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KALLELSE
Datum

2016-06-16

Mathias Brandt

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde 2016-08-23 kl. 09.00 i Kommunhuset,
Plenisalen för att behandla följande ärenden:
Kl 9.00-11.00 Peter Wiker och Mia Mathiasson om simhallsprojektet
Kl 11.00-12.00 Natalie Colliander från Ensolution, om resultatet kostnad per
brukare 2015
Kl 13.00-13.30 Stefan Lahti om kostupphandling
Kl 13.30-14.00 Kommunchefen informerar
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 Ansökan om permutation av donationsstiftelser, dnr KS 16/00228
6 Upphävande av detaljplanetillägg HA 101, undantag av bygglov vid
skyltuppsättning i Hällefors tätort, dnr KS 16/00209
7 Förhandsbesked avseende medfinansiering av gemensamt Leader-arbete i
Bergslagen, dnr KS 16/00179
8 Ansökan från intresseföreningen Bergslaget om medfinansiering till
Bergslagsakademien steg 2, dnr KS 16/00041
9 Yttrande över Thomas Mathiesens (M) motion om fria surfzoner i
Hällefors kommun, dnr 112.11/105
10 Yttrande över medborgarförslag om Lindholmstorpet, dnr KS 13/00185
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11 Yttrande över medborgarförslag om gatubelysning, dnr KS 13/00177
12 Yttrande över medborgarförslag om snöröjning, dnr KS 16/00139
13 Medborgarförslag om lokaler och öppettider, Hällefors bibliotek, dnr KS
16/00191
14 Medborgarförslag om utbud på Hällefors bibliotek, dnr KS 16/00192
15 Medborgarförslag om skylt på torget, dnr KS 16/00201
16 Medborgarförslag om skatepark i Hällefors, dnr KS 16/00198
17 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter längs riksväg 63, dnr KS
16/00204
18 Per Grängstedts (LPO) motion om viltförvaltning, dnr KS 16/00208
Informationsärenden

19 Återrapport kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag, dnr KS
15/00357. Ej bilaga.
20 Aktuella remisser, dnr KS 15/00187. Ej bilaga.
21 Månadsrapport för kommunstyrelsen, dnr KS 16/00167
22 Ekonomisk rapport, dnr KS 16/00147
Delgivningsärenden

23 A) BRT: Handlingsprogram för Bergslagens räddningstjänst;
direktionsprotokoll 2016-05-25; direktionsprotokoll 2016-06-22;
tertialrapport 1
B) Saxå kammarmusikfestival: Tack för stöd
C) BKT: Investeringsuppföljning tom 2016-05-31; prognos med
uppföljning tom 2016-05-31; överklagande avloppsanläggningar i
Hällefors kommun; direktionsprotokoll 2016-06-17
D) BMB: