömer att utrymme för simträning för yngre/simskola måste 
finnas. För simskola krävs bassäng med botten på omkring 0,8-1,2 meter. 
 
3.2.5 Fritiden/Allmänheten 
 
Förvaltningen bedömer att allmänheten kommer att ha ett intresse för 
simträning. I huvudsak har förvaltningen tagit hänsyn till behov av 
motionssimning, där bassänglängden, också i samband med skolans krav, minst 
omnämns som 25 meter. 
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3.3 Krav i bassäng 
 
De krav som ställs i bassäng verksamheterna är följande  
 
Längden bör vara minst 25 meter. 
Bredden bör vara motsvarande 4 banor. 
Det ska vara 2,1 meters djup i någon del. 
Mindre samlingsplats/läktare med plats för cirka 24 elever, motsvarande en 
klass. 
Temperaturen i någon del bör vara 32-34 grader. Botten i grundaste delen bör 
vara 0,6-0,8 meter. 
 
Eftersom kraven i sig inte verkar förenliga bedömer projektledaren att det 
optimala spåret är två bassänger. 
 
Bassäng 1, krav: 25 x 4 banor. Minst 2,1 meters djup i någon del.  
 
Bassäng 2, krav: (ca) 6,5 x 12. Variabel botten mellan 0,6 och cirka 1,5 meter. 
 
Andra lösningar kan vara tänkbara. 
 
3.4 Övriga ställningstaganden 
 
I övriga ställningstaganden diskuteras till exempel överväganden beträffande 
material, energi och tillgänglighet. I huvudsak följer de bedömningar som 
gjorts den kommunala policyn och riktlinjen för upphandlingar och inköp i 
Hällefors Kommun.7 Även de direktiv och specifikationer som angivits i 
uppdraget från Kommunstyrelsen innefattas. 
 
3.4.1 Material 
 
3.4.1.1  Funktionalitet 
 
Materialval i anläggningen kommer i huvudsak att bygga på materialets 
funktionalitet i byggnaden. Material som väljs ska vara de mest 
kostnadseffektiva som kan erbjudas till den miljö de ska prestera i.  
 
3.4.1.2 Klimatpåverkan, miljö och livscykelperspektiv 
 
De material som väljs ska utifrån ovanstående funktionalitet vara de minst 
klimatpåverkande. Redan i kommunens policy för upphandling står att 
livscykelperspektivet ska vara grundläggande vid beräkning av 
kostnadseffektivitet. Detta blir viktigt inte minst vid val av material i bassäng.  
 
Miljökrav ska följas enligt kommunens riktlinjer.  
 
 

 

                                                      
7 Kommunal policy (A-E-0900) och riktlinje (B-E-0900) för upphandling i Hällefors 
Kommun. Kommunförvaltningen 
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3.4.1.3 Estetik 
 
Materialval i anläggningen kommer bara att hanteras estetiskt ur ett 
arkitektoniskt perspektiv. Arkitekten kommer att hantera de materialval som 
gjorts utifrån ovanstående perspektiv och rita en anläggning utifrån detta.  
 
Inga krav på materialval ur till exempel lokalt perspektiv kommer att ställas. 
 
3.4.2 Energi 

 
Energiåtgången i en simhall är stor. Även om en värmeväxling mot ishallen gör 
nettoökningen av energi vid Hällevi liten, så skulle denna överskottsenergi 
kunna användas till annat. Energiåtgången i en simhall ska alltså i 
klimathänseende räknas som en ökad belastning – att anläggningen vid Hällevi 
i sig inte utökar energikostnaden i någon större utsträckning beror snarast på att 
anläggningen tidigare inte varit optimerad ur energisynpunkt. 
 
Hallen kommer att använda i huvudsak spillvärme från ishallen och fjärrvärme. 
El kommer att användas till i huvudsak elektrisk utrustning.  
 

 
 
Bild. Beräknad VåV/”Rest 1” från ishallen kylsystem, Ur ”Energi & Kylanalys” 
sammanställning (Bilaga). Beräknad energitillgång från återvinning är 355 MWh per år, till 
ett beräknat värde av 170 tkr.8 
 
3.4.2.1 Sekundära effekter 
 
Även om anläggningen i sig inte är klimatneutral, trots att den utifrån dagsläget 
går att konstruera i stort sett utan nettoökning i energiåtgång, finns positiva 
miljöeffekter i sekundära perspektiv. De främsta vinsterna är uteblivna bil- och 
bussresor till andra anläggningar, både privat och i skolan. 10 bussresor per 
klass i år 2 och sedan ytterligare 2-3 stycken par klass under grundskolan 
resulterar i mellan 50 och 100 bussresor tur- och retur till Filipstad (300-600 
mil/år). Dessutom tillkommer ett stort antal privata resor, till exempel för 
simskola och motionssimning. Eftersom simskolor är mycket frekventerade går 

                                                      
8 Hällevi Ishall- Utredning nytt kylsystem  Energi & Kylanalys 
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det att basera ett räkneexempel på 50 bilar i veckan under 40 veckor, 
motsvarande 2000 bilar och 12000 mil per år.     
 
3.4.3 Tillgänglighet  
 
För tillgänglighet till anläggningen gäller för bygglov att Boverkets regler följs. 
Eftersom anläggningen projekteras för rehabilitering och funktionshindrade 
kommer vissa avsteg i förstärkande riktning att ske. I vissa fall kommer även 
förberedelser för eventuellt skärpta krav eller ytterligare möjligheter till 
anpassningar att göras. 
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4 FÖRSLAG TILL NY ANLÄGGNING 
 
4.1 Lokalprogram ur kravanalysen 
 
Utifrån behovsanalys och kravprofil är uppfattningen att en tänkt anläggning 
bör innehålla följande huvudsakliga delar: 
 
- Simträningsbassängrum 
-  REHAB/simskolebassängrum 
- Omklädningsrum för simning  
- Omklädning för fotboll/utomhusaktivitet för skolan 
- Entréfunktion 
- Personalutrymmen 
- Tillhörande förrådsutrymmen 
- Övriga utrymmen för teknisk utrustning  
 

 
Bild. Tidig ritning över bassängplanet i anläggningen. Ur förfrågningsunderlaget. 
 
4.2 Bassänger och bassängytor 
 
4.2.1 Stora bassängen 
 
Stora bassängen planeras till 25x8,80 meter (4 banor). Temperaturen kommer 
att vara 28 grader. Kortsidorna upphöjs, delvis för att vara förberedda för 
startpallar. Djupet i bassängen kommer att i den djupaste delen vara 2,1 meter. 
Bottnen blir sluttande.  
 
Maximala antalet badande i bassängen samtidigt uppgår till 32.  
 
Bassängen byggs i stål, vilket tillåter att den kan torrläggas i perioder.  
 
4.2.1.1 Bassängrummet 
 
I bassängrummet till stora bassängen finns en samlingsläktare. 
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Bassängrummet går att avskilja/insynsskydda från övriga ytor. Till 
bassängrummet ansluts påklädd bastu. 

  
4.2.2  Lilla bassängen 
 
Lilla bassängen byggs 8x12,5 meter. Temperaturen kommer att vara konstant 
34 grader.  
Bottnen kommer att vara höj- och sänkbar 0-2,1 meter. I anslutning till 
bassängen byggs en lift för funktionshindrade. 
 
Maximala antalet badande är 18-20.  
 
4.2.2.1  Bassängrummet 
 
Bassängrummet går att avskilja/insynsskydda från övriga ytor. Till 
bassängrummet ansluts påklädd bastu. 
 
4.3 Omklädningsrum för simning 
 
Omklädningsrummen för simning byggs för 30 + 30 badande. 
Omklädningsrummen är försedda med låsbara skåp, i övrigt utrustade enligt 
standard.  
 
Tillgång till extra omklädningsrum för särskilda individanpassade situationer 
finns. 
 

 
Bild. Fasadritning mot söder och norr. Ur förfrågningsmaterialet. 
 
4.4 Omklädningsrum för utomhusaktiviteter 
 
För fotboll/utemiljö planeras tre omklädningsrum (Dam, herr och domare), 
som uppfyller fotbollsförbundets riktlinjer. Omklädningsrummen bedöms i 
denna storlek vara tillräckliga för skolans uteidrott. 
 
Omklädningsrummen kan efter viss anpassning användas i anläggningens 
interna miljö, till exempel för ombyte till simhall eller ishockey.  
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4.5 Entréfunktion 
 
Entréfunktionen består i projektets första fas enbart av ett vindfång och en 
mindre samlingsyta. En sluss till ishallen med tillhörande receptionsdel 
förbereds vid ritning, men konstrueras inte. 
 
4.6 Personalutrymmen 
 
Personalutrymmen för drifttekniker och undervisande personal kommer att 
finnas. 
 
4.7 Förrådsutrymmen 
 
Förrådsutrymmen för verksamheten kommer att finnas. 
 
4.8 Övriga utrymmen 
 
Utrymmen för teknisk utrustning och drift av anläggningen kommer att finnas. 
 
4.9 Yttre miljö 
 
Den yttre miljön vid anläggningen på idrottsplatsen har inte projekterats. 
Parkeringsplatser, gräsmattor och gångstråk kommer att kräva insatser. Marken 
runt byggnaden kommer efter konstruktion att återställas. 
 
4.10 Sluss 
 
Den framtida slussen till ishallen har inte projekterats eller ritats i 
förvaltningens förslag. Ritning och utförande av denna bedöms rymmas inom 
Vision Hällevi, och kan bli ett framtida uppdrag. Övrig projektering, till 
exempel rörande el, förbereder för en framtida konstruktion av sluss. 
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5 BESÖKSANALYS 
 
I besöksanalysen beskrivs den framtida anläggningens förväntade antal besök. 
Förväntningarna bygger på de specifikationer som finns i beslutsunderlaget för 
simhallen, rörande till exempel dimensionering och aktiviteter. 
Förväntningarna kommer i sin tur att bilda underlag för driftskalkyler 
beträffande både kostnader och eventuella intäkter. 
 
5.1 Verksamhetsomfattning och besöksprognos 
 
De verksamheter som förväntas komma att använda simhallen preciseras 
nedan. 
 
5.1.1 Skolan 
 
Grundskolan förväntas använda simhallen främst under vinterhalvåret oktober 
– april. Antalet elever i grundskolan och förberedelseklass är ungefär 700. 
Varje elev bedöms nyttja anläggningen vid ungefär 15 tillfällen under året. 
Detta motsvarar 10 500 besök. 
 
Gymnasieskolan har omkring 150 elever i ungdomsskolan. Eleverna förväntas 
nyttja anläggningen främst i år 1 och 2, men motsvarande 1 500 besök 
förväntas. 
  
Vuxenutbildningen förväntas nyttja anläggningen i låg grad. 500 besök bedöms 
rimligt, främst från SFI. 
 
Förskolan bedöms använda simhallen i viss mån, och då i olika omfattning per 
avdelning. 300 förskolebarn bedöms använda anläggningen totalt till omkring 1 
500 besök. 
 
Kulturskolan och fritidsverksamheten bedöms nyttja anläggningen i viss mån. 
1 500 besök årligen bedöms rimligt. 
 
Totalt bedöms skolan således stå för omkring 16 000 besök per år.    
 
5.1.2 Omsorgen 
 
Omsorgens användande är troligen främst i rehabiliteringsbassängen, för 
rehabilitering och vattengymnastik. Ett pass om dagen med 10-15 besökande 
bedöms som rimligt. Antalet besökande ur denna kategori bedöms till omkring 
3 000.  
 
5.1.3 Allmänheten 
 
Allmänhetens användande av anläggningen kan delas upp i 
föreningsverksamhet, motionssimning och öppet bad. 
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5.1.3.1 Föreningsverksamhet 
 
Föreningsverksamhet beskriver aktiviteter i grupp utförd under ledning och 
översyn. Ledningen kan vara ideell, föreningsanknuten eller kommunal. 
 
Till föreningsverksamhet hör simskola. En fungerande simskola kräver ledare 
och funktionärer. Förvaltningen har svårt att bedöma om någon organisation 
kring detta kommer att uppstå. Bedömningen görs att behovet av simskola för 
barn kommer att minska eftersom skolan tillhandahåller simundervisning. Det 
är dock troligt att ett behov kommer att kvarstå. Förvaltningen bedömer att 50 
% av åldersklassen kommer att delta i simskola, och att denna kommer att pågå 
under minst 20 gånger, under åren 3-7. Detta motsvarar ungefär 1 000 
besökande per år.    
 
Förvaltningen har svårt att bedöma om någon aktiv förening i anläggningen 
kommer att starta, eller om till exempel förening från annan ort förlägger 
regelbunden träning till komunen. 
 
Till föreningsverksamhet hör också olika typer av vattengymnastik och 
träningsgrupper. Det är svårt att bedöma även omfattningen av denna typ av 
verksamhet. Det är dessutom svårt att förutsäga om verksamheten är 
kostnadseffektiv. 
 
5.1.3.2 Motionssimning 
 
Volymer i motionssimning är svår att bedöma. Hallen med motsvarande 4 
banor kommer att kunna bära 15-20 motionärer samtidigt. Om intresset blir 
stort, är det tänkbart att motionssimning på morgonen (6-8) under en eller flera 
veckodagar kan vara aktuellt. Även kvällstid kan detta vara aktuellt, till 
exempel mellan 17-20 en eller flera dagar i veckan. Hänsyn måste då tas till 
om hallen måste vara bemannad, samt om kostnaden för driften överstiger 
intäkten under öppettiden. Motionssimning förväntas locka i genomsnitt 10 
personer i timmen under 20 timmar i veckan, vilket ger ungefärligt antal 
besökande 7 200. 
 
5.1.3.3 Öppet bad 
 
Öppet bad är verksamhet som förknippas med badhus och aktivitetsbad. Öppet 
bad kan innehålla variationer av vattenlek, motionssim och simträning, utan 
översyn eller gruppstyrning. Bedömningen är att denna aktivitet kommer att 
styras av om det är möjligt av ekonomiska skäl, det vill säga om intäkter i 
verksamheten överstiger kostnader i att ha öppet. Denna typ av verksamhet 
ställer utökade krav på personal i hallen. 
 
5.1.3.4 Omklädningsrum för fotboll och utomhusaktivitet 
 
I omklädningsdelen beräknas sommartid 3 lag per dag (60 personer) att 
använda omklädningsdelen. Totalt blir detta under ungefär 200 dagar 12 000 
besökare. 
 
För skolan bedöms besökande till ungefär 4 klasser per dag under 100 dagar 
per år, vilket motsvarar 10 000 besök. 
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5.2 Öppettider 
 
Simhallen projekteras i huvudsak för skolans verksamhet. Skolan kommer att 
ha tillträde till hallen mellan 08.30 och 16.00 på vardagar enligt önskat 
skolschema. Omsorgen kommer att ha tillträde till rehabbassängen i den mån 
skolan inte behöver denna för simskola, också detta enligt schema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ett exempel på schema. Tillträde för motionssimning under flera dagar i veckan föreslås 
innan 08.30 och efter 16.00. Öppettider för övriga typer av gruppaktiviteter enligt 
överenskommelse. 
   
5.3 Prissättning 
 
Prissättning vid enstaka besök blir givetvis bara aktuell om aktiviteten finns. 
Skolverksamheten har i detta avsnitt ingen prissättning. Förslag på prissättning 
kommer att ges för enstaka besök, kortlösningar och hallhyra för hela hallen. 
Diversifiering mellan hallar kommer att ske. Vid föreningsstyrda aktiviteter får 
beslut om hallhyra eller inträde diskuteras separat. 
 
Förslagen på prissättning ska användas för vidare arbete med 
kostnadsberäkningar, och är inte ett heltäckande underlag för senare 
prissättning i anläggningen.  
 
Förslag till eventuell prissättning (oavsett bassäng): 
  
   Enstaka 12-kort Årskort 
Småbarn  (0-2) Fri entré 
Barn    (3-6) Fri entré 
Ungdom  (7-17) 30 300 1800 
Vuxen (18+) 50 500 3000 

Stora bassängen 
  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
06.00 Motion   Motion   Motion     
07.00 Motion 

 
Motion 

 
Motion 

 
Motion 

08.00 Skolan Skolan Skolan Skolan Skolan Motion Motion 
09.00 Skolan Skolan Skolan Skolan Skolan Motion   
10.00 Skolan Skolan Skolan Skolan Skolan Motion Simskola 
11.00 Skolan Skolan Skolan Skolan Skolan 

 
Simskola 

12.00 Skolan Skolan Skolan Skolan Skolan 
 

  
13.00 Skolan Skolan Skolan Skolan Skolan 

 
  

14.00 Skolan Skolan Skolan Skolan Skolan Vattengympa 
15.00 Skolan Skolan Skolan Skolan Skolan Vattengympa 
16.00 Fritids Motion Motion 

   
  

17.00 Fritids Motion Motion Vattengympa 
 

  
18.00   Motion Motion Vattengympa 

 
  

19.00   
     

  
20.00   

     
  

21.00               
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Motionsbassäng  Rehabbassängen Båda  
 
Förening 1000/h  750/h  1500/h 

 
5.4 Sammanfattande besöksprognos 
 
Sammanfattningsvis bedöms antalet besökare i baddelen av anläggningen till 
27-30 000 om året. Antalet besökande i omklädningsdelen bedöms till 20-
22 000.  
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6 EKONOMI 
 
Ekonomin i en framtida simhall beror av flera saker. Intäkterna i anläggningen 
beror av de olika sätt anläggningen inbringar pengar från besökare eller andra 
organisationer. 
 
I den ekonomiska redogörelsen ingår ett avsnitt som hanterar de kostnader i 
verksamheten som kvarstår om en anläggning motsvarande simhallen i detta 
läge inte konstrueras.  
 
6.1 Investering 

 
6.1.1 Finansiering och likviditet 
 
För planering kring likviditet och finansiering hänvisas till ekonomienheten.  
 
6.2  Kostnads/intäktsanalys 
 
6.2.1 Kostnader  
 
De årliga kostnaderna beror av kapitalkostnaden (investeringskostnad + 
internräntan) och driftskostnaderna i anläggningen. 
 
6.2.1.1 Kapitalkostnad 
 
Till kapitalkostnad räknas internränta och avskrivningar på investeringen. Som 
internränta används i exemplet 2 %. Avskrivningen görs i exemplet på 32 år. 
 

    År 1 År 2 År 3 
Investeringskostnad (tkr)   

 
  

  
 

  
 

  
50 000 tkr Ränta 1 000 970 940 
  Avskrivning (Rak) 1 563 1563 1563 
  Tot (Kapitalkostnad) 2 563 2533 2503 
  

 
  

 
  

40 000 tkr Ränta 800 775 750 
  Avskrivning (Rak) 1 250 1250 1250 
  Tot (Kapitalkostnad) 2 050 2025 2000 
  

 
  

 
  

30 000 tkr Ränta 600 581,25 562,5 
  Avskrivning (Rak) 937,5 937,5 937,5 
  Tot (Kapitalkostnad) 1537,5 1518,8 1500 

 
Tabell. Exempel på ungefärlig kapitalkostnad med internränta på 2 % och rak avskrivningstid 
på 32 år. 
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6.2.1.2 Personalkostnad och bemanning 
 
Bemanningen i simhallen utgår förutom kostnadsperspektivet från 
verksamhetsspecifika krav och driftskrav. 
 
Det är rimligt att driftspersonal öppnar och stänger hallen. Det kan i vissa 
lägen, t ex vid föreningsdrivet tidigt motionssimning vara annan personal än 
driftspersonalen som öppnar anläggningen.  
 
Verksamheten kommer såsom den idag planeras inte att erbjuda simlärare, 
instruktörer eller badvakt i anläggningen. 
 
Driftspersonal kommer också att behöva utföra daglig tillsyn, liksom utföra 
underhåll och planera framtida insatser. Bedömningen är att ungefär 150-200 
% tjänst, fördelade på flera personer, kommer att krävas på sikt. 
 
Svårigheten med bemanningen i en simhall är den delade tjänsten för öppning 
och stängning, samt med toppar och dalar i verksamheten under året. 
Samverkan med befintlig vaktmästarorganisation, inte minst på Hällevi, måste 
eftersträvas.  
 
En vaktmästare/drifttekniker bedöms kosta ungefär 500 tkr per år. 
 
6.2.1.3 Driftkostnader vid full drift 
 
Till driftskostnader räknas förbrukning av energi och vatten, samt sedvanligt 
underhåll. 
 
6.2.1.3.1 Energianvändning och kostnad 
 
Simhallsbyggnaden förväntas förbruka ungefär 670 MWh energi, fördelat på el 
och fjärrvärme.9 Huvuddelen av energianvändningen är fjärrvärme. Priset på 
fjärrvärme i kommunen är vid baslast 275 kronor per MWh. Huvuddelen av 
fjärrvärmen kommer att förbrukas till detta belopp. Total kostnad för energin 
beräknas utifrån detta till 180-200 Tkr. Av detta kan ungefär hälften återvinnas 
från ishallens kylanläggning. Beräknad kostnad för energi till simhallen blir 
omkring 100-200 Tkr per år. 
 

                                                      
9 Energiberäkning av Hällefors Simhall Projektengagemang. Bilaga 4 
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Tabell: Tabell över beräknad energiförbrukning i den tänkta anläggningen utifrån 
förutsättningarna som angivits. Ur Projektengagemangs utredning. (Bilaga)  

 
6.2.1.3.2 Vattenanvändning och kostnad 
 
Bassängvolymerna är 420 m3 respektive 180 m3. Påfyllning en gång och ett 
kalkylerat driftstopp årligen förbrukar 1 200 m3 vatten.  
 
Vattenförbrukningen i bassäng har beräknats till ca 200 l/badande och dygn 
(avblödning). Detta ger en ungefärlig årlig förbrukning (cirka 200 dagar) på 
8 400 m3. 
 
Varje besökare till badet förutsätts duscha 2 gånger (3 min/gång, 36 liter) och 
använda toaletten 1 gång (4 liter). Uppskattningsvis 30 000 besökande kommer 
att förbruka ungefär 2 280 m2 vatten.  
 
I omklädningsdelen kommer på samma sätt sommartid 10-12 000 personer att 
använda omklädningsdelen. Med 0,7 duschar och 1 toalettbesök per besökare 
bedöms denna förbrukning till 315 m3 år.  
 
För skolan bedöms vattenförbrukningen under 100 dagar per år på motsvarande 
sätt till 388 m3.  
 
Total vattenförbrukning vid anläggningen bedöms allstå vara 12-13 000 m3 . 
Med ett pris på 27,30 kr/m3 bedöms vattenkostnaden vara 300-400 tkr.  
 
Det är svårt att bedöma besökarnas kostnader vid användandet av enbart 
omklädningsrummen för fotboll/utomhusaktiviteter, eftersom andelen 
duschande i fotbollsverksamheten och skolan är osäker. 
 
6.2.1.3.3 Övrig drift och underhållskostnader 
 
Städning förutsätts skötas av driftsansvariga vaktmästare inom tjänsten. I övrigt 
tillkommer uppskattningsvis kostnader enligt nedan: 
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 Försäkring  50 000 
 Bevakning  30 000 
 Sophantering  10 000 
 Sedvanligt underhåll 40 000* 
 Förbrukningsmaterial 60 000 
 Tele  15 000   
 

*Underhåll kommer att öka i takt med att anläggningen åldras. 
 
Total kostnad för övrig drift och underhåll bedöms alltså vara omkring 205 tkr. 
 
6.2.1.4 Totala kostnader i drift. 
 
Vid anläggande av en simhall med investeringskostnad 40 000 tkr, med 2 % 
internränta och 32 års avskrivningstakt och som ovan bemannas med 1,5 tjänst 
och har driftskostnader enligt ovan, beräknas alltså inledningsvis belasta 
kommunen med en årlig kostnad på 3 400 tkr.    

 
6.2.2 Intäkter  
 
Intäkterna i anläggningen beror av de olika sätt anläggningen inbringar pengar 
från besökare eller andra organisationer. 
 
I intäktsanalysen har inga intäkter från skol- eller omsorgsverksamheten 
hanterats. Om inträde för detta ska avräknas mot uteblivna kostnader eller 
interndebiteras är ett politiskt beslut.  
 
Intäkter i verksamheten är avhängigt om intäktsgivande verksamhet 
tillhandahålls. Även här bör politiska beslut hantera om hallen ska användas för 
dessa ändamål, om den är dyrare öppen än stängd. 
 
En tänkbar intäktsprognos utifrån besöksprognos och prissättning presenteras 
nedan: 
 
  Pris Antal Summa 
 
Årskort vuxen  3 000 30 90 000 
Årskort ungdom 1 800 2 3 600 
Hallhyra motionssimning 1 000 52 52 000 
Hallhyra Rehab 750 104 78 000 
Hallhyra Hela 1 500 10 15 000 
Totalt    238 600  
 
Intäkterna är mycket svåra att bedöma. Intäkter beror också av hur skolans 
nyttjande räknas. I denna rapport har vi valt att räkna skolans vinst som 
uteblivna kostnader. Några intäkter från skolan finns alltså inte budgeterade. 
Inte heller finns några intäkter från uthyrning av omklädningsrum inräknade. 
 
Det är inte säkert att hallen kommer att användas för publik biljettförsäljning. 
Publik simhall kräver ökad tillsyn.  
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Ett genomsnittligt biljettpris på 40 kronor och 200 besök i veckan på öppna 
tider skulle inbringa runt 400 tkr i intäkter. 
 
6.2.3 Nyckeltal och effekter  
 
Avsnittet avser att belysa investeringen i och driften av en simhall ur ett antal 
olika perspektiv. Nyckeltalen och effekterna ska betraktas som 
diskussionsunderlag och förtydliganden inför beslut om investering. 
Vid bedömning av nyckeltal i simhall ska beaktas att omklädningsdelen för 
utomhusbruk egentligen inte ska innefattas i kostnader som sprids på antal 
badande i anläggningen. 
 
6.2.3.1  Nettokostnader för kommunen 
 
Nettokostnader för kommunen är i detta fall mycket svåra att definiera. Det 
finns i egentlig mening inga relevanta bruttokostnader att skapa nettokostnader 
av. En av de främsta anledningarna till det är svårigheten att hantera skolans 
kostnader. Vid interndebitering kan simhallen kostnadstäckas och eventuellt bli 
kostnadsneutral, medan skolans verksamhet för den ökade simundervisningen 
får ökade kostnader. Sammantaget gör utredningen bedömningen att 
simhallens bruttokostnader utifrån användningsområden och effekter måste 
vara vägledande i bedömningen av nyttan med en simhall. 
 
6.2.1.5 Kvalitativa aspekter 
 
Det är svårt att jämföra kostnader för bruk av simhall i dagens verksamheter 
mot i en tänkt simhall. Den största anledningen är att volymerna i bruk av 
simhall troligen kommer att öka avsevärt. Kostnaderna för simning, om till 
exempel skolan ska interndebitera kostnaderna i simhallen, blir givetvis större 
om skolan undervisar i simhall i mycket större omfattning. På samma sätt kan 
omsorgen, som idag i mycket liten utsträckning använder simhall, få en ökad 
kostnad för denna verksamhet. Beslut får här fattas utifrån de kvarstående 
kostnader som redovisas (6.3), eller utifrån kvalitativa mål i verksamhet. 
 
6.2.3.3 Pris per badande 
 
Med en beräknad bruttokostnad på 3 400 tkr och ungefär 30 000 kalkylerade 
besökande per år i bassäng, blir kostnaden per besök ungefär 113 kronor. Om 
30 000 badande besöker anläggningen och samtliga betalar 113 kronor kommer 
alltså anläggningen att bli kostnadsneutral för kommunen. Med skolan som 
huvudsaklig brukare blir andra jämförelser möjliga. För 50 elever skulle 
kostnaden bli 5 650.  
 
Kostnader i till exempel Filipstad för simresor är inträde 20 kr/badande, ca 
3 500 kr per bussresa tur och retur, 2 simlärare/badvakter á 225/h, motsvarande 
1000:-/resa samt vikariekostnader för medföljande personal. 
 
För motsvarande elevantal som i den tänkta hallen i en simresa till Filipstad 
blir den totala kostnaden alltså ungefär 6050 kronor, motsvarande inträdet 
(1000:-), bussresan (3 500:-), köp av simlärare/badvakt (550:-) och vikarietid 
för extratiden (ca 1 000:-). Om badvaktning sköts av lärare och befintlig 
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personal är alltså anläggningen för just simresor ur detta perspektiv i sämsta 
fall kostnadsneutralt. 
 
6.2.3.4 Driftskostnad per timme 
 
I ovanstående exempel har driften av hallen fördelats på antal brukare utifrån 
en tänkt belastning och därpå följande drift. Simhallsdriften kostar pengar 
oavsett om några gäster finns där eller inte. En badande i anläggningen 
förbrukar också sin del i den vaktmästare som måste vara på plats, samt i extra 
förbrukningsmaterial. Förbrukningsmaterialet anses vara försumbart, men 
vattenförbrukningen kommer att uppgå till omkring 300 liter (avblödning, 
toalettbesök och dusch), motsvarande en kostnad på lite över 8 kronor. En 
vaktmästare kostar ungefär 200 kronor i timmen. Med det exemplifierade 
biljettpriset på 50 kronor behövs då 6 inträden per timme för att täcka 
kostnaden för förbrukningen. Kommunens löpande driftskostnader utöver 
vaktmästare kvarstår då. 
 
6.2.3.5 Kostnad vid drift och ickedrift 
 
Simhallen kommer om den överhuvudtaget inte hålls i drift att kosta enbart 
kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna har bedömts till 2 000 tkr om året. Om 
simhallen hålls tom kommer alltså kommunens kostnader att bli omkring 
2 000 tkr om året. 
 
Vid full drift, utan badande och utan egentlig vaktmästartillsyn (50 %, enbart 
drift), kostar anläggningen kapitalkostnaden, energikostnaden och 
förbrukningsmateriel.  Vattenförbrukningen blir betydligt mindre. Vid drift 
enligt kalkylerade öppettider kostar anläggningen alltså med dessa antagande 
ungefär 2 900-3 000 tkr.  
 
Vid full drift och med full vaktmästartillsyn, men utan badande, kostar 
anläggningen ungefär 3 900-4 300 tkr.  
 
Badande i anläggningen bedöms kosta omkring 10-15 kronor per besök i ökade 
kostnader, motsvarande 300-500 tkr per år. 
 
6.2.3.6  Ersättningskostnader 
 
Det finns en del kostnader i den planerade hallen som ersätter kostnader som 
idag finns. En del av elevers duschande sker i dag i sporthallen, och belastar 
kommunen med kostnader för vattenförbrukning. Denna del kommer troligen 
att minska med en ny anläggning.  

 
6.3  Kvarstående kostnader i anläggningar 
 
6.3.1  Behov av ytterligare idrottshall 
 
Skolan i Hällefors har idag svårt att få plats i sporthallen. Under vissa tider 
ligger tre klasser parallellt, och sporthallen vid Kronhagsskolan används i viss 



Förstudieanalys och beslutsunderlag för simhall, våren 2016 

33 

 

utsträckning fortfarande. Problemet kommer att öka i takt med att övriga 
skolan på sikt verkar behöva ökas från 3 till 4 paralleller.    
 
När Skola2010 planerades fanns från början en idrottshall inplanerad. 
Idrottshallen ströks i det sista förslaget, för att minska byggkostnaden. Gruppen 
i arbetet gjorde bedömningen att elevantalet på sikt skulle kunna minska och få 
plats i sporthallen. Kostnaden för bollhallen bedömdes med 
investeringskostnaden till strax över 9.000 tkr.10 Eventuellt skulle en något 
mindre hall kunna konstrueras. Driftskostnaden fastslogs till 283 tkr 
(400/kvm). 
 

 
 
Bild: Tänkt placering av Sporthall(40x30) i situationsplan inför Skola 2010.11 
 
Med en simhall kommer även behovet av en kompletterande idrottshall att 
minska avsevärt för skolans verksamhet. 
 
6.3.2 Behov av omklädningsrum för fotboll 
 
Fotbollens omklädningsrum vid Hällevi byggdes 1971 och är i mycket dåligt 
skick. Byggnaden omfattar ca 550 kvadratmeter, men då ingår även den 
nybyggda delen med kylanläggningen till ishallen.  
 
Förvaltningen bedömer att kommunen bör tillhandahålla möjligheter till 
ombyte vid anläggningen, och omklädningsrummen har därför varit föremål 
för utredningar beträffande insatser. Redan 2011 bedömde byggnadsteknisk 
konsult att ca 910 tkr skulle behövas de närmaste 5 åren för att skapa fortsatt 
möjlighet till nyttjande.12Eftersom Vision Hällevi har haft en uttalad 
målsättning att utveckla området, har insatser inte genomförts. Skicket på 
anläggningen är numera i stort sett så dåligt att nybyggnation är att föredra. 

                                                      
10 Kommunförvaltningen PM angående Skola 2010 2008-11-18 
11 Förstudiematerial Projektering skola2010.  
12 Kommunförvaltningen Hällefors idrottsplats med tillhörande Idrottsplatser Rapport 2012-
12-07. 
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I nybyggnation skulle detta kosta motsvarande omkring 25 tkr per 
kvadratmeter, alltså minst mellan 8 000 och 12 000 tkr beroende på standard 
och storlek. 
 
Driftskostnaden för dagens anläggning, med vaktmästare och drift, beräknades 
2011 till ungefär 700 tkr. Byggnadskonsulten som fastställde 
renoveringsbehovet fastslog att stora besparingar i drift gick att åstadkomma 
med moderniseringar.  
 
6.3.3 Simresor  
 
Kostnad för extra simresor för elever i årskurs 6-9 som ej når målen i simning, 
beräknades efter Skolinspektionens tillsyn i kommunen under 2015. För elever 
i år 6-9 som ej uppnått målen och kräver kompletterande undervisning (baserat 
på 61 elever), beräknas kostnaden till 88,5 tkr. 
 
De tio ordinarie resor per klass i lågstadiet som genomförs beräknas kosta 
minst motsvarande 6 tkr per tillfälle. Sammanlagd kostnad blir ungefär 200-
250 tkr per år. 
  
6.3.4  Analys 
 
Det ska betonas att tillgången till en egen simhall troligen kommer att öka 
aktiviteten inom nämnda verksamhetsområden. Kostnadsminskningarna i dessa 
aktiviteter kommer således eventuellt att öka belastningen i hallen, och därmed 
i viss mån därför öka driftskostnaden i förhållande till dagens verksamhetsnivå.  
 
Ekonomin vid en verksamhet i skolan och idrotten som förutsätter fortsatta 
simresor, omklädningsrum vid Hällevi och en bollhall kan översiktligt visas i 
tabell: 
 
(Tkr)  Investering   Drift/år 
Liten hall  9000 (år 2008)  283 (ej vaktm.) 
Omklädning (renov) 910  700 
(Nybyggnation)  10000 (uppsk)  500 (uppsk) 
Simresor    300  
   9910   1283 (ej vaktm) 
   (19000 vid nyb.) 1083 (nyb, ej vaktm) 
 
Tabell: Kostnader i tänkta lokaler. 
  
Kapitalkostnaden för nybyggnad av annex och bollhall motsvarar ungefär 
hälften av den kapitalkostnad på 1 000 tkr som simhallen bedöms bära. 
Driftskostnader för dessa nybyggnationer, utan full täckning av vaktmästare, 
hamnar uppskattningsvis på omkring 750-800 tkr. Till detta ska simresor 
motsvarande en kostnad om 250 tkr läggas. Total kostnad för detta läge är 
således uppskattningsvis omkring 2 000 tkr. 
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6.3.4.1 Indirekta kostnader och besparingar 
 
Till indirekta kostnader räknas låga meritvärden i skolan, med påföljande 
samhällseffekter. Kostnader för olyckor i samband med vatten är också svåra 
att beräkna.   
 
6.3.4.2 Följdkostnader kring markarbeten 
 
En simhall kommer att öka kraven på idrottsplatsen vad beträffar övrig 
infrastruktur, till exempel beträffande gångstråk och parkeringar. Detta arbete 
bör påbörjas snarast, och kommer troligen att medföra kostnader för 
kommunen. 
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7 DRIFTS- UPPHANDLINGS- OCH ÄGANDEFORM 
 
7.1 Byggnation 
 
Det finns i huvudsak två sätt att hantera bygget av en simhall – att bygga i egen 
regi eller att bygga genom partnerskap. Partnerskap består av partnerering eller 
offentligt-privat samarbete (OPS). Skillnaden mellan egen regi eller i 
partnerskap är stor vad beträffar upphandlingsförfarandet.  
 
7.1.1 Byggnation i egen regi 
 
Byggnation i egen regi är ofta valet då kommunen i framtiden ska äga och 
driva anläggningen. Egen regi förutsätter en fastprisupphandling, vilket innebär 
ett upphandlingsunderlag i den utsträckning som nu föreligger. Nackdelen med 
fastprisupphandling är att entreprenörer eftersom de inte från början får 
fastställa olika val kan vara mindre intresserade av att lämna kvalitativa 
offerter. En nackdel är också att arbetet med upphandlingen blir omfattande.   
 
Vid byggnation i egen regi, alltså med kommunen som byggherre, står valet 
vid offerering och konstruktion mellan hur stor del av anläggningen som ska 
upphandlas i taget. Upphandlas anläggningen i sin helhet utförs en 
totalentreprenad, där entreprenör lämnar anbud på hela konstruktionen. Vid 
delad entreprenad kan kommunen välja att upphandla större eller mindre delar 
för sig. Till exempel kan markarbete, stomme och vattenrening då upphandlas 
separat.  
 
Delad entreprenad kan vara aktuellt för att till exempel öka konkurrensen i 
varje upphandling, samt till exempel om kommunen själv har delar i 
anläggningen som inte ska ingå i entreprenader. 
En delad upphandling ställer större krav på kommunen under konstruktionen. 
Olika delar och tidsplaner måste samordnas. Det slutliga resultatet kommer 
också att kunna ifrågasättas utifrån att entreprenörer kan hänvisa till andra 
entreprenörers arbete och val av produkter. 
 
7.1.2 Byggnation genom OPS  
 
Byggnationer genom OPS sker ofta när driften av anläggningen senare ska vara 
styrd mot entreprenören. I vissa fall väljer kommuner att skriva avtal med 
entreprenör om att konstruera en hall och sedan hyra den under vissa villkor, 
nästan motsvarande en funktionsupphandling. Fördelen med detta är att 
kommunen på samma gång lämnar ansvaret för konstruktion och drift av 
anläggningen till entreprenör. Kostnader för anläggningen på lång sikt är klar. 
Nackdelen är att kommunen på samma gång tappar delar av sina 
påverkansmöjligheter både i konstruktion och framtida drift. 
 
Upphandlingen vid både OPS och partnerering blir betydligt enklare än vid 
fallet med fastprisupphandling. Enkelt uttryckt bestämmer kommunen en 
budget för projektet, och sitter sedan som diskussionspartner mot en arvoderad 
tilltänkt byggentreprenör. 
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Upphandling via OPS och partnerering kräver budgetbelopp för den tänkta 
anläggningen. Då detta inte varit föremål för politiska beslut bedöms formerna 
som mindre intressanta i detta projekt.  
 
7.1.3 Byggnation genom partnerering 
 
Partnerering består i stort sett av samma förfarande som vid OPS, men 
innefattar inte driftsansvar för anläggningen i framtiden.   

 
7.2 Drift 
 
En simhall kan oavsett ägande drivas på i huvudsak tre sätt; som föreningsdrift, 
som entreprenad eller i egen regi. Till entreprenad räknas också leasing efter 
till exempel OPS. Blandningar av formerna kan förekomma. 
 
7.2.1 Drift i egen regi 
 
Drift i egen regi innebär att kommunen står för alla de i driften ingående 
delarna. Eventuella intäkter tillfaller kommunen. 
   
För- och nackdelar 
 
En drift i egen regi har fördelen att kommunen behåller handlingsfrihet 
beträffande skötsel, tider, regler och liknande. Avtal kring detta kan visserligen 
tecknas, men påverkansmöjligheterna under avtal är små, förutom att själva 
avtalstecknandet är mycket komplicerat. Kommunen kan också använda 
driftpersonalen på det sätt som den finner lämpligast till exempel för att uppnå 
volymer i tjänster eller för synergier i driftsteknikfrågor. 
 
Vid drift av verksamheten i egen regi kan kommunen begränsas av olika lagar 
och författningar som gäller offentlig verksamhet men inte privat. Kommunen 
måste också lägga resurser på att hitta och behålla personal för att sköta 
administration och drift vid anläggningen.   
 
7.1.4 Drift på entreprenad  
 
Drift på entreprenad innefattar OPS, det vill säga att konstruktören av 
simhallen redan från början förutsätts driva anläggningen under ett avtalat antal 
år. 
 
För- och nackdelar 
 
Fördelar med entreprenadformen är att verksamheten i en del fall kan drivas 
med inkomster som kommunen inte kan inräkna. 
Kommunen belastas inte med administration eller drift i verksamheten. 
Kommunen kan inte använda personalen för andra åtaganden, och utan 
omfattande avtalsskrivning och avtalsuppföljning riskerar kommunen att tappa  
handlingsutrymme, till exempel tillträde till anläggningen.  
Kommunen måste också ha en beredskap om entreprenören av någon 
anledning väljer att lämna sitt uppdrag.   
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7.1.5  Föreningsdrift 
 
Föreningsdrift används inte ofta i simhallar eller badhus. Föreningsdrift innebär 
att en förening får ansvar för att sköta hela eller delar driften, mot att de i sin 
tur får olika förmåner i anläggningen.  
 
För- och nackdelar 
 
För- och nackdelarna med föreningsdrift är i stort sett samma som vid 
entreprenad. 
 
7.2 Rekommendationer  
 
Det är troligt att både kunskap och erfarenhet att driva en simhall mot vinst är 
större i entreprenörskap än i kommunens regi. I detta fall är dock 
verksamhetens huvudintresse offentlig men stängd verksamhet (skolan). En 
privat entreprenör skulle få svårt att uppnå de volymer i verksamheten som 
krävs, inte minst med tanke på att anläggningen dimensionerats främst för 
skolverksamhet. Vid entreprenad skulle också ett särskilt avtal beträffande 
skolans simtider och deras inträdesavgifter behöva tecknas. På flera sätt är 
detta problematiskt ur både kommunens och entreprenörens perspektiv.    
 
En partnerering eller en OPS förutsätter en för anläggandet fastställd budget. I 
detta fall har just fastställande av budget varit huvudmålet med projekteringen, 
vilket gör formerna mindre intressanta. Om upphandlingen misslyckas på 
grund av att kostnaden för konstruktionen anses för dyr, kan partnerering 
utifrån det fastställda maxbeloppet i en förnyad upphandling bli aktuell.  
 
En simhall är en komplex anläggning med stora finansiella risker. 
Förvaltningen bedömer att föreningarna i kommunen inte har de resurser som 
krävs för att driva anläggningen som helhet i detta skede.  
 
Förvaltningen rekommenderar att simhallen i utgångsläget upprättas och drivs i 
kommunal regi. Även om alternativa driftsformer senare kan vara aktuella, t ex 
efter en vidareutveckling av anläggningen, behöver verksamhetsomfattningen 
inför ett sådant beslut säkerställas.  
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Avsiktsförklaring gällande fastigheten Klockarebäcken 
3:5>1, Terrassen 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1, Fastighetskarta Klockarebäcken 3:5>1 
 
Ärendet 
Hällefors Bostads AB inkom 2016-02-18 med en förfrågan om att förvärva 
fastigheten Klockarebäcken 3:5>1, Terrassen, i anslutning till Formens hus. 
Kommunförvaltningen vill med detta ärende klargöra att fastigheten inte 
kommer avyttras eftersom den kommer utgöra en viktig beståndsdel för 
kommuns framtida stabsfunktioner. 

 
Fastigheten lokaliserad på Sikforsvägen 9 omfattar 540m² med en 
byggnadsarea på cirka 600m² uppdelad i två plan som angränsar till den 
närliggande fastigheten Formens hus. Merparten av lokalen är vakant, medan 
en del av fastigheten sedan sommaren år 2015 inrymmer butiksförsäljning av 
blommor med ett hyresavtal som löper till och med 2016-07-30. Fastigheten 
har tidigare använts till diverse verksamheter så som restaurang, 
utställningslokal och hårsalong. Lokalerna har, bortsett från nuvarande 
hyresgäst, stått tomma de senaste åren. Byggnadens skalskydd, det vill säga 
byggnadens omslutningsytor (väggar, tak, dörrar osv.) är i övergripande bra 
skick såväl som invärtes ytskikt i markplan. Däremot finns generella brister 
när det gäller elinstallationer och ventilation i hela fastigheten samt fuktmiljö i 
källarplan.  

 
Fastighetsförvaltningen genomför i detta nu åtgärder för att iordningställa 
Formens hus för omlokalisering av kommunens politiska- och 
tjänstemannaorganisation. Åtgärder som delvis kommer samutnyttjas från och 
med att det kommunala bostadsbolaget flyttar sin verksamhet till terrassen. 
Lokaliteterna i fråga rör sig om konferensrum med entréramp, förvaring och 
mellanarkiv. Ur detta perspektiv kommer terrassen utgöra en central del av 
bostadsbolagets, politikernas och förvaltningens dagliga hantering och 
övergripande administration.  

 
 
 



2 
 

 

Åtgärder som annars på lång sikt riskerar att gå förlorade i ett föränderligt 
framtida scenario involverat en tänkbar avyttring. Därmed kan 
kommunförvaltningen konstatera att det är av strategiskt vikt att behålla 
terrassen inom kommunens eget fastighetsbestånd. 

 
Ekonomi 
Fastigheten är taxerad till 892 tkr (mark 214 tkr, byggnad 678 tkr) och har 
ett bokfört värde på 224 tkr.  

 
Fastigheten ägdes till och med 2005-12-26 av Hällefors Bostads AB som 
sålde fastigheten för 1 kr till Formens Hus i Hällefors AB. När bolaget 
sedermera försattes i konkurs köptes fastigheten 2010-07-07 av Hällefors 
kommun för 270 000 kronor genom konkursförsäljning.   

 
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 
 
- Att kommunen behåller fastigheten benämnd Terrassen inom befintligt 

fastighetsbestånd. 
 
 
Jessica Jansson  Martin Emmesjö  
Ekonomichef  Fastighetsekonom 
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Partistöd 2016, dnr KS 16/00181 

 
Beslutsunderlag 
KF 2014-09-09 § 115 
 
Ärendet 
Kommunallagens bestämmelser om kommunalt partistöd förändrades från och 
med 2015, med hårdare krav för utbetalning av stödet. Förändringarna innebär 
bland annat tydligare krav på återredovisning av hur partierna använt det 
kommunala partistödet, samt ett krav på att fullmäktige årligen ska fatta 
beslut om utbetalning av partistöd. 
 
Kommunfullmäktige har 2014-09-09 § 115 beslutat att partistöd bara ska utgå 
för de mandat där en ledamot finns utsedd i enlighet med vallagen. I Hällefors 
kommuns fullmäktigeförsamling är alla mandat besatta med ledamot och alla 
partier uppfyller således representationskravet.  
 
Enligt 2 kap. 11 § tredje stycket kommunallagen kan kommunfullmäktige 
besluta att inte betala ut partistöd till de partier som inte lämnat in redovisning 
och granskningsintyg senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång, 
alltså den sista juni. Detta har också fastställts i kommunens bestämmelser för 
partistöd. Samtliga partier med representation i kommunfullmäktige som 
uppbar partistöd under 2015 har lämnat in redovisning och granskningsintyg. 
Ett parti har meddelat att de inte uppbar stöd under 2015. 
 
Kommunförvaltningen bedömer att de redovisningar av hur partistödet 
använts under 2015 som inkommit, uppfyller lagens krav. 
Kommunförvaltningen bedömer vidare att partier som under 2015 inte uppbar 
något kommunalt partistöd, inte omfattas av kravet på redovisning och 
granskningsrapport för att kvalificera sig för partistöd år 2016.  
 

Ekonomi 
Det kommunala partistödet omfattar en fast del för alla partier med 
representation i kommunfullmäktige om 15 000 kronor, samt en 
mandatbunden del om 30 % av gällande prisbasbelopp. 
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Folkhälsa 
Partistödet innebär en möjlighet att stärka den lokala demokratin. 
Inflytande och delaktighet bedöms ha en positiv effekt på den upplevda 
hälsan. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Partistöd betalas ut till de partier som uppfyller representationskravet och som 
senast 2016-06-31 lämnat in redovisning och granskningsintyg för kommunalt 
partistöd utbetalat 2015. 
 
Partistöd betalas ut till de partier som uppfyller representationskravet men 
som inte uppburit kommunalt partistöd under 2015 och således inte lämnat in 
redovisning och granskningsintyg. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet redogör kommunsekreterare 
Mathias Brandt utförligt och uppmärksammar utskottet på att tf kommunchef 
Magnus Persson inte deltagit i förvaltningens beredning av ärendet. 
 
Per Karlsson (M) ställer fråga gällande partiernas inlämnade underlag vilken 
besvaras av kommunsekreterare Mathias Brandt och ordförande Christina 
Johansson (M). 
 
Maja Loiske (V) och 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 
 
Partistöd betalas ut till de partier som uppfyller representationskravet och som 
senast 2016-06-31 lämnat in redovisning och granskningsintyg för kommunalt 
partistöd utbetalat 2015. 
 
Partistöd betalas ut till de partier som uppfyller representationskravet men 
som inte uppburit kommunalt partistöd under 2015 och således inte lämnat in 
redovisning och granskningsintyg. 
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Regionalt trafikförsörjningsprogram, Örebro län 

 
Beslutsunderlag 
Region Örebro län, Trafikförsörjningsprogram 2016-2025 (remissversion), 
daterad 2016-03-21 
Bilaga 1, Kommunens remissvar till Region Örebro län, daterad 2016-05-19 

 
Ärendet 
Trafikförsörjningen utgör det långsiktiga strategiska planeringen för regional 
kollektivtrafik i Örebro län. Programmet innehåller mål och principer för 
kollektivtrafikens utveckling och skall beskriva hur en utvecklad 
kollektivtrafik kan bidra till högre måluppfyllelse i den regionala 
utvecklingsstrategin. 
 
Målen i trafikförsörjningsprogrammet år 2025 är följande: Sveriges mest 
nöjda resenärer, fem miljoner fler resor jämfört med 2015, en marknadsandel 
om minst 40 procent i de starka stråken, minskad energianvändning per 
personkilometer med 35 procent samt tillgänglighet för alla resenärer i 
stadstrafikens stomlinjer samt i tåg- och expressbusstrafiken. 
 
Funktioner och principer i kollektivtrafiken som är tänkta att bidra till de 
övergripande målsättningarna är: 

 
Attraktiv och tillgänglig resa 
Utveckla attraktiva bytespunkter så som Lilla Mon för de som pendlar mellan 
Hällefors, Nora och Lindesberg, där en bytesfri förbindelse bör utredas. Vid 
Lilla Mon är trafiksäkerheten för närvarande mycket dålig, men bristerna 
förväntas åtgärdas i samband med ombyggnation av Rv 50. 
Informationssystem så som utveckling av realtidssystem bedöms vara ännu 
viktigare där turtätheten är låg i syfte att tydliggöra om det är värt att vänta på 
nästa tur. 
 
Marknad 
Det viktigaste för att nå målet bör vara att anpassa priserna efter 
betalningsviljan, vilket skulle kunna innebära olika priser på olika resor. 
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Utbud och kapacitet 
Frågan om starka stråk i förhållande till glesbygd, tillgänglighet och att kunna 
resa dörr till dörr på rimlig tid bör utredas. Exempelvis kan andra former att 
kollektivtrafik utvecklas så som anropsstyrd kollektivtrafik och nätverk för 
samåkning m.m. Anpassning utifrån nya behov såsom asylboenden bör göras. 
I Hällefors kommuns fall är detta särskilt aktuellt i stråket mellan Hällefors 
och Kopparberg, där en busslinje saknas och turtätheten för tågtrafik är låg. 
Förslagvis bör detta utredas på nytt utifrån rådande förutsättningar. Dessutom 
behöver restider kopplas till Trafikverkets remiss gällande 
hastighetsbegränsningar. 
 
Klimat och miljö 
Fordonens storlekt bör i möjligaste mån anpassas till antalet resande så att en 
hög beläggning erhålles och att anpassning sker i takt med 
teknikutvecklingen. 
 
Trafikering 
Projektet Merkoll som syftar till samordning av skolresor och linjetrafik och 
tillika genomförts i stora delar av länet bör fullföljas även för Hällefors och 
Nora. Vidare önskar kommunen en generell utökning av turtäthet, även om 
detta till viss del redan har skett i och med linjen till och från Karlskoga. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv eftersom rapporten inte presenterar specifika 
åtgärder. 

 
Folkhälsa 
Ett förbättrat kollektivt resande skapar underlag för kortare restider såväl 
som underlag för effektivt nyttjande av tid för arbete och/eller avkoppling. 
Att rapporten dessutom pekar ut ökad tillgänglighet och trygghetsaspekter 
ses som mycket positivt.  

 
Miljö 
En översyn av länets trafikförsörjning är nyttig ur flera perspektiv och 
miljö är definitivt ett av dem. Sedan ett av målen är att övergå till fossilfria 
drivmedel vid 2019, något som enligt rapporten minskar 
energianvändningen med 25 %. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
- Godkänna kommunförvaltningens förslag till remissvar till Region 

Örebro län. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet tilläggsyrkar Christina 
Johansson (M) att skrivningen ska beakta kopplingar mot bergslagsområdet 
Värmland-Dalarna gällande tåg- och bussförbindelser. 
 
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande den stora andelen fossilfritt vilken 
besvaras av tf kommunchef Magnus Persson och Ewa Stålberg (M). 
 
Allan Myrtenkvist (S) och Ewa Stålberg (M) yttrar sig utan att yrka. 
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Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Med förtydligande gällande beaktande av kopplingar mot bergslagsområdet 
Värmland-Dalarna gällande tåg- och bussförbindelser godkänns 
kommunförvaltningens förslag till remissvar till Region Örebro län. 
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Yttrande över Region Örebro läns rapport om regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2016 - 2025 
 (Rapport 2016-03-21)  
 
Utveckla attraktiva bytespunkter så som Lilla Mon för de som pendlar mellan 
Hällefors, Nora och Lindesberg, där en bytesfri förbindelse bör utredas. Vid 
Lilla Mon är trafiksäkerheten för närvarande mycket dålig, men bristerna 
förväntas åtgärdas i samband med ombyggnation av Rv 50. 
Informationssystem så som utveckling av realtidssystem bedöms vara ännu 
viktigare där turtätheten är låg i syfte att tydliggöra om det är värt att vänta på 
nästa tur. 

 
Frågan om starka stråk i förhållande till glesbygd, tillgänglighet och att kunna 
resa dörr till dörr på rimlig tid bör utredas. Exempelvis kan andra former av 
kollektivtrafik utvecklas så som anropsstyrd kollektivtrafik och nätverk för 
samåkning m.m. Anpassning utifrån nya behov såsom asylboenden bör göras. 
I Hällefors kommuns fall är detta särskilt aktuellt i stråket mellan Hällefors 
och Kopparberg, där en busslinje saknas och turtätheten för tågtrafik är låg. 
Förslagvis bör detta behov utredas på nytt utifrån rådande förutsättningar. 
Dessutom behöver restider kopplas till Trafikverkets remiss gällande 
hastighetsbegränsningar. 
 
Projektet Merkoll som syftar till samordning av skolresor och linjetrafik och 
som redan genomförts i stora delar av länet bör fullföljas även för Hällefors 
och Nora. Vidare önskar kommunen en generell utökning av turtäthet, även 
om detta till viss del redan har skett i och med linjen till och från Karlskoga. 
Därutöver bör en anpassning av priserna efter betalningsviljan utredas, vilket 
skulle kunna innebära olika priser på olika resor. 
 
---------- 
I detta ärende har Kommunstyrelsen beslutat. Martin Emmesjö, 
fastighetsekonom, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också Jessica Jansson, ställföreträdande kommunchef, deltagit.  

 
Hällefors kommun 
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1. Bakgrund 

1.1 Trafikförsörjningsprogrammet 
Trafikförsörjningsprogrammet utgör den långsiktiga strategiska planeringen för 

regional kollektivtrafik i Örebro län. Detta sker i avstamp i den regionala 

utvecklingsstrategin. Trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva hur en utvecklad 

kollektivtrafik kan bidra till att målen i den regionala utvecklingsstrategin nås.  

 

Detta trafikförsörjningsprogram är det andra i raden. Den kollektivtrafiklag som 

började gälla den 1 januari 2012 slog fast att varje län ska ha en regional 

kollektivtrafikmyndighet. I Örebro län är den Region Örebro län som är regional 

kollektivtrafikmyndighet. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska upprätta ett 

regionalt trafikförsörjningsprogram, i vilket det ska framgå mål och behov av 

kollektivtrafik för länet. Kollektivtrafikmyndigheten ska också fatta beslut om allmän 

trafikplikt. Trafikpliktsbeslutet beskriver kollektivtrafikmyndighetens åtagande när 

det gäller att arrangera regional kollektivtrafik.  

 

  

Huvudpunkterna i vad trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla är enligt 

lagen följande: 

 

1.  Behovet av regional kollektivtrafik i länet ska beskrivas samt mål för 

kollektivtrafikförsörjningen 

2.  Alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras 

på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på grundval av 

allmän trafikplikt. 

3.  Åtgärder för att skydda miljön, 

4.  Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till 

behov hos personer med funktionsnedsättning, 

5.  De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. 

6. Omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) 

om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån 

uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.  

 

 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett 

trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. 

Programmet ska vid behov uppdateras. 
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Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd med 

motsvarande myndigheter i angränsande län. Samråd ska även ske med övriga 

berörda myndig- heter, organisationer, kollektivtrafikföretagsamt företrädare för 

näringsliv och resenärer. I de fall ett landsting ensamt är regional kollektivtrafik 

myndighet ska samråd även ske med kommunerna i länet. 

 

Kollektivtrafikmyndigheten fäster särskild stor vikt vid att 

trafikförsörjningsprogrammet är väl förankrat i enlighet med lagen och enligt de 

samverkansformer kring kollektivtrafiken som kommunerna och Region Örebro län 

gemensamt utarbetat. 

 

Några viktiga begrepp: 

 
 Trafikplikt - med trafikplikt menas den trafik som ligger till grund för beslut om allmän 

trafik, det vill säga den trafik som myndigheten väljer att tilldela eller upphandla 

och avtala om. 

 

 Regional kollektivtrafik - med regional kollektivtrafik menas enligt lagen all 

kollektivtrafik inom länet (både allmän och kommersiell trafik),samt trafik över 

länsgräns där det huvudsakligaste resandet utgörs av vardagsresor.  

 

 Särskild kollektivtrafik – med särskild kollektivtrafik menas samhällsbetald trafik som 

inte är öppen för alla utan kräver någon form av tillstånd. Till särskild kollektivtrafik 

räknas färdtjänst, riksfärdtjänst, vissa sjukresor samt skolskjutsar.  

 

1.2 Organisation 
Region Örebro län utgör den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM). Under 

nuvarande mandatperiod är det nämnden för samhällsbyggnad som ska fullgöra rollen 

som regional kollektivtrafikmyndighet.  

Trafikförsörjningsprogrammet är det centrala styrdokumentet inom Region Örebro 

län för utveckling av kollektivtrafiken. Programmet kommer att brytas ner till årsvisa 

planer, för att tydliggöra nödvändiga åtagande från kollektivtrafikmyndigheten, 

väghållare och andra aktörer.  

 

För att tillgodose den kommunala förankringen av de beslut som fattas av 

myndigheten finns ett specifikt samverkansråd för infrastruktur och trafik. Det 

specifika samverkansrådet består av ledande kommunala politiker inom området 

infrastruktur och trafik.  

 

Det finns också en informell samverkansstruktur med tjänstemän i kommunerna, 

Region Örebro län samt Trafikverket, i form av de så kallade ”snurremöten” som 

anordnas fyra gånger om år. Vid dessa möten diskuteras vad som är på gång inom 

planering avseende infrastruktur och kollektivtrafik.  
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När det gäller det storregionala perspektivet finns framför allt processen kring ”En 

Bättre Sits” med Mälardalsrådet som sammanhållande. ”En Bättre Sits” har utvecklats 

till en stark och historiskt unik process med ett samverkande nätverk av politiker med 

stöd av tjänstemän från de planupprättande organen, de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna i länen samt Trafikverket.  

 

Planeringssamverkan kring den regionala tågtrafiken i Mälardalen hanteras i första 

hand genom Mälardalstrafik AB (MÄLAB) och Tåg i Bergslagen (TiB), där frågor 

om planering, trafikering, marknadsföring, färdbevis och strategisk utveckling 

hanteras i nära samverkan med trafikbolag och berörda län. 
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2. Övergripande mål för transportsystemet 

Kollektivtrafiken ska bidra till att målen i Utvecklingsstrategin för Örebroregionen 

nås. I utvecklingsstrategin finns ett antal målområden utpekade, som tillsammans ska 

bidra till förverkligandet av visionen. Ett av dessa målområden är ”Aktiv 

regionförstoring”, vilket kan betraktas som en del i det övergripande mål för 

trafikförsörjningsprogrammet.  

 

I Regional översiktlig planering för Örebroregionen finns en rad rekommendationer 

för hur den rumsliga planeringen kan bidra till att målen i utvecklings- strategin nås.  

 

Den regionala utvecklingsstrategin är i skrivande stund under omarbetning. En ny 

strategi ska vara klar under 2017. 

 

Målen förutsätter att kollektivtrafikmyndigheten, kommuner, trafikverket och andra 

berörda aktörer samordnar ett strategiarbete där nödvändiga åtgärder identifieras. 
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3. Mål för kollektivtrafiken 

De mål som finns uppställda i den regionala utvecklingsstrategin och regional 

översiktlig planering anger regionens ambitioner för hela transportsystemet och den 

regionala samhällsplaneringen. Det betyder att målen i trafikförsörjningsprogrammet 

är inriktade på det som är kollektivtrafikens bidrag till att målen i den regionala 

utvecklingsstrategin nås.  

 

Målen i trafikförsörjningsprogrammet tar sikte på år 2025.  

 

År 2025 har kollektivtrafiken i Örebroregionen...

...en marknadsandel 
om minst 40 procent 

i de starka stråken 

...i stadstrafikens 
stomlinjer samt i 

tåg- och 
expressbusstrafiken i 

hög grad gjorts 
tillgänglig för alla 

resenärer

...minskat 
energianvändningen 
per personkilometer 

med 35 procent

...5 miljoner fler 
resor jämfört med 

2015

...Sveriges mest 
nöjda resenärer

 
Figur 1: Övergripande mål för kollektivtrafiken till år 2025 

3.1 År 2025… 

År 2025 har Örebroregionen Sveriges mest nöjda resenärer med kollektivtrafiken. 

Den allmänna uppfattningen bland länets invånare, både dem som använder 

kollektivtrafiken och dem som reser på andra sätt, är att Örebroregionen har Sveriges 

bästa kollektivtrafik. De flesta upplever att kollektivtrafiken är det smidigaste sättet 

att förflytta sig, där avstånden är för långa för att man ska kunna gå eller cykla. 

Resenären känner stor trygghet att buss och tåg avgår och kommer fram i tid. 

 

De satsningar som genomfördes före 2020 har nu gett full effekt. Det handlar bland 

annat satsningarna på södra och västra länsdelen, utvecklingen av stadstrafiken i 

Örebro samt satsningen på tågtrafiken i Mälardalen. Detta har lett till att vi nu har 5 

miljoner fler resor med kollektivtrafiken varje år jämfört med 2015. Det nybyggda 

BRT-systemet i Örebro förväntas ge en kraftig resandeökning med kollektivtrafiken 

under kommande år.  

 

Kollektivtrafiken i de starka stråken och i Örebro stad är nu utbyggd med en hög 

turtäthet och konkurrenskraftiga restider mot bilen. Många av de boende av längs 

stråken har upptäckt att det går smidigt att klara det mesta av vardagsresandet utan 

bilen. Marknadsandelen i de starka stråken har därför ökat till 40 procent av de 
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motoriserade transporterna. Resenärer som behöver korsa länsgränserna gör det enkelt 

och till rimlig taxa, vi samverkar aktivt med de kringliggande länen 

 

Sedan 2019 drivs all kollektivtrafik i länet med fossilfria drivmedel. Kollektivtrafiken 

har sedan tillägnat sig alla de tekniska framsteg som gjorts inom drivmedel och på 

fordonssidan. Detta har lett till kollektivtrafiken i regionen har kunnat minska 

energianvändningen med 25 procent.  

 

Genom en fokuserad satsning tillsammans med kommunerna och Trafikverket har 

man många av de otillgängliga hållplatser och anslutningar till dessa. Alla bussar 

samt 80 procent av hållplatserna i stomlinjerna i stadstrafiken samt tåg- och 

expressbusstrafiken är nu anpassade för alla resenärer. 

3.2  Övergripande strategisk inriktning 
Ett antal centrala funktioner och principer anger den strategiska inriktningen för 

kollektivtrafiken – i syfte att nå målen för kollektivtrafiken.  

 

Funktioner och principer i kollektivtrafiken som bidrar till det övergripande målet

Samordna olika 
transportslag för en smidig 

resa dörr-till dörr

En prissättning som 
främjar ett ökat resande 

och ökade intäkter

Förutsägbart, långsiktigt 
och tillförlitligt trafikutbud

Dimensioneras för att klara 
en ökad marknadsandel 

om 15%

Attraktiv och tillgänglig 
resa

Alla invånare i länets ska 
ha tillgång till 
kollektivtrafik

Prioritera i första hand 
kortare restider i relationer 

över 30 minuter

Prioritera i första hand 
högre turtäthet i relationer 

under 30 minuter

Eftersträva bytesfria resor 
mellan Örebro och övriga 
kommunhuvudorter samt 
till angränsande nodstäder

Kollektivtrafiken drivs med 
fossilfria drivmedel till år 

2020

Energianvändningen per 
personkilometer ska 

minska med 35 procent

Kollektivtrafiken har en 
hög resurseffektivitet

Konkurrenskraftiga 
restider jämfört med bil 

och hög turtäthet i starka 
stråk

Marknad

Utbud och kapacitet

Klimat och miljö

Utveckla attraktiva 
bytespunkter

Express- och 
regionaltåglinjer samt 

stomlinjer i stadstrafiken 
görs tillgängliga för alla 

resenärer 

Trafikering

En prissättning och 
produktutbud som bidrar 

till ett bättre 
kapacitetsutnyttjande (dvs 

hög beläggning hela 
trafikdygnet)

Distributionskanaler som 
bidrar kortare restider och 

enkelhet för resenären

Informationssystem som 
ökar kollektivtrafikens 

användbarhet för 
resenären

Effektiv användning av 
restiden (möjlighet till 

arbete eller avkoppling)

Buller och emissioner från 
stadsbussar minskar

Påverkan – 
Motivera fler resenärer att 

välja kollektivtrafiken 
framför bilen

 
Figur 2: Strategisk inriktning - funktion och principer i kollektivtrafiken som bidrar till målen 
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4. Nuläge 

4.1 Samhällsutmaningar för kollektivtrafiken 

4.1.1 Befolkning och sysselsättning 

Örebro län har idag en ökande befolkning. Det har också skett en återhämtning på 

arbetsmarknaden efter senare års tillbakagång. Men det är i hög grad varierande 

förutsättningar i länet. Strukturomvandling och urbanisering har under en lång tid 

lämnat tydliga avtryck i befolknings- och sysselsättningsutvecklingen. Medan Örebro 

och ett begränsat omland haft en stark tillväxt, har övriga länet har en avsevärt 

svagare utveckling.  

 
Figur 3: Andel av befolkningen i respektive bebyggelsetyp (Källa: SCB). 

En framskrivning visar att befolkningen i Örebro län kommer att öka med cirka 

25 000 personer mellan 2010 och 2030, och med ytterligare 10 000 personer till 2050. 

Men framskrivningen visar också att befolkningstillväxten i första hand kommer att 

ske i orterna Örebro, Kumla och Hallsberg med omnejd. Även sysselsättningen 

förväntas följa samma utveckling, men med en ännu snabbare koncentration till 

främst Örebro. Detta betyder också att underlaget kraftigt kommer att öka för den 

regionala kollektivtrafiken.  

4.1.2 Pendlingen blir alltmer avgörande för sysselsättningen 

Den pågående strukturomvandlingen har bidragit till att många jobb försvunnit från 

de mindre orterna. Efter nedgången kring 2009-10 har sysselsättningen återhämtat sig 

endast i de större städerna och deras pendlingsomland. Pendling har därför i allt högre 

grad blivit en strategi för människor att etablera sig och utveckla sig på 

arbetsmarknaden.  
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Karta 1: Mellankommunal pendling Örebro län, 2012. 

Ser man då till vart människor pendlar, framgår av Karta 1 att det finns två viktiga 

noder i Örebro län; Örebro och Karlskoga. De största pendlingsströmmarna sker 

radiellt mellan Örebro och övriga kommunhuvudorter i länet. I stråken Örebro-

Karlskoga, Hallsberg-Kumla-Örebro samt Örebro-Lindesberg finns ett dubbelriktat 

pendlande, vilket skapa underlag för en bättre kostnadstäckning för kollektivtrafiken.  

Mönstren för pendling efter utbildning och inkomst följer varandra. Samvariationen 

innebär att desto högre inkomst och utbildning desto längre blir pendlingen. Samtidigt 

innebär en lägre inkomst och utbildning starkare lokala och kortare pendlingsmönster. 
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Karta 2: Mellankommunal pendling, förändring 2008-2012. 

Om man ser till utvecklingen de senaste 20 åren så har pendlingen ökat i nästa 

samtliga relationer i såväl Örebro län som i övriga Stockholm-Mälarregionen. I Karta 

2 kan det dock noteras att pendlingen under den senaste fyraårsperioden minskat i 

vissa relationer. Det handlar främst om pendling mellan mindre orter samt till orter 

som varit hårt drabbade av den senaste lågkonjunkturen. Men även under denna 

period är det tydligaste mönstret att det sker en omfattande ökning av antalet pendlare 

i de allra flesta större relationer. Detta ställer i sin tur ökade krav på större kapacitet i 

transportsystemet.  
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4.1.3 Regionförstoring  

En konsekvens av den ökade pendlingen är en fortsatt regionförstoring. Begreppet 

regionförstoring kan förklaras som att det område inom vilket människor är beredda 

att pendla för att ta ett jobb, blir större
1
.  

Regionförstoring antas vara en faktor som starkt bidrar till den regionala tillväxten. 

Forskning har visat att det i stort sett bara är de stora arbetsmarknadsregionerna som 

förmår att attrahera människor, kapital och verksamheter i sådan omfattning att det 

blir en positiv tillväxt. Små regioner förefaller endast i undantagsfall har 

konkurrensfördelar jämfört med stora regioner.  

 

 
Karta 3: Andel inpendlare av sysselsatt nattbefolkning från tätorter till centralorter, 2013. Källa: 

SCB-Supercross, egenbearbetning. 

                                                
1
 Denna funktionella regionförstoring ska inte förväxlas med de diskussioner som emellanåt 

förs om att slå samman län och landsting för att bilda större administrativa regioner.  
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Karta 4: Arbetsmarknadsområden 2013. 

Samtidigt finns det forskning som visar att långvarig pendling över långa sträckor kan 

ha negativa sociala konsekvenser för både pendlaren och dennes familj. Det är också 

signifikant att långväga pendling påverkar pendlarens hälsa negativt. Andra studier 

visar dock att de som pendlar längre sträckor med kollektivtrafik ofta är mer socialt 

aktiva än övriga när de kommer hem. Det antas bero på den vilopaus och ”egen tid” 

som restiden ger.  Detta ställer förstås krav på att kollektivtrafiken kan skapa kortare 

restider, och att ”hela resan” ska vara smidig. Det finns också stora folkhälsovinster 

genom en omställning från bil till kollektivtrafik. Detta är en effekt av den ökade 

rörlighet som kommer att gå till och från kollektivtrafiken jämfört med att sätta sig i 

bilen.  

 

Bidragande till den regionförstoring vi haft under senare år förstås de investeringar 

som skett i transportinfrastrukturen. Det har inneburit att restiderna kunnat kortas ner 
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i många relationer. Men undersökningar visar också att regionförstoringen i än högre 

grad är en konsekvens av att människor är beredda att använda allt mer tid för att 

pendla. 

4.1.4 Klimat och transporter 

Region Örebro län utgår i trafikförsörjningsprogrammet från de nationella målen om 

begränsad klimatpåverkan, vilket innebär fossilfria transporter senast 2030 samt inga 

nettoutsläpp av växthusgaser efter 2050. 

 

Transporterna står idag för ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen. Om det ska 

vara möjligt att nå målen handlar det inte bara om att åstadkomma en omställning till 

hållbara drivmedel inom transportsektorn. Tillgången på koldioxidneutral energi 

kommer också att bli en kritiskt fråga. Därför är det viktigt att energiåtgången inom 

transportsektorn minskar. Det effektivaste sättet att hantera denna utmaning är att 

ersätta så många bilresor som möjligt med kollektivtrafik, gång eller cykel. 

4.2 Kollektivtrafikens utveckling 
Överlag finns det en god tillgänglighet till kollektivtrafik i Örebro län, främst om man 

ser till kollektivtrafikens yttäckning. Över 90 procent av länets invånare har tillgång 

till en kollektivtrafik med minst fem avgångar per dygn.  

 

Vid planering av kollektivtrafik är bosättningsmönster och befolkningsunderlag samt 

arbetsplatsernas lokalisering viktiga utgångspunkter. Tätt bosättningsmönster med 

geografiskt koncentrerade arbetsplatser ger förutsättningar för god försörjning av 

kollektivtrafik. Samplanering av kollektivtrafik och den övriga samhällsplaneringen 

är en förutsättning för god försörjning av kollektivtrafik.  

4.2.1 Svag men positiv resandeutveckling 

 
Figur 4: Utveckling av antal kollektivtrafikresor (exkl. skolresor), pendling (alla transportslag) och 

befolkning (Källa: Region Örebro län och SCB). 
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Som Figur 4 visar sker det en årlig utveckling av antalet resor med kollektivtrafiken 

om drygt 1 procent. Diagrammet visar att kollektivtrafikresandet ökar i ungefär 

samma takt som den totala pendlingen. Det antyder att det ökade resandet med 

kollektivtrafiken i hög grad är framdrivet av en ökande befolkning som blir alltmer 

benägen att pendla.  

 
Figur 5: Utveckling resor per kollektivtrafikslag, index 2005=100. 

 
Figur 6: Andel resor per kollektivtrafikslag 2014 

4.2.2 Låg marknadsandel 

Ökningen med kollektivtrafiken är dock alltför liten för att kollektivtrafikens 

marknadsandel av alla motoriserade persontransporter ska öka. Kollektivtrafikens 

marknadsandel ökar när resandet med kollektivtrafik ökar på bekostnad av biltrafiken. 

Kollektivtrafikens marknadsandel av samtliga motoriserade transporter har länge 

legat på en stabil nivå och uppgår idag till 13 procent.  

4.2.3 Restider 

Forskning har visat att benägenheten att pendla i mycket hög grad styrs av restiden. 

Restider upp till 20 minuter har mycket liten påverkan på pendlingsbenägenheten. 

Benägenheten att pendla avtar kraftigt när restider överstiger 45 minuter. För att en 

kollektivtrafikresa ska vara konkurrenskraftig i jämförelse med en bilresa krävs ofta 

att restiden med kollektivtrafik är kortare. Detta bland annat för att kompensera för 

den tid resenären får lägga på anslutningsresor och väntetid. För att jämföra 

kollektivtrafikens restid med bilens brukar man beräkna en restidskvot, det vill säga 

restiden med kollektivtrafik dividerat med restiden för bil i samma relation. 
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I många av de linjer där det idag finns tågförbindelse är restidskvoten under 1, vilket 

innebär att kollektivtrafiken på dessa linjer har en mycket god konkurrenskraft mot 

bilen. Men i många relationer med busstrafik är restidskvoten alltför hög för att 

kollektivtrafiken på allvar ska kunna konkurrera med bilen. Även stadsbusstrafiken i 

Örebro belastas av långa körtider i jämförelse med bilen, i synnerhet i högtrafiktid.  

 

Sammantaget innebär detta att restiderna med kollektivtrafiken i en mycket stor del av 

trafiksystemet är alltför långa för att kunna vara konkurrenskraftiga mot bilen.  

4.2.4 Kollektivtrafiken är en del av hela resan 

För att kollektivtrafiken ska komma till nytta för så många resenärer som möjligt, 

förutsätts att det finns en väl utbyggd struktur för anslutande resor. Det är också 

angeläget att det finns en samordning med infrastrukturen för cyklister och 

fotgängare. I praktisk planering pratat man ofta om restidströsklar. Man kan se att 

benägenheten att gå eller cykla till hållplatsen faller snabbt efter cirka 10 minuters 

gång- eller cykeltid. Detta påverkas dock av kollektivtrafikens standard och 

egenskaper. Det lönar att gå en bit extra för att i gengäld få välja på fler linjer med 

hög turtäthet och korta restider. Längre avstånd mellan hållplatserna utmed linjen ger 

färre stopp, kortare restider och i förlängningen fler resenärer.  

 

Pendlarparkeringar är också ett viktigt komplement, särskilt till tågstationer och 

hållplatser med ett glest omland som är svåra att försörja med matartrafik. 

4.2.5 Ett aktivt resande 

Det finns ett en tydlig resenärstrend mot ett mer aktivt resande. Det innebär att man 

använder restiden för avkoppling, produktivt arbete, socialt umgänge eller annan form 

av förströelse. Avkoppling är den vanligaste aktiviteten. Att arbeta eller studera är 

mindre utbrett, men är betydelsefullt och tar det mesta av tiden för de som gör det.  

 

De som arbetar och studerar ombord på bussen eller tåget värderar också sin tid högre 

och är mer nöjda med kollektivtrafiken än de som använder restiden mer passivt. 

Möjligheten till ett aktivt resande är kanske också en av de största 

konkurrensfördelarna kollektivtrafiken har gentemot bilen. 

4.2.6 Priser och biljetter 

Biljettpriserna kan sägas vara den monetära kostnaden för resan. I sammanhanget är 

det viktigt att ha klart för sig att resenären också har andra uppoffringar eller 

kostnader för resan utöver den monetära. Det kan handla om restid, väntetid eller 

komfort.  



 

18 (40) Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län | Datum: 2016-03-21 Region Örebro län 
 

 

 

Priset kan underlätta eller hindra människor från att använda kollektivtrafik, men 

oftast är inte priset avgörande för valet att åka kollektivt eller inte. Trots det menar 

många bilister att ett lägre pris skulle motivera dem att byta bilen mot kollektivtrafik. 

Valet styrs vanligtvis av pris och andra attribut. Många är villiga att betala ett högre 

pris för ökad pålitlighet och andra kvalitetsförbättringar. Människor med låg inkomst 

är mer beroende av en låg prisnivå och lägger också större vikt vid priset vid 

värdering av tjänsten. Forskning har också visat att kollektivtrafiken används mer när 

den är gratis. Ökningen beror främst på att befintliga resenärer åker mer. 

Nytillkommande resenärer är få och kommer främst från gång och cykel. Gratis 

kollektivtrafik attrahera resenärer som ”störde” ordinarie resenärer. Pris krävdes för 

att behålla kvalitetsattribut som säkerhet och komfort. Gratiskampanjer kan vara 

effektiva, men det är andra kvalitetsattribut som avgör om resenärerna fortsätter resa 

kollektivt.  

 

De utredningar som Region Örebro län gjort antyder att i de flesta relationer är det 

andra faktorer än ett lägre pris som kan påverka resandet med kollektivtrafiken.  

4.2.7 Tillgänglighet för resenärer 

Region Örebro län har en ambition att tillhandahålla trafiklösningar som tillgodoser 

alla människors resebehov. Anpassning av fordon och hållplatser, införande av 

informationssystem och en ökad insikt om funktionsnedsattas situation är viktiga 

delar i detta. Dessa åtgärder är också angelägna för att skapa en attraktivare 

kollektivtrafik och bidra till ett ökat resande.  

I nuvarande trafikförsörjningsprogram är en avgränsning att kollektivtrafiken normalt 

ska vara anpassad för äldre, rollatoranvändare, rullstolsburna, hörselskadade och 

synskadade. 

 

I nuläget är 97 procent av bussarna anpassade för rollatorer och rullstolar, medan 36 

procent av audiovisuellt utrop. Det innebär att sammantaget är 36 procent av bussarna 

anpassade enligt de målkriterier som anges ovan. För den regionala tågtrafiken finns 

ingen sammanställning över tågfordonens utrustning, men merparten av fordonen i 

den upphandlade tågtrafiken uppfyller kriterierna för ovan angivna resenärsgrupper.  
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Figur 7: Kravuppfyllnad för hållplatser 2015. 

När det gäller infrastrukturen vid hållplatser så finns det idag stora brister i 

tillgängligheten för resenärer. I Figur 7visas graden av kravuppfyllnad. Där framgår 

att endast en liten del av hållplatserna uppfyllser samtliga tillgänglighetskrav. Det bör 

dock tilläggas att kartläggningen ännu inte är fullständig. 

 

 
Figur 8: Kravuppfyllnad för hållplatser per trafiktyp, 2015 

Av Figur 8framgår att det finns stora skillnader i kravuppfyllnaden mellan de olika 

typerna av kollektivtrafik. Generellt uppfylls kraven i högre grad i stadstrafiken. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Resecentrum/Terminaler

Stora hållplatser

Mindre hållplatser tätort

Mindre hållplatser landsbygd

Ingen uppgift

0-24%

25-49%

50-74%

75-99%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Stadstrafik Örebro Stadstrafik
Karlskoga

Närtrafik Regionbussar Expressbussar



 

20 (40) Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län | Datum: 2016-03-21 Region Örebro län 
 

 

5. Strategisk inriktning för kollektivtrafiken 

Ett antal centrala funktioner och principer anger den strategiska inriktningen för 

kollektivtrafiken – i syfte att nå målen för kollektivtrafiken.  
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hög beläggning hela 
trafikdygnet)

Distributionskanaler som 
bidrar kortare restider och 

enkelhet för resenären

Informationssystem som 
ökar kollektivtrafikens 

användbarhet för 
resenären

Effektiv användning av 
restiden (möjlighet till 

arbete eller avkoppling)

Buller och emissioner från 
stadsbussar minskar

Påverkan – 
Motivera fler resenärer att 

välja kollektivtrafiken 
framför bilen

 
Figur 9: Strategisk inriktning - funktion och principer i kollektivtrafiken som bidrar till målen 

5.1 Attraktiv och tillgänglig resa 

 

Attraktiv och tillgänglig 
resa

Utveckla attraktiva 
bytespunkter

Express- och 
regionaltåglinjer samt 

stomlinjer i stadstrafiken 
görs tillgängliga för alla 

resenärer 

Informationssystem som 
ökar kollektivtrafikens 

användbarhet för 
resenären

Effektiv användning av 
restiden (möjlighet till 

arbete eller avkoppling)

 

Alla resenärer ska uppleva kollektivtrafiken som ett attraktivare alternativ än bilen 

och som trygg, pålitlig och säker.  

Utveckla attraktiva bytespunkter. Detta innebär bland att 

kollektivtrafikmyndigheten i samverkan med kommuner och Trafikverket driver 
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utveckling om att höja standarden på större hållplatser, resecentrum och bytespunkter. 

Den fysiska utformningen av hållplatser och gångvägar till hållplatsen ska vara 

tillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt och trygghetsaspekter. Särskilt barnens 

specifika förutsättningar ska beaktas.  

Express- och regionaltågslinjer samt stomlinjer i stadstrafiken görs tillgängliga 

för alla resenärer. Detta kan bland annat innebära utveckling av audiovisuellt 

informationssystem på bussar, samt utveckling av hållplatser och anslutningar till 

dessa. 

Effektiv användning av restiden. En viktig konkurrensfördel i kollektivtrafiken är 

möjligheten att använda restiden effektivt, exempelvis för arbete eller avkoppling. 

Detta kan bland annat innebär att de fordon som nyttjas för lägre resor (ffa 

expressbussar och regionaltåg) ska vara utformade med exempelvis bord, eluttag, 

wifi, fällbart säte. 

Informationssystem som ökar kollektivtrafikens användbarhet för resenären. 

Innebär utveckling av realtidssystem, webben, reseplanerare, störningsinformation. 

5.2 Marknad 
 

En prissättning som 
främjar ett ökat resande 

och ökade intäkter
Marknad

En prissättning och 
produktutbud som bidrar 

till ett bättre 
kapacitetsutnyttjande (dvs 

hög beläggning hela 
trafikdygnet)

Distributionskanaler som 
bidrar kortare restider och 

enkelhet för resenären

Påverkan – 
Motivera fler resenärer att 

välja kollektivtrafiken 
framför bilen

 

En prissättning som främjar ett ökat resande och ökade intäkter. Detta kan 

innebära att vi behöver utveckla biljettpriserna så att de i högre grad anpassas till 

människors betalningsvilja. Priset får inte bara ses som en ekonomisk faktor, utan 

som ett viktigt verktyg för att locka fler resenärer. Kan innebära högre priser på vissa 

resor och lägre på andra. 

En prissättning och produktutbud som bidrar till ett bättre 

kapacitetsutnyttjande. För att bättre nyttja de resurser som läggs och står till 

förfogande för kollektivtrafiken ska en hög beläggning eftersträvas under hela 

trafikdygnet. En möjlig åtgärd är att det behöver ske en översyn hur vi kan utforma ett 

produktutbud kopplat till prissättning som skapar incitament för de som inte behöver 

resa i högtrafik att resa i lågtrafik. 

Distributionskanaler som bidrar kortare restider och enkelhet för resenären. 

Detta kan innebära att kollektivtrafikmyndigheten behöver se över hur vi kan 

tydliggöra för resenärer hur och var man köper färdbevis samt hur visering på bussen 

kan göras snabbare. 

Påverkan – Motivera fler resenärer att välja kollektivtrafiken framför bilen. 

Detta innebär exempelvis att kollektivtrafikmyndigheten behöver utveckla sitt arbete 

med marknadsföring av kollektivtrafiken. En annan åtgärd kan vara ett utvecklat 
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arbete med mobility-management med kollektivtrafikmyndigheten, kommunerna och 

andra aktörer.  

Dialog och kommunikation med resenärerna är en kärnfunktion för vår verksamhet. 

5.3 Utbud och kapacitet 
 

Samordna olika 
transportslag för en smidig 

resa dörr-till dörr

Förutsägbart, långsiktigt 
och tillförlitligt trafikutbud

Dimensioneras för att klara 
en ökad marknadsandel 

om 15%

Alla invånare i länets ska 
ha tillgång till 
kollektivtrafik

Utbud och kapacitet

 

 Dimensioneras för att klara en ökad marknadsandel om 15%. En ökad kapacitet 

i kollektivtrafiken är nödvändig för att klara det ökade resandet samt för att 

kommande regionförstoringen ska vara hållbar. En ökning från dagens 12,5 miljoner 

resor årligen till 17 miljoner resor beräknas ge en genomsnittlig marknadsandel om 

15 procent. Detta innebär sannolikt ändå att numerärt kommer resandet med bil öka i 

snabbare takt än resor med kollektivtrafiken. Viktiga åtgärder här är att fullfölja 

satsningen på kollektivtrafiken i västra länsdelen, utveckling av regionala busstrafiken 

i Örebro-Lekeberg, samt satsningen på den regionala tågtrafiken i Mälardalen. Den 

satsning som bedöms ge absolut stört effekt på det kollektiva resandet är utveckling 

av ett system för Bus Rapid Transit i Örebro stad.  

Förutsägbart, långsiktigt och tillförlitligt trafikutbud. Människor ska känna sig 

trygga med att det kommer att finnas ett stabilt utbud av kollektivtrafik där de väljer 

att bosätta sig. Linjedragningar ska vara beständiga, så att det är möjligt att bygga en 

samhällsstruktur med kollektivtrafiken som utgångspunkt. Att kunna lita på att 

kollektivtrafiken kommer i tid är viktigare än att kapa restiden. 

Samordna olika transportslag för en smidig resa dörr-till dörr. Detta innebär att 

tidtabellen behöver anpassas efter de viktigaste bytesrelationerna. Det förutsätter 

också ett fungerande samarbete med kommuner och Trafikverket gällande byggande 

av hållplatser, pendlarparkeringar för bilar och cyklar, samt anslutningar till 

hållplatser. 

Alla invånare i länet ska ha tillgång till kollektivtrafik. Detta förutsätter att 

kollektivtrafiken utvecklar ett system för närtrafik i de delar av länet där sådan inte 

finns. Utbudet skall också vara ett redskap för att minska segregation och ojämnlikhet 

i samhället. 

5.4 Klimat och Miljö 
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Kollektivtrafiken drivs med 
fossilfria drivmedel till år 

2020

Energianvändningen per 
personkilometer ska 

minska med 35 procent

Kollektivtrafiken har en 
hög resurseffektivitetKlimat och miljö

Buller och emissioner från 
stadsbussar minskar

 

Kollektivtrafiken drivs med fossilfria drivmedel till år 2020. Detta förutsätter att 

kollektivtrafiken ställer krav på fossilfria drivmedel i alla kommande upphandlingar 

eller tilldelningar av kollektivtrafikuppdrag.  

Energiförbrukningen per personkilometer ska minska med 35 procent.  För att 

på bästa sätt bidra till att minska transporternas klimatpåverkan måste 

kollektivtrafikmyndigheten i alla kommande beslut om upphandling eller tilldelning, 

tillgodogöra sig alla tekniska framsteg i fordonsutveckling, så att energieffektiviteten 

är så hög som möjligt. Med den teknik som finns att tillgå idag förutsätter det ökade 

inslag av eldrift i busstrafiken.  

Buller och emissioner från stadsbussar minskar. För att öka kollektivtrafikens 

konkurrenskraft är det viktigt att den kan ta resenären så nära viktiga målpunkter som 

möjligt. I täta stadsmiljöer kan buller från bussarna vara en begränsande faktor när det 

gäller att integrera bussarna i stadsmiljön. Genom inslag av eldrift, exempelvis 

hybridteknik, finns det också möjlighet att temporärt eliminera bussarnas emissioner. 

Detta skapar möjligheter för att etablera hållplatser inomhus.  

Kollektivtrafiken har en hög beläggning. Det är inte tillräckligt att anskaffa fordon 

med hög energiintensitet. En förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara såväl 

klimat- och resursmässigt hållbar, är att den har en beläggning som uppgår till en nivå 

som gör att det finns klimatnyttor med människor väljer kollektivtrafiken framför att 

åka bil.   

5.5 Trafikering 

 

Prioritera i första hand 
kortare restider i relationer 

över 30 minuter

Prioritera i första hand 
högre turtäthet i relationer 

under 30 minuter

Eftersträva bytesfria resor 
mellan Örebro och övriga 
kommunhuvudorter samt 
till angränsande nodstäder

Konkurrenskraftiga 
restider jämfört med bil 

och hög turtäthet i starka 
stråk

Trafikering

Eftersträva bytesfria resor mellan Örebro och övriga kommunhuvudorter samt 

från Örebro till angränsande nodstäder. Denna princip råder i nuläget i de flesta 

relationer. Kommande trafikplanering behöver bevara denna princip.  

Prioritera i första hand högre turtäthet i relationer under 30 minuter. I kortare 

restider utgör anslutningresa till hållplatsen samt väntetid en förhållandevis stor andel 

av den totala restiden för hela resan. För att minimera dold väntetid är det vid 

utveckling av trafiken generellt bättre att sätta in en extra avgång istället för att 

försöka minska restiden. Observera att ”högre turtäthet” inte per definition innebär 

”hög turtäthet”. 
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Prioritera i första hand kortare restider i relation över 30 minuter. I längre 

resrelationer utgör kollektivtrafikresan en större andel av hela resan. Vid utveckling 

av trafiken, i syfte att locka fler resenärer, bör man i första hand se över om det går att 

minska restiden. 

Konkurrenskraftiga restider jämfört med bil och hög turtäthet i starka stråk. I 

de stråk med flest resenärer behöver man prioritera både hög turtäthet och korta 

restider. Det kan exempevis innebära dubbla system (expressbuss/tåg och 

regionbuss), eller hög turtäthet med expressbuss/tåg.  
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6. Behov av kollektivtrafik 

Med utgångspunkt i de ovan angivna målen samt den strategiska inriktningen för 

kollektivtrafiken anges i det följande en inriktning för behovet av kollektivtrafik.  

Förutsättningarna för en god kollektivtrafik varierar i länet. Merparten av resorna i 

Örebro län sker inom Örebro tätort och mellan Örebro och närliggande orter. Utbudet 

av kollektivtrafik baseras på efterfrågan, främst hur många som arbets- och 

studiependlar i relationen.  

Kollektivtrafiken i Örebro län ska vara baserad på tät och snabb trafik i de starka 

stråken. 

  

 

Örebro län har tågtrafik både inom länet och till angränsande län, tågtrafiken kan 

delas in i regionaltåg och pendeltåg. Busstrafiken kan delas in i expressbuss, 

regionbuss, närtrafik och stadstrafik.  

6.1 Regionaltåg 
Örebro län och våra grannlän har ett gemensamt intresse av att tillsammans utveckla 

och långsiktigt garantera en regional tågtrafik av tillräcklig omfattning utifrån de 

regionala behoven. Den gemensamma utvecklingen bör ske genom etablerandet av ett 

gemensamt storregionalt stomnät som utgår från nuvarande regionala tågtrafiken 

inom Mälardalen och Bergslagen. En naturlig utgångspunkt för utveckling av trafiken 

mot Stockholm är år 2017 när Citybanan under Stockholm och andra stora 

infrastrukturinvesteringar väntas vara färdigställda, vilket möjliggör en utökning av 

trafiken även i rusningstid. 
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Kravet på stabilitet över tiden och löpande kapacitetsutbyggnad gör att den 

storregionala stomtrafiken behöver regleras i olika former av avtal om trafikutbud, 

fordonsförsörjning och tillgång till spårkapacitet. 

 

Storregional stomtrafik på spår bedöms heller inte ha möjlighet att vara kommersiellt 

lönsam i en omfattning som motsvarar regionens behov. Utvecklingen av det 

regionala stomnätet kräver därför att överenskommelser görs mellan de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna om trafikens omfattning och finansiering. 

 

Vid sidan om den storregionala stomtrafiken har regionen behov av en snabbare trafik 

som med kortare restider kan driva på regionförstoringen och binda samman de stora 

städerna. 

 

Utbyggnaden av regional snabbtågstrafik kräver att spårkapacitet och resandeunderlag 

ger utrymme för ett sådant trafiksystem, utan att förutsättningarna för den regionala 

stomtrafiken försämras. 

 

Samhällets åtagande för den regionala snabbtågstrafiken bör i första hand avse att 

säkerställa en fortsatt utbyggnad av infrastruktur samt delta i samarbeten eller sluta 

avtal om trafikplanering, information och prissystem. 

 

Regionaltågstrafiken syftar till att användas för både daglig pendling och sällanresor 

över lite längre avstånd och där flertalet av de större målpunkterna ligger utanför 

länet. Regionaltågen nyttjas i första hand för resor i avståndsintervallet 20-200 

kilometer. Tågen är därmed viktiga både för regionförstoring och för möjligheten att 

nå andra arbetsmarknader. Pendlingen är dimensionerande för utbudet vilket gör att 

turtätheten totalt sett är högre på morgonen och eftermiddagen. Då åktiden normalt är 

längre än för resor med pendeltågen, ska regionaltågen ha sådan komfort att det är 

möjligt att exempelvis att arbeta, studera eller koppla av under resan. 

6.2 Pendeltåg 

Pendeltågen syftar huvudsakligen till att användas för dagliga resor inom länet. 

Arbetspendling på morgon och eftermiddag är dimensionerande för utbudet. 

Pendeltågen används i första hand för resor i intervallet 5-50 kilometer eller restider 

upp till cirka 30 minuter. Tågen gör täta uppehåll, vilket gör att 

genomsnittshastigheten är förhållandevis låg. Detta kompenseras till viss del genom 

den höga turtätheten. Pendeltågens marknadsandel, framförallt på resor till och från 

Örebro, antas bli hög då restiden i förhållande till bilen kan vara låg. Region Örebro 

län ser att möjligheten till arbets- och studieresor från fler orter än idag kan bidra till 

att öka kollektivtrafikens marknadsandel. 
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6.2.1 Expressbussar 

Expressbussarna syftar huvudsakligen till att användas för dagliga resor inom länet 

och till målpunkter utanför länet. Arbetspendling på morgon och eftermiddag är 

dimensionerande för utbudet. Expressbussarna används i första hand för resor i 

intervallet 5-50 kilometer. Expressbussarna trafikeras enligt principen få hållplatser 

och gen linjesträckning. Expressbussarna ska hålla en motsvarande komfort som 

regionaltågen, för att bland annat möjliggöra att man nyttjar restiden för arbete. 

 

 
Figur 10:Trafikbild för 2020, Strategi för tåg och expressbussar i Örebro län  
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6.2.2 Regionbuss 

Utöver de stråk som trafikeras av tåg och expressbussar finns det fler starka stråk där 

många människor reser för jobb, studier eller fritidsaktiviteter. Dessa stråk trafikeras 

av regionbussar med minst 10 turer i vardera riktningen och dag. Samtliga tätorter i 

Örebro län med mer än 1000 invånare har tillgång till minst 10 turer i vardera 

riktningen och dag. Eftersom det finns hållplatser mellan tätorter och i tätorter med 

färre invånare i stråk har totalt 81 % av invånarna i Örebro län bor inom 1,5 km till en 

hållplats som trafikeras med minst 10 turer i vardera riktningen.  

 

I de starkaste stråken som trafikeras med regionbussar är antal turer betydligt fler än 

tio. Mellan Kumla – Örebro, Odensbacken – Örebro och Degerfors – Karlskoga (aug 

2016) går det en buss varje kvart i högtrafik. På dessa linjer är det mellan 30-43 turer 

en vardag.  

 

I stråk där det både finns tåg och regionbussar samplaneras de så att parallellkörning 

undviks. Tågtrafikens syfte är att kunna resa mellan kommunhuvudorter och större 

tätorter medan regionbussarna på samma sträcka ska stärka tågtrafiken genom 

bytesmöjligheter mellan tåg och buss samt att serva mellanmarknaderna. 

 

Regionbussarna ska så långt det är möjligt ha samma linjesträckning varje tur och 

förgreningar ska undvikas.  

6.2.3 Närtrafik 

Inom begreppet närtrafik finns många olika trafikslag, skolanpassade linjer, 

anropsstyrd trafik och servicelinjer i tätorter. Den gemensamma nämnaren är att 

närtrafiken har ett begränsat utbud och syftar främst på serviceresor till inköpsresor 

och vårdcentraler under dagtid. Undantaget skolanpassade linjer som är anpassade 

efter skolornas start och sluttider.  

 

Under de senaste åren har en anpassning mellan linjetrafiken och skolornas start och 

sluttider gjorts i ett flertal kommuner. Det har gjort att fler än tidigare har tillgång till 

kollektivtrafik då även andra än skolelever har rätt att åka med. Begränsningen är att 

turerna till stor del är anpassade till skolornas start och sluttider vilket inte alltid 

stämmer överens med arbetstider eller behovet av serviceresor. 

 

I tätorterna Kumla, Lindesberg och Hallsberg finns servicelinjer som är anpassade till 

inköpsresor och vårdcentraler. Utbudet är begränsat och trafikerar endast under 

dagtid. Utbudet bör anpassas till övrig kollektivtrafik så att möjligheten till byte från 

en serviceslinje till övrig kollektivtrafik finns. Exempelvis mellan servicelinjen i 

Lindesberg och tåget vid stationen.  
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För att ge invånarna på landsbygden
2
 möjlighet att nå service (handel, apotek, 

vårdcentral eller bibliotek) i närmsta tätort kan anropsstyrd trafik vara ett alternativ. 

Resenären hämtas vid bostaden och resan samplaneras med andra resenärer som vill 

använda denna typ av trafik samt med färdtjänst- och sjukresor. Denna typ av trafik 

kan komma att bli aktuell inom några år, inga beslut är fattade. 

 

Idag finns likande trafik i ett antal kommuner, både på landsbygden men även inom 

Örebro tätort i form av flextrafik. Det är kommunerna själva som står för planeringen 

och kostnaden. 

6.2.4 Stadstrafik 

I Örebro län finns stadstrafik i Örebro och Karlskoga. För stadstrafiken är lägsta nivå 

en buss i halvtimmen under högtrafik och en buss i timmen i lågtrafik. Det ska även 

finnas turer under kvällar och helger. Det finns stråk i stadstrafiken där efterfrågan på 

kollektivtrafik är större vilket medger en högre turtäthet. I stadstrafiken i Örebro finns 

det områden som har nio turer i timmen till centrum i högtrafik.  

 

I de starka stråken i stadstrafiken både i Örebro och i Karlskoga ska busstrafiken ha 

hög framkomlighet. Det betyder att bussen prioriteras i gaturummet, att avstånd 

mellan hållplatser inte är kortare än 400 meter och inte längre än 800 meter vid 

bebyggelse. Resenärerna i starka stråk i stadstrafiken ska uppleva busstrafiken som ett 

snabbt och effektivt sätt att resa. 

 

Örebro stad växer, både genom förtätning men även genom att nya bostadsområden 

byggs i ytterkanterna. Det optimala för ett hållbart resande, med buss, från de nya 

bostadsområdena är att de ligger i starka kollektivtrafikstråk där det redan finns ett 

stort utbud av kollektivtrafik. Förändringar i linjesträckningar på grund av ny 

bebyggelse ska enbart göras om det genererar ett nettotillskott av resenärer. 

 

6.2.5 Viktiga bytespunkter 

Kollektivtrafiken i Örebro län koncenteras mer och mer till de starka stråken vilket 

ställer högre krav på väl fungerande bytespunkter, både mellan cykel/bil och buss/tåg 

och mellan buss och buss eller buss och tåg. Under de senaste åren har det skett en 

kraftig upprustning av resecentrum och stationer runt omkring i länet. De har 

tillgänglighetsanpassats, befintliga cykel- och bilparkeringar har rustats upp och nya 

har byggts. Väntsalar och stationshus har renoverats och gör miljön vid väntan på tåg 

eller buss både tryggare och bekvämare. Upprustningen av bytespunkter bör fortsätta  

                                                
2
 Invånare som har längre än 1,5 km till närmsta hållplats (fågelvägen), där det går minst fem 

turer i vardera riktningen under vardagar.  
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och möjligheterna att parkera cykel och bil bör tydliggöras för potentiella resenärer 

genom tydlig skyltning och information på hemsida. 

 

 

 

 

  Kommunhuvudort 

  Tätort 1000-3000 invånare 

  Tätort 500-1000 invånare 

  Tätort <500 invånare 
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Tabell 1: Miniminivå för turutbud. Tabellen anger en inriktning för minsta turutbud för olika 

bebyggelsetyper. I många relationer kan dock behovet av kollektivtrafik vara sådant att 

miniminivån överstigs. 

 

 

Turer 

per 

vardag 

Turer 

per 

helgdag Syfte/Målgrupp  

Kommunhuvudort 19 5 

Arbets- och studiependling 

samt serviceresor 

Tåg, 

regionbuss, 

expressbuss 

1000-3000 inv. 15 3 

Arbets- och studiependling 

samt serviceresor 

Tåg, 

regionbuss 

500-1000 inv. 5 0 

Serviceresor, till viss mån 

studie- och arbetspendling 

Regionbuss, 

närtrafik 

200-500 inv. 2 0 Serviceresor Närtrafik 

ej tätort 1 0 Serviceresor Närtrafik  
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7. Kommersiell kollektivtrafik 

Transportstyrelsen anger i sin författningssamling TSFS 2012:2 de regler som gäller 

för anmälan om trafikstart för kommersiell trafik. 

 

Anmälningsskyldighet när kollektivtrafik påbörjas 

4 § En anmälan från ett kollektivtrafikföretag om att det har för avsikt att på 

kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska vara den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast 21 dagar innan kollektivtrafiken påbörjas. 

Av anmälan ska framgå på vilken eller vilka linjer företaget avser att bedriva 

kollektivtrafik samt när kollektivtrafiken påbörjas. 

 

Anmälningsskyldighet när kollektivtrafik upphör 

5 § En anmälan från ett kollektivtrafikföretag om att det har för avsikt att upphöra att 

bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund ska vara den regionala 

kollektivtrafikmyndighet som berörs tillhanda senast 21 dagar innan kollektivtrafiken 

upphör. Av anmälan ska framgå vilken eller vilka linjer anmälan avser och när 

kollektivtrafiken ska upphöra. 

 

Information om trafikutbud 

Organ till vilket information om trafikutbud ska lämnas 

 

6  § Information om trafikutbud enligt 4 kap. 2 § lagen (2010:1065) om 

kollektivtrafik ska lämnas till Samtrafiken i Sverige AB. 

 

När information om trafikutbud ska lämnas 

7 § Information om trafikutbud ska, om det inte finns särskilda skäl för det, lämnas 

senast 21 dagar innan trafiken påbörjas, ändras eller upphör. 

 

När förändringar av betydelse sker i trafikutbudet senare än vad som sägs i första 

stycket på grund av omständigheter som kollektivtrafikföretaget inte kunnat förutse 

ska information om det ändrade trafikutbudet lämnas snarast. 

7.1 Tillträde till hållplatser och resecentra 
Alla kollektivtrafikföretag som bedriver regional kollektivtrafik ska på 

konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor ha tillträde till hållplatser och 

bytespunkter i länet.  

 

Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att med en god dialog med väghållare och 

ägare av resecentra kunna tillgodose att tillräcklig kapacitet för den planerade trafiken 
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finns. Kollektivtrafikmyndighetens förhoppning är därför att åtgärder som 

prisstyrning och tidstyrning inte ska vara nödvändiga för att klara kapacitetskraven. I 

Örebro län bedöms kapacitetsbrist vid bytespunkter i första hand kunna uppstå vid 

Örebro resecentrum. 
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8. Färdtjänst och riksfärdtjänst 

8.1 Färdtjänstens organisation i Örebro län  
Region Örebro län utreder och prövar tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst för 

samtliga länets 12 kommuner. Det är ett ansvar man haft sedan hösten 2001. 

 

Tillstånd till riksfärdtjänst innebär att kunden beviljas ersättning för de merkostnader 

som uppstår för transporten i och med kundens funktionsnedsättning. Under 2015 var 

den totala kostnaden för resor med riksfärdtjänst cirka 2 miljoner kronor i länet. 

Antalet resor var cirka 1200 stycken.  

8.2 Färdtjänst och riksfärdtjänst i Örebro län – 
omfattning 

Antalet färdtjänstkunder i länet uppgår till cirka 9 400 st, vilket motsvarar 3.3 procent 

av befolkningen. Den alltmer anpassade kollektivtrafiken har resulterat i att andelen 

färdtjänstlegitimerade sjunkit över tid, möjligheten att resa med allmänna 

kommunikationer har ökat speciellt för boende i tätorterna. I vissa delar av länet visar 

befolkningsstrukturen på en allt högre andel äldre vilket bidrar till att behovet av resor 

som erbjuder extra service såsom färdtjänst ökar. 

8.3 Prissystem för färdtjänst 

Grunderna för prissättning av den egenavgift kunden betalar för att resa med 

färdtjänst i Örebro län ska utgå ifrån: 

 

• resan erbjuder en högre service > högre pris än motsvarande resa med allmänna 

kommunikationer 

• priset är relaterat till reslängden 

• undantaget från prissättningen är arbets- och studieresor där prissättningen 

överensstämmer med den som gäller för motsvarande resa med allmän kollektivtrafik. 

 

Beslut om förändringar av priserna sker i samråd med kommunerna. 

8.4 Prissystem för riksfärdtjänst 
Regeringen har meddelat föreskrifter om kundens egenavgifter som anges i 

förordningen (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. Egenavgiften 

får därmed varken vara lägre eller högre än den som är angiven i förordningen. 

Utgångspunkten för egenavgifterna är vad normala reskostnader är för att resa med 

allmänna kommunikationer, tåg 2:a klass. 
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De avgifter som är fastställda av regeringen är schabloniserande och motsvarar ofta 

inte de verkliga kostnaderna för motsvarande resor för personer utan 

funktionsnedsättning. Grunden för prissättning på tågbiljetter har under åren 

förändrats från att ha varit enbart avståndsrelaterade till att vara efterfrågestyrd och 

marknadsanpassad. Detta har försvårat de jämförelser som måste göras vid prövning 

av tillstånd till riksfärdtjänst av egenavgiften för färdtjänstresor och biljettkostnaden 

för tåg. 
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9. Genomförande och ekonomi 

9.1 Arbetsfördelning 
Planering och genomförande av den allmänna och linjelagda kollektivtrafiken 

handläggs av kollektivtrafikmyndigheten. Region Örebro län finansierar all regional 

kollektivtrafik.  

 

Ansvaret för kollektivtrafikens infrastruktur i länet är uppdelat på flera parter. När det 

gäller busstrafikens hållplatser är det väghållarens ansvar. Kollektivtrafikmyndigheten 

ansvarar i princip för den hållplatsutrustning som finns ovan marken: stolpe, 

väderskydd, biljett- och informationssystem.  

 

Trafikverket ansvarar för plattformar vid järnvägsstationer. Eventuell förändring och 

utveckling av plattformar bör ske i samråd mellan Trafikverket, kommunen, 

tågoperatörer och kollektivtrafikmyndigheten. 

 

Resecentra och järnvägsstationer ägs av Jernhusen eller kommunen.  

 

I nuläget är all allmän och särskild kollektivtrafik upphandlad. De upphandlade 

entreprenörerna ansvarar för att bedriva kollektivtrafiken enligt kollektivtrafikens 

intentioner. Detta förutsätter ett väl fungerande samarbete under hela avtalsperioden.  

9.2 Samverkan 
För att utveckla trafiken krävs en aktiv dialog med kommuner, grannlän, operatörer 

och resenärer. Andra områden för dialog och samverkan kan vara periodkortsgiltighet 

och biljettmaskinsystem samt olika tekniska system för exempelvis bussprioritering 

vid trafikljus och realtid. Att ingå i dessa system är förknippat med kostnader och 

kräver även viss framförhållning. 

 

Utgångspunkten för samverkan bör i första hand vara målen i 

trafikförsörjningsprogrammet. Men för att målen ska vara möjliga att nå är det viktigt 

att det finns en tydlig koppling till målen i exempelvis kommunernas översiktsplaner 

och Trafikverkets planer för transportinfrastrukturen. Länsplanen för 

transportinfrastruktur fyller också en viktig funktion när det gäller finansiering av 

infrastruktur kopplat till kollektivtrafiken.  

 

När det gäller resor med kollektivtrafiken över länsgräns är det också viktig att det 

sker en samverkan mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för en ömsesidig 

fordonsförsörjning.  
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9.3 Trafikplikt 
Myndigheten fattar beslut om trafikplikt i särskild ordning. I samband med detta 

anges utbudet i form av linjer och geografiskt område. Trafikplikten grundar sig på 

förhållandet att det offentliga har ett legitimt intresse av att kunna tillhandahålla 

kollektivtrafik, som kommersiella aktörer inte skulle erbjuda. Observera dock att 

myndigheten inte i någon särskild form behöver undersöka det kommersiella intresset 

eller visa att sådant intresse saknas för att ha rätt att organisera trafik. 

 

(flödesschema som visar kedjan från tfp via trafikplikt och upphandling till trafik) 

 

Trafikförsörjningsprogrammet är grunden för myndighetens beslut om allmän 

trafikplikt. Beslutet innebär att myndigheten slår fast vilka krav, till exempel på 

kvalitet, omfattning eller prissättning, som ska uppfyllas avseende en viss trafik. 

myndigheten får, efter överenskommelse med en eller flera andra regionala 

kollektivtrafikmyndigheter, även fatta beslut om allmän trafikplikt inom 

myndigheternas gemensamma område. 

 

Avgörandet om vilken trafik som ska beläggas med allmän trafikplikt sker utifrån de 

mål principer för trafiken som anges i trafikförsörjningsprogrammet. 

9.4 Tillköp 
Generellt gäller att Region Örebro län finansierar all kollektivtrafik som bedöms vara 

av regional betydelse. All kollektivtrafik som är av regional betydelse ska gå att 

härleda ur trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafiklagen öppnar dock för en 

kommun att finansiera viss regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller 

billigare för resenärerna än vad den regionala kollektivtrafikmyndigheten annars 

skulle tillhandahålla.  

 

Eventuella tillköp av regional kollektivtrafik kräver en överenskommelse mellan 

kollektivtrafikmyndigheten och berörd kommun. Tillköp får inte medföra högre 

kostnader för kollektivtrafikmyndigheten, eller bidra till att trafiksystemets upplägg 

rubbas.  

9.5 Stödsystem och infrastruktur 

9.5.1 Försäljning och distributionssystem 

Systemets huvudsakliga funktion är att vara ett stöd för att sälja och distribuera 

färdbevis (biljetter).  I samband med försäljning och användning av färdbevisen 

samlar systemet in data som används för uppföljning och analys av resandet, samt 

ekonomisk uppföljning och fördelning av intäkter. Försäljnings- och 
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distributionssystem ska utformas så att de är enkla för resenären att förstå, samt att 

försäljning och validering av färdbevis inte har negativ inverkan på restiden.  

9.5.2 Informationssystem 

Informationssystemets viktigaste uppgift är att informera resenären om tillgängligt 

utbud av trafik samt om det förekommer störningar, såväl planerade som oplanerade i 

trafikutbudet. Systemet ger också liknande information då kunden byter mellan olika 

trafikslag samt mellan olika aktörer och utförare. Både kollektivtrafikmyndigheten 

och de kommersiella aktörerna ska leverera trafikinformation till Samtrafiken AB. En 

ambition från kollektivtrafikmyndighetens sida är att utveckla ett realtidssystem som 

på ett bättre sätt skulle kunna hantera behovet av information 

9.5.3 Kommunikationssystem 

Kommunikation mellan förare och trafikledning har två syften. Det möjliggör 

trafikstyrning, i första hand i samband med olika typer av störningar i det planerade 

trafikutbudet, men också utifrån ett säkerhetsperspektiv både för kunder och för 

personal. I nuläges pågår ett införande av RAKEL, vilket innebär att 

kommunikationssystemet är tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt och möjliggör en 

god samordning mellan bussar.  

9.6 Princip för prissystem 

Prissättningen av kollektivtrafikresorna i Örebro län följer några huvudprinciper: 

 

1.  Avståndsrelaterade priser i landsbygdstrafik – priset stiger med resans längd 

2.  I huvudsak enhetspris i tätortstrafik 

3.  Mängdrabatt för frekventa resor  

4.  Kategorirabatt för barn och skolungdomar. 

 

Prissystemet ska förbättra systemets funktion så att det kan bidra till att attrahera fler 

resenärer samtidigt som tillförsel av intäkter inte äventyras. Systemet skall också vara 

konsekvent och ge lika förutsättningar i hela länet. Det kan också finnas behov av att 

harmonisera prissättning över länsgräns.  
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10. Uppföljning och lärande 

Programmets indikatorer ska följas upp kvartalsvis. I en årlig rapport ska programmet 

utvärderas med avseende på måluppfyllnad och genomförda aktiviter.  

 

Erfarenheterna från uppföljningen ska löpande implementeras i arbetet med att 

genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet. Vid behov kan 

kollektivtrafikmyndigheten besluta att uppdatera trafikförsörjningsprogrammet.  

 

Kollektivtrafikmyndigheten ska också utveckla sin kompetens genom aktiv 

omvärldsbevakning, samverka med akademi, branschorganisationer och 

resenärsorganisationer samt ta del av goda exempel från andra delar av världen.  

 

10.1 Indikatorer för uppföljning av programmet 
Kärnindikatorer – relaterar till hur i hög grad kollektivtrafiken förmår att attrahera nya 

resenärer. Följs upp kvartalsvis. 

 

Indikator Mått Källa 

Kundnöjdhet Högst i riket (idag 65 procent, 

(bästa län 80 procent) 

Kollektivtrafikbarometern 

Medborgarnöjdhet Högst i riket (idag 52 procent, 

(bästa län 60 procent)) 

Kollektivtrafikbarometern 

Resor per invånare 52 resor per invånare och år 

(idag 44) 

Trafikanalys/Region Örebro 

län 

Resor med stadsbuss (Örebro 

och Karlskoga) 

10 500 000 resor/år (8 170 000 

år 2014) 

Region Örebro län 

Resor med region- 

expressbussar samt övrig 

landsbygdstrafik 

3 500 000 resor/år (3 400 000 år 

2014) 

Region Örebro län 

Resor med regionaltåg 2 300 000 resor/år (1 100 000 år 

2014) 

Region Örebro län 

Resor med kollektivtrafiken 

totalt 

16 200 000 resor/år (12 700 000 

år 2014) 

Region Örebro län 

 

Övriga indikatorer – relaterar i stor utsträckning till produktionsegenskaper som 

indirekt har påverkan på kollektivtrafikens konkurrenskraft. Här finns också 

indikatorer som det inte är möjligt att frambringa kvartalsvärden på. Följs upp årligen.  

Indikator Mått Källa 
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Funktionshinderanpassade 

hållplatser, resecentrum och 

bytespunkter 

Alla hållplatser med minst 50 

påstigande per dag ska vara 

anpassade till år 2020.  

Region Örebro län 

Fordon användbara för 

resenärer med 

funktionsnedsättning 

Alla fordon ska vara anpassade 

för alla resenärer till år 2020.  

Region Örebro län 

Funktionshinderanpassade 

buss- och tåglinjer  

Alla expressbuss- och 

regionaltågslinjer samt 

stomlinjer i stadstrafiken (linje 1-

10) ska vara fullt tillgängliga för 

alla resenärer till år 2030, med 

avseende på byggd miljö, fordon 

och informationssystem.   

 

Körtidskvot tåg / bil 0,8 Resrobot 

Körtidskvot expressbuss / bil 1,2 Resrobot 

Körtidskvot regionbuss / bil 1,3 Resrobot 

Körtidskvot stadsbuss / bil 1,5 Resrobot 

Körtidskvot stomlinje i 

stadsbuss / bil 

1,3 Resrobot 

Andel fordonskilometer med 

förnybart drivmedel 

100 procent år 2020 (idag 49 

procent) 

FRIDA 

Energianvändning per 

personkilometer 

Minskat med 35 procent till 2025 Region Örebro län och 

FRIDA 

Energianvändning per 

fordonskilometer 

Minskat med 25 procent till 2025 

(4,29 kWh/fordonskilometer) 

FRIDA 

Beläggning – antal passagerare 

per buss 

Minst 12 till 2025 (idag 7) Trafikanalys 

Kollektivtrafikens 

marknadsandel 

15 procent till år 2025 (idag 13 

procent 

Kollektivtrafikbarometern 
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Medfinansiering projekt Bergslagen Outdoor, dnr KS 
16/00187 

 
Beslutsunderlag 
Tursam i Bergslagen ekonomiska förenings ansökan om Regionala tillväxtmedel projekt 
Bergslagen Outdoor daterad 2015-10-08 
Region Örebro län meddelande om beviljad medfinansiering 2016-01-18 
beteckning 15RS5295 
 
Ärendet 
Projektet Bergslagen Outdoor ska tillsammans med destinationens 
besöksnäring utveckla nya reseanledningar till destination Bergslagen 
Ett nytt nätverk ska bildas där en bred mix av aktörer från besöksnäringen 
deltar som t.ex. aktivitetsföretag, boendeanläggningar, lokala matproducenter, 
besöksmål m.fl. Outdoor upplevelser ska bli en resurs för att deras egen 
verksamhet ska utvecklas. 
Projektet ska även fokusera på att utveckla destinationens och 
besöksnäringens digitala närvaro och förståelsen för kundens köpprocess 

 
Projektets syfte är att destinationen tillsammans med besöksnäringen skapa fler 
reseanledningar kopplat till Outdoor. 
Att utveckla Bergslagen till en tydlig och attraktiv Outdoor destination som genererar fler 
gästnätter, gäster och som skapar en ökad omsättning och indirekt fler arbetstillfällen. 
Att med deltagare från våra strategiskt utvalda fokusområden bilda ett 
Outdoor nätverk som genom ökat samarbete och engagemang paketerar och 
marknadsför destinationen Bergslagen. 
Att utveckla besöksnäring och destinationens digitala närvaro samt kunskapen 
att förstå kundernas köpprocess när man väljer sin destination och resmål, 
idag och I framtiden. 
 
Förutom Hällefors, så omfattas även Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg av 
projektet. 

  
Ekonomi 



2(2) 

 

Tursam i Bergslagen ekonomiska förening har ansökt och beviljats. Regionala 
tillväxtmedel från Region Örebro för projekt Bergslagen Outdoor med högst 
710 000 kronor. Projektets totala budget är 1 438 000 kronor för tiden 2015-
10-01 – 2016-12-31.  Tursam i Bergslagen ansöker om medfinansiering i 
projektet med 10 735 kronor för 2015 och 42 941 kronor för 2016 avseende 
Hällefors kommun. 
Turistbyrå lämnar i efterskott/var tredje månad en tidredovisning till Tursam.  
Preliminärt får kommunen ett underlag för den upparbetade tiden från 
Turistbyrån/Tursam och fakturerar Tursam i Bergslagen ekonomiska förening 
enligt underlaget. Därefter en slutredovisning i december. 
 

 
Folkhälsa 
Förvaltningen ser att satsningen på Bergslagen Outdoor verksamhet stärker 
utbudet av utomhus aktiviteter som kan ha en positiv inverkan på folkhälsan 
för kommunens invånare 

 
Miljö 
Förvaltningen har i nuläget inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån miljö perspektiv.   
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett i ordinarie forum 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Hällefors kommun beviljar Tursam ekonomisk förening, projekt Bergslagen 
Outdoor medfinansiering med 10 735 kronor för 2015 och 42 941 kronor för 
2016 och finansieras via kommunstyrelsens budgetram 2016. Därefter 
fakturerar Hällefors kommun Tursam i Bergslagen ekonomiska förening  
enligt Turistbyråns/Tursams underlag. 
 
Slutrapport skall efter projektets avslutande redovisas till Hällefors kommun. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet önskar ordförande Christina 
Johansson (M) till protokollet att projekt ska föregås av beslut och 
godkännande för att undvika behandling av ärenden som innebär 
retroaktivitet. 
 
Ronnie Faltin (S), Allan Myrtenkvist (S) och Ewa Stålberg (M) yttrar sig utan 
att yrka. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Hällefors kommun beviljar Tursam ekonomisk förening, projekt Bergslagen 
Outdoor medfinansiering med 10 735 kronor för 2015 och 42 941 kronor för 
2016 och finansieras via kommunstyrelsens budgetram 2016. Därefter 
fakturerar Hällefors kommun Tursam i Bergslagen ekonomiska förening  
enligt Turistbyråns/Tursams underlag. 
 
Slutrapport skall efter projektets avslutande redovisas till Hällefors kommun. 
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Ansökan om Regionala tillväxtmedel 
 
Uppgifter om sökande 
Organisationens namn 
Tursam I Bergslagen ekonomisk förening        

Organisationsnummer 
716453-1993 

Juridisk form 
Ekonomisk förening 

Bransch/SNI-kod 
      

CFAR-nummer 
      

Adress 
Box 88 

Telefonnummer 
0581-12050 

Postnummer 
71122 

Ort 
Lindesberg 

e-postadress 
info@bergslagen.se 

Behörig att företräda sökande/firmatecknare 
Håkan Ceder 
 
Kontaktpersoner 
Kontaktperson hos sökanden 
Håkan Ceder 

Kontaktperson ekonomi 
Gertrud Jonasson 

Telefonnummer 
0587-81119 

Mobil nr. 
070-3481119 

Telefonnummer 
0581-12050 

Mobil nr. 
      

e-postadress 
hakan.ceder@bergslagen.se 

e-postadress 
info@bergslagen.se 

Projektledare 
Håkan Ceder 
Telefonnummer 
0587-81119 

Mobil nr. 
070-3481119 

e-postadress 
hakan.ceder@bergslagen.se  
 
Allmänna uppgifter 
Projektets namn 
Bergslagen Outdoor 
Datum för projektstart 
2015-10-01 

Datum för projektslut 
2016-12-31 

Sökt belopp 
710 000 kr 

Län som omfattas av projektets verksamhet 
Örebro 
Kommuner som omfattas av projektets verksamhet är: 
Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg 
Stöd söks från målområde inom Utvecklingsstrategi för Örebroregionen 
Rika naturupplevelser 
 
Betalningssätt 
Regionala tillväxtmedel utbetalas till sökandes (ange endast ett alternativ): 
 

 Plusgiro nr:                                     x  Bankgiro nr: 5861-8885            
Moms 
Är sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? 
 
x  Ja                                                          Nej    Om Nej, bifoga intyg från Skatteverket. 
Upphandling 
Omfattas sökanden av Lagen om Offentlig upphandling? En förutsättning för att stöd ska betalas ut är 
att LOU följts. 
 
x  Ja                                               Nej                                      Ej aktuellt 
 

mailto:hakan.ceder@bergslagen.se
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Projektbeskrivning 
 
Sammanfattande projektbeskrivning 
Projektet Bergslagen Outdoor ska tillsammans med destinationens besöksnäring utveckla nya 
reseanledningar som både ökar antalet gäster, gästnätter och skapar en hållbar omsättning. De nya 
“reseanledningarna” utvecklas med fokus på aktiva naturupplevelser, det vi här kallar Outdoor. 
Ett nytt nätverk ska bildas där en bred mix av aktörer från besöksnäringen deltar som t.ex. 
aktivitetsföretag, boendeanläggningar, lokala matproducenter, besöksmål m.fl. Outdoorupplevelser ska 
bli en resurs för att deras egen verksamhet ska utvecklas. 
Projektet ska även fokusera på att utveckla destinationens och besöksnäringens digitala närvaro och 
förståelsen för kundens köpprocess. 
 
Bakgrund/problemställning (skäl för projektet) 
Sedan år 2012 har destinationen Bergslagen en gemensam turiststrategi.  
Den innehåller 5 olika fokusområden där destinationen ska utvecklas igenom:  
1. Vår historia – Bergslagen Made Sweden. 
2. Lockande kultur o evenemang. 
3. Shopping – unika lokala produkter I unika miljöer. 
4. Njutning – boende o mat i bästa klass.  
5. Aktiva naturupplevelser. 
De senaste åren har vandringsleder rustats och nya tillkommit, cykel o mountainbikeleder utvecklats. 
Infrastrukturen för detta är idag bra, men det finns ingen naturlig koppling till resterande del av vad 
destinationens besöksnäringen kan erbjuda för att få fler övernattande och återkommande gäster. 
 
Fram till idag har vi presenterat och nätverkat separat inom respektive fokusområde.Det var nog bra i 
början av vår destinations utveckling, men nu är det istället aktuellt att kraftsamla I ett nytt nätverk där 
aktörer från alla delar ser möjligheten att utvecklas genom att vi fokuserar på Bergslagens starkaste 
reseanledning, nämligen Outdoor. Genom aktiva naturupplevelser kommer vi att få möjligheten att ge 
besökaren en del av vår historia, vårt kulturutbud, lokala produkter och få fler övernattande gäster. 
 
 
Projektets syfte 
Är att destinationen tillsammans med besöksnäringen skapa fler reseanledningar kopplat till Outdoor. 
Att utveckla Bergslagen till en tydlig och attraktiv Outdoor destination som genererar fler gästnätter, 
gäster och som skapar en ökad omsättning och indirekt fler arbetstillfällen. 
Att med deltagare från våra strategiskt utvalda fokusområden bilda ett Outdoor nätverk som genom 
ökat samarbete och engagemang paketerar och marknadsför destinationen Bergslagen. 
Att utveckla besöksnäring och destinationens digitala närvaro samt kunskapen att förstå kundernas 
köpprocess när man väljer sin destination och resmål, idag och I framtiden. 

 
Projektets resultatmål (mätbara utifrån SMART-kriterierna och i möjligaste mån 
könsuppdelade) 
I destinationen Bergslagen bildas ett Outdoor nätverk med ca 8 – 12 aktörer från de fem strategiska 
fokusområdena. Det är i nätverket de nya reseanledningarna med koppling till aktiva naturupplevelser 
och Outdoor utvecklas.Det är destinationen och nätverket som paketerar och marknadsför Bergslagen 
som en Outdoor-destination. 
 
Minst 3 nya Outdoor paket lanseras och testas på marknaden under 2016. 
 
Webbplatsen bergslagen.se omarbetas till en Inspirationsplats där inspiration leder till beslut/bokning 
och där igenom antalet bokade gästnätter ökar. 
För att nå den aktiva målgruppen som attraheras av outdooraktiviteter produceras filmer för sociala 
medier. De ska lanseras och kampanjsättas på bl.a. webb, Facebook och Instagram. 
Bergslagen får sin första Outdoorkarta där alla leder, naturreservat och förslag till upplevelser i 
naturen blir synliga och lätta att ta till sig för nya målgrupper. Outdoorkartan skapar enkelheten att ta 
sig ut! 
 
Besöksnäringens och destinationens digitala närvaro och kunskapen om kundernas beslut- och 
köpprocess ska förbättras. Utbildningar / workshops / föreläsningar arrangeras med fokus på 
näringens digitala närvaro. 
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Projektets effektmål (kopplat till aktuellt målområde i Utvecklingsstrategi för 
Örebroregionen) 
Fler gästnätter genereras genom att fler besökare upplever Bergslagens möjligheter för Outdoor, 
vandring, cycling, MTB, paddling o.s.v. Men gästnätterna ska även öka för att vi på ett inspirerande 
sätt kopplar det Bergslagen har att erbjuda utifrån våra övriga fokusområden. 
Resultatet mäts via den officiella gästnattsstatistiken från SCB. Här syns även den positiva 
förändringen av gäster från utländska marknader. 
Övernattande gäster kommer att påverkar omsättning hos övriga aktörer inom besöksnäringen; 
handel, mat & café, besöksmål m.fl. 

 
 
Projektets målgrupp 
Målgruppen är aktiva familjer, aktiva par och äldre. Detta följer Bergslagens turiststrategi. 

 
Projektets innehåll (aktiviteter) 
Starta processen att bilda ett Outdoor nätverk. 
Nätverket och dess utvecklingsprocess samt produktutveckling sker delvis med hjälp av 
konsulter/gästföreläsare (Graffman) 
Minst 3 nya Outdoorpaket ska arbetas fram och lanseras under 2016. 
Från Information till Inspiration – Bergslagens nya hemsida får fokus på Outdoor. 
Bergslagen får sin första Outdoorkarta. En guide för naturliga upplevelser, för nya målgrupper. 
Filmer för sociala medier ska spelas in och lanseras. 
Heldagsprogram för “One day walks & One day bikes” arbetas fram och lanseras. 
Digital närvaro - Wokshops, föreläsningar, utbildningar för destinationens besöksnäring arrangeras. 
 
 
Tids- och aktivitetsplan 

 
 
 
 

 
Heldagsprogram/ruttförslag för “One day walks & One day bikes” utvecklas. 
Rundtursförslagen kopplas och presenteras ihop med de övriga fokusområdena som destinationen 
strategiskt arbetar med.(Boende, mat, kulturhistoria osv). Vi utgår ifrån de leder som finns idag. 
 

Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Outdoor Nätverket process, produktutveckling Okt 2015 Dec 2016 
Inspirationswebb Okt 2015 Mars 2016 
Outdoorpaket lanseras Mars 2016 Oktober 2016 
Outdoorkartan Nov 2015 Juni 2016 
Filmproduktion Maj 2016 Sep 2016 
Digital närvaro – workshops, utbildning, föreläsningar Jan 2016 Nov 2016 
One day walks / One day bikes Mars 2016 Nov 2016 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
Uppföljning Nov 2016 Dec 2016 
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Regional samverkan (idémässig, finansiell och geografisk förankring i regionen) 
Projektet är presenterat i den regionala destinationsgruppen, för Bergslagens näringslivsansvariga 
och destinationen Bergslagens styrelse.  
Projektet genomförs med insatser i hela destinationen. 
Samarbete mellan besöksnäringen lokalt och på destinationsnivå kommer att stärkas genom att ett 
nätverk med engagerade aktörer bildas. Det kommer att stärka destinationens utveckling på lång sikt. 
 

 
Genomsyrande perspektiv - Beskriv projektets aktiviteter inom följande områden: 
Ekologiskt hållbart 
Att öka möjligheten för fler att vara aktiva i naturen, att vandra, cykla, paddla eller besöka ett 
naturreservat ger en bra förutsättning för att öka förståelsen och kunskapen om vår natur.  
Besökarna ska få ökad kännedom om lokalproducerad mat och ekologiska produkter som erbjuds I 
Bergslagen. 
Nätverket ska inspireras att lyfta hållbarhetsfrågorna i sitt arbete med att utveckla nya 
reseanledningar. Projektet ska även finna former för samarbete med det regionala projektet Swedish 
Welcome.  
Genom färdiga rundtursförslag minskar användningen av bilar för transporter till mål och startpunkter.  
 
 
Mångfald och integration 
De lokala rundtursförslagen tillsammans med den nya Outdoorkartan ökar möjligheten för flera nya 
målgrupper, både lokalt och regionalt, att känna sig trygga för att lätt hitta ut till våra naturupplevelser. 
De mest tillgängliga platserna i naturen ska lyftas fram. 
I projektet kommer vi att beakta hur marknadsföringen sker och vilket bildspråk vi använder. 

Barn och unga 
En av projektets och destinationens målgrupper är aktiva familjer.  
Fler outdoorprodukter/aktiviteter som kan erbjudas aktiva familjer ska utvecklas. Dessa ska 
presenteras under Bergslagens Familjeveckor  som destinationen arrangerar sedan tidigare. 

En jämställd region 
En växande besöksnäring skapar arbetstillfällen för både kvinnor och män i alla åldrar. I projektet 
kommer vi att beakta hur marknadsföringen sker och vilket bildspråk vi använder. En bra fördelning av 
deltagare i nätverket ska uppnås. 

En god folkhälsa 
Upplevelser och rörelser utomhus som vandring, cykling och paddling skapar otroliga förutsättningar 
för en god folkhälsa. De kopplingar vi gör med de lokala matproducenterna och andra I 
besöksnäringen skapar en möjlighet för folk att röra sig mer i sin egen närhet. 
Genom de paketeringar av naturupplevelser som nätverket ska utveckla kommer vi att fokusera på 
aktiviteter som skapar förutsättningar för en bättre hälsa. 
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Långsiktighet  
Destinationen Bergslagen har funnits sedan 1993. Sedan 2012 finns en gemensam turiststrategi för 
den fyra bergslagskommunerna. Genom att utveckla ett än mer starkt samarbete med den lokala 
besöksnäringen skapar den en bra grund för fortsatt långsiktigt utvecklingsarbete av både 
besöksnäring och destinationen. 

 
Uppföljning  
Uppföljning av gästnattstatistiken från SCB sker löpande.  
Styrelsen för destinationen får rapport varje kvartal och den regionala destinationsgruppen informeras 
löpande. 

 
Resultatspridning (hur sprids resultatet till projektets målgrupp/er?) 
Via Bergslagens Nyhetsbrev och vid de Bergslagsträffar som anordnas för besöksnäringen minst  
2 ggr/år. 
Facebook och Instagram blir några av de kanaler vi också kommer att använda. 

 
Projektorganisation (befattningar, styrgrupper och eventuella referensgrupper) 
Styrgrupp är Tursam´s styrelse. 
Referensgruppen: Destinationsgruppen (Bergslagens turistbyråer).  
De fyra turistbyråernas personal assisterar projektet med minst 10% av sin tid. 
Projektledare är Håkan Ceder, turistchef I Nora och Verksamhetsansvarig för Tursam I Bergslagen 
ekonomisk förening. 

 
Avgränsning från ordinarie verksamhet (ange hur projektet skiljer sig från er 
ordinarie verksamhet) 
Genom projektet skapas möjligheten att få fler engagerade aktörer att utveckla nya reseanledningar 
kopplat till outdooraktiviteter. Detta kommer att leda till fler gästnätter men också till ökad omsättning i 
alla andra fokusområden. Att destinationen utvecklar ett helt nytt nätverkssamarbete med engagerade 
aktörer är en bra grund för framtiden. Nya produkter ger destinationen möjligheter att synas och bli mer 
intressant på marknaden samt den utbildningssatsning på besöksnäringens digital närvaro kommer att 
ge resultat snabbt.  
 
Budget och finansieringsplan 
 
Fylls i på särskild budgetblankett! 
 
Underskrift 
Genom underskriften intygas att: 
- de uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och att de kopior av handlingarna 

som bifogats ansökan stämmer överens med originalen. 
- Sökanden har tagit del av ”Anvisningar för Ansökan om regionala tillväxtmedel”, ”Allmänna villkor 

för medfinansiering” och åtar sig att följa de villkor som gäller för det stöd som eventuellt beviljas. 
 
Datum 
2015-10-08 

Behörig att företräda den sökande 
organisationen 
 
 

Namnförtydligande 
 
Håkan Ceder 
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Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 
712 83 Hällefors Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3 
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Yttrande över Emil Gustafssons (GL) motion om 
användandet av kommunens mediekanaler, dnr KS 14/00156 

 
Beslutsunderlag 
Emil Gustafssons (GL) motion, inkommen 2014-09-04 
KF 2014-09-09 § 131 
KS 2014-10-21 § 171 
Kommunallag (1991:900) 
Principer och riktlinjer för reklam, sponsring m.m., antagen 2010-01-19 
Mejlkonversation med Laxå kommun, mars 2016 
 
Yttrande 
Rubricerad motion har skickats till kommunförvaltningen för beredning. 
Motionen föreslår att företag i Hällefors kommun ska ges möjlighet att få in 
information på kommunens hemsida och i sociala medier. Ett argument är att 
kommunen stolt ska visa upp de företag som finns. 
 
Ett vitalt och aktivt näringsliv är en förutsättning för utveckling av 
kommunen. Hällefors kommun arbetar aktivt för att utveckla relationen till 
företag och företagare i kommunen.  
 
Kommunen ska behandla alla företag lika, om det inte finns sakliga skäl för 
annat. Om kommunen erbjuder ett företag i kommunen att synas på t.ex. 
kommunens förstasida, måste alla företag i kommunen få samma möjlighet.  
Andra kommuner och regioner runtom i landet har olika förhållningsätt i 
frågan. Exempelvis Västra Götalandsregionen tillåter inte reklam eller 
indirekt marknadsföring från externa näringsidkare i sina kanaler så som 
webbplatser och tidningar. Laxå kommun publicerar såväl ett företagsregister 
som länkar till hemsidor för företag som är verksamma i kommunen. 
 
Det finns flera frågeställningar på området att reflektera kring. 
Kommunförvaltningen bedömer att det finns ett behov av att ta fram tydliga 
lokala riktlinjer för företags närvaro i kommunens mediekanaler. 
 

Ekonomi 



2(2) 

 

I ett första skede finns kostnader för att arbeta fram riktlinjer för hur 
kommunen ska förhålla sig. Beroende på vad som framkommer kan andra 
kostnader tillkomma, som exempelvis utökade kostnader för att uppdatera 
olika mediekanaler samt besvara frågor. 
 
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 
 
- Att kommunchefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för företags närvaro 

i kommunens mediekanaler. 
 

- Att motionen med ovanstående anses besvarad. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunsekreterare 
Mathias Brandt kortfattat. 
 
Per Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ewa Stålberg (M), Allan Myrtenkvist (S), Christina Johansson (M) och 
Ronnie Faltin (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att kommunchefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för företags närvaro i 
kommunens mediekanaler. 
 
Att motionen med ovanstående anses besvarad. 
 



Motion  

För att främja relationen mellan näringslivet i Hällefors & kommunen har vi ett 

förslag.  Kommunens företag ska ha möjlighet att få in information på 

kommunens öppnings sida på nätet samt även på kommunens sida i div sociala 

medier. Vi ser en typ rullande flik med relevant företagsinformation. Info kan 

vara allt från någon pågående rea eller att man tackar av medarbetare eller 

hälsar nya medarbetare välkomna eller något kommande händelse. Kommunen 

måste vända den negativa trenden å stolt visa upp vilka företag som finns i vår 

kommun & aktivt jobba för en öppen relation till samtliga företag stora som 

små. Vi har många företag i kommunen som har en lång och gedigen historia 

varför inte en flik på hemsidan där företagarna har möjlighet att berätta sin 

historia med tillhörande fakta. 

 

Emil Gustafsson/ Grythyttelistan.  
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Från: Gabriela Kloth
Skickat: den 18 mars 2016 10:54
Till: Malin Bergkvist
Ämne: VB: Ang. SV: Ang. Företagslänkar på hemsidan

 
 
 
 
 
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
Från: Mats.Fransson@laxa.se [mailto:Mats.Fransson@laxa.se]  
Skickat: den 17 mars 2016 15:46 
Till: Gabriela Kloth 
Ämne: Ang. SV: Ang. Företagslänkar på hemsidan 
 
Hej! 
Du har uppfattat det rätt! Företagen vill att vi länkar till dom! Vår policy/riktlinje är att vi endast länkar till företag i 
kommunen! Vi gynnar inget speciellt företag, utan alla som vill finns med och då kan man inte säga att vi gynnar 
någon för någon annan. 
 
Med vänlig hälsning! 
 
Mats Fransson 
Utvecklingschef 
Utvecklingsenheten 
Laxå kommun, 695 80 Laxå 
Organisationsnummer: 212000‐1918 
Phone: +46(0)584‐47 31 33 
Mobile: +46(0)70‐660 77 47 
Fax: +46(0)584‐107 41 
Mail: mats.fransson@laxa.se 
Internet: www.laxa.se 
 
Laxå, Sveriges första Miljödiplomerade kommun 
 
 
 
Från:  Gabriela Kloth <Gabriela.Kloth@hellefors.se> 
Till:  "'Mats.Fransson@laxa.se'" <Mats.Fransson@laxa.se>, 
Datum:  2016‐03‐17 15:13 
Ärende:  SV: Ang. Företagslänkar på hemsidan 
 
 
 
Hej Mats, 
Tack för snabb återkoppling. 
Javisst har vi också företagsregistret via UC. 
Och jag har ägnat tid åt att upptäcka er fina hemsida! 
 
Men frågan handlar utifrån Medborgarförslaget om vad som är juridiskt OK... 
Därav frågan om ni har några speciella riktlinjer antagna i kommunen om att länka till företag eller om ni helt enkelt 
bara kör på och marknadsför de som finns i kommunen och som vill finnas med på hemsidan? 
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Hej från Gabriela igen 
 
 
 
Gabriela Kloth 
Näringslivssamordnare 
Hällefors kommun 
712 83 Hällefors 
Tel direkt: 0591 ‐ 641 28 
Mobil: 072 202 80 81 
www.hellefors.se 
 
 
 
 
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
Från: Mats.Fransson@laxa.se [mailto:Mats.Fransson@laxa.se] 
Skickat: den 17 mars 2016 14:59 
Till: Gabriela Kloth 
Ämne: Ang. Företagslänkar på hemsidan 
 
 
Hej Gabriela! 
 
På vår sida näringsliv länkar vi till företag i Laxå kommun! Kriteriet är egentligen bara det att det ska vara ett företag 
som är verksamt i kommunen. Det är lång ifrån alla företag i kommunen som är med, men de som vill får vara med. 
Kolla vår länklista! 
 
http://www.laxa.se/Naringsliv/Foretagslankar.html 
 
Dessutom har vi ju näringslivsregistret via UC,  men det har väl ni också. 
Vi har väl ett gemensamt avtal om det? 
 
http://laxa.uc.standout.se/ 
 
 
Med vänlig hälsning! 
 
Mats Fransson 
Utvecklingschef 
Utvecklingsenheten 
Laxå kommun, 695 80 Laxå 
Organisationsnummer: 212000‐1918 
Phone: +46(0)584‐47 31 33 
Mobile: +46(0)70‐660 77 47 
Fax: +46(0)584‐107 41 
Mail: mats.fransson@laxa.se 
Internet: www.laxa.se 
 
Laxå, Sveriges första Miljödiplomerade kommun 
 
 
 
Från:     Gabriela Kloth <Gabriela.Kloth@hellefors.se> 
Till:     "'mats.fransson@laxa.se'" <mats.fransson@laxa.se>, 
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Kopia:     Malin Bergkvist <Malin.Bergkvist@hellefors.se> 
Datum:     2016‐03‐17 14:49 
Ärende:     Företagslänkar på hemsidan 
 
 
 
Hej Mats, 
Hoppas att det står bra till med dig. 
Härligt att få höra om ert samarbete i länets södra delar och det gemensamma arbetet med postens etablering i 
Hallsberg på BRO mötet i fredags. 
Tack igen för att du delade med dig av era erfarenheter från när ni stod inför faktum med varslet på ESAB, det är en 
fantastisk resa ni har gjort och jag förstår att det ligger mycket hårt arbete bakom. 
 
I Hällefors  tar vi nu ett steg i taget och vår utmaning nu är framförallt att processen med omställningen kommer att 
bli mycket utdragen vilket är både bra och dåligt, men vi jobbar på och har gott stöd från regionen. 
 
Anledningen till att jag mejlar idag är en helt annan sak. Vi har fått in ett medborgarförslag  gällande publicering av 
företagsregister alternativt länkar till företag på kommunens hemsida och försöker nu finna ut hur andra kommuner 
jobbar med länkar till företag . 
Vad har Laxå kommun för riktlinjer för publicering av information om företag och för att länka till företag? 
 
 
Tackar på förhand. 
 
Hälsningar 
Gabriela 
 
 
Gabriela Kloth 
Näringslivssamordnare 
Hällefors kommun 
712 83 Hällefors 
Tel direkt: 0591 ‐ 641 28 
Mobil: 072 202 80 81 
www.hellefors.se 
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IT-uppgradering 
 
Informationsunderlag 
- 
 
Ärendet 
På förekommen anledning att förvaltningen har haft en påstod ”krasch” av 
kommunens servrar vill förvaltningen informera vad som har hänt och 
anledningen till detta. 
 
Inom IT idag går utvecklingen väldigt fort och systemen föråldras väldigt 
snabbt. För att inte tappa funktionalitet måste systemen hållas uppdaterade. 
Men det är även en stor kostnad att alltid ha de senaste versionerna. Därför 
försöker förvaltningen göra en avvägning mellan funktionalitet, 
verksamhetsnytta och ekonomi för att avgöra när det är värt att uppgradera.  
 
Trenden har varit under många år att verksamheterna datoriserar mer 
system/funktioner och systemen blir mer och mer komplicerade då de ofta har 
beroenden med varandra. De kommunicerar både internt och ut på internet. 
IT-chef har påtalat i upprättade verksamhetsrapporter att detta inte är hållbart 
om förvaltningens stödfunktioner ska upprätthålla den servicenivån IT-
enheten hade för några år sedan. Nu hinner IT-enheten till största delen enbart 
med det mest akuta, underhåll och det proaktiva arbetet blir åsidosatt 
beroende på att driften måste prioriteras. Förvaltningen ser heller inte att det 
kommer bli mindre resurskrävande framöver då även användarna blir mer och 
mer beroende av fungerande system för att utföra sitt arbete. Stillestånd i IT-
systemen kostar pengar i form av bl.a. förlorad arbetstid. 
 
För att hantera kommunens mail har förvaltningen ett system vid namn 
”Microsoft Exchange” som körs på kommunen servrar. Innan uppgraderingen 
fanns det sex stycken Exchange-servrar för skolan och den administrativa 
miljön. Mailsystemen är åtkomligt från webben, både externt/internt via dator 
och mobiltelefon/platta (internet) och via lokalt nätverk (klient Outlook). Det 
finns idag cirka 500 datorer som kör klient och cirka 1000 stycken användare 
som har ”hellefors.se” adress. 
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För att kunna hantera olika verksamheters behov att skicka information till 
olika grupper med användare t.ex. politiker, anställda, projekt eller enheter 
finns en funktion för grupp-mail. Kommunen har idag cirka 110 grupplistor 
med i genomsnitt 100 stycken användare som ska administreras när användare 
slutar eller byter arbetsuppgifter. 
 
Förvaltningen är idag sex medarbetare på IT-enheten med olika 
ansvarsområden pedagogiska verksamheten/telefoni, vård och omsorg, 
servrar/verksamhetssystem/drift, ekonomi, nät/skrivare/ backup och chef. I 
den dagliga driften hanterade enheten under förra året 3500 stycken ärenden i 
förvaltningens helpdesk och förutom dessa utförs lika många ärenden där 
användarna hör av sig direkt till IT-enheten. 
 
För ett och ett halvt år sedan kom förvaltningen till ett läge där IT-enheten 
bedömde att det var dags att planera för en uppgradering då IT-enheten såg att 
verksamheterna hade behov av nya funktioner. Befintliga funktioner började 
krångla och IT-enheten fick lägga allt mer tid på att åtgärda fel.   
 
I november 2014 började IT-enheten planera för att uppgradera kommunens 
befintliga mail-system från ”Microsoft Exchange 2003” till ”Microsoft 
Exchange 2008”.  Enheten bedömde då att de skulle kunna göra det i olika 
steg beroende på de arbetsgrupper som kommunicerar mycket med varandra.  
Enheten inventerade vilka resurser det krävde både när det gäller licenser för 
kommunens servrar, åtkomstlicenser till Windows AD, licenser på den lokala 
PC ’n och hur servermiljön skulle se ut efter en uppgradering. Enheten 
bestämde sig för att slå ihop skolans mail med den administrativa mailen då 
detta har skapat vissa problem för användarna att hålla isär skolans mail från 
administrationen. 
 
Arbetsbelastningen var hög år 2015 eftersom vård och omsorg införde många 
nya system men även många andra stora uppgraderingar har genomför som 
t.ex. personalsystem, ny lagring (SAN) samt även de löpande ärendena tog 
mycket tid i anspråk. Planeringen för uppgraderingen av mailsystemet fick stå 
tillbaks eftersom ”det fungerade”.  
 
Under hösten 2015 släppte Microsoft även en ny version av Exchange (2013) 
och samtidigt uppgraderade IT-enheten även kommunens ”datacenter” till 
nyare version. Detta medförde att enheten fick börja om med planeringen av 
uppgraderingen då förutsättningarna hade förändrats markant för behovet av 
mjukvarulicenser, hårdvara och tidsplaneringen. Dessutom hade även 
arbetsbelastningen ökat avseende den dagliga driften. 
 
I januari 2016 hade enheten en planering framme som enheten bedömde 
skulle fungera relativt smärtfritt för verksamheten då den var uppdelad i flera 
etapper. När arbetet drog igång visade det sig ganska snabbt att det gamla 
mailsystemet var i sämre skick än enheten hade förutsett. Det började krångla 
på alla vis och stannade utan anledning. Detta krävde då en hel del resurser att 
felsöka och ”få upp” systemen igen. Enheten kunde heller inte vara säkra på 
att det inte skulle sluta fungera helt med följd att kommunen inte skulle ha ett 
fungerande mailsystem på minst 3 veckor. Med den kunskapen beslutade 
enheten att lägga alla resurser på att få in så många användare så snabbt som 
möjligt i det nya systemet. Detta avlastade även det gamla systemet avsevärt.   
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Även rättigheter i olika mappar (så som H: G:) berördes och måste åtgärdas 
manuellt för varje användare (cirka 13 000 stycken mappar). Varje klientdator 
måste åtgärdas på plats, en del datorer hade många olika användare där det 
tog extra tid. En uppskattning är att det tog cirka 3 timmar per dator att 
åtgärda. IT-enheten arbetade minst 4 personer de första 3 helgerna för att 
komma över den största ”puckeln” och samtidigt ta de dagliga problemen. 
Detta har gjort att övertiden och mertiden har ökat drastiskt.  I samband med 
att enheten uppgraderade klienterna visade det sig att även kommunens Office 
version var för gammal (Office 2007) och att det inte gick att dela kalendrar 
med varandra, vilket är en viktig funktion.  
 
Så ytterligare en uppgradering av cirka 70 datorer behövde göras till Office 
2010. Mycket av detta arbete kunde göras via fjärruppkoppling (Teamviewer) 
och fungerade mycket bra. IT-enheten vill påpeka att inga mail eller 
dokument har försvunnit p.g.a. uppgraderingen då kommunen har haft bra 
backuper och kunnat återskapa inkorgar som blivit korrupta.  
 
I början upplevdes en viss frustation eftersom det blev många som blev 
omlagda på en gång och inte fick hjälp direkt. Förvaltningen vill även nämna 
att samtidigt pågick arbete med att byta operatör för telefonin omfattande 
cirka 200 mobiler och fast telefoni. I nya mailsystemen sedan start den 1:a 
april 2016 har kommunen mottagit 1,4 miljoner mail varav 1 miljon är s.k. 
”spam”, varav 10 000 stycken mail har tagits bort p.g.a. att de har innehållit 
virus. Kommunen har skickat cirka 70 000 stycken utgående mail och 
uppskattningsvis lagrar förvaltningen cirka 700 000 stycken mail i 
användarnas inboxar.  
 
Nu har IT-enheten cirka 100 stycken användare kvar att uppgradera till nya 
ADt men de görs enligt en upplagd plan och det gamla systemet bedöms 
kunna stängas ner under hösten 2016.  
 
Information om vad som skulle hända, vad som hände, har meddelats både på 
intranätet och i personliga mail både före och när problem som berörde flera 
användare eller funktioner upptäcktes När klientdatorn var omlagd sattes det 
även upp en instruktion på varje dator om vad som var nytt och vad 
användaren behövde göra för att återfå alla funktioner som inloggning, 
lösenord m.m. Men som alltid när man ska informera kunde säkert den ha 
varit bättre eller mer omfattande, alla uppfattar inte information lika. 
 
Denna händelse belyser hur viktigt det är att IT-systemen fungera för att 
verksamheterna ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt.  
Förvaltningen har påtalat de senaste åren vikten av att ha mera 
personalresurser för hantering av kommunens IT-system om enheten ska 
kunna upprätthålla den tillgänglighet enheten hade för några år sedan.  
Som det är nu måste viktiga jobb prioriteras bort p.g.a. att driften är mera 
komplicerad och krävande. Under våren 2016 har enheten haft en tillfällig 
resurs anställd. En liknande situation kommer troligtvis uppstå igen om inget 
görs.  
 
 
Jessica Jansson Lars Örtlund  
Sf Kommunchef IT-chef  
Ekonomichef 






	Kommunstyrelsen
	5 Strategisk planering för Hällefors kommun år 2017-2021 ochbudget för år 2017
	7 Samverkan i Bergslagen
	8 Bygglovsansökan och upphandling av simhall, dnr KS
	9 Terrassen
	10 Partistöd 2016,
	11 Regionalt trafikförsörjningsprogram, Örebro län
	12 Medfinansiering projekt Bergslagen Outdoor
	18 Yttrande kommunens mediekanaler
	22 IT-uppgradering
	24 Delegeringsbeslut



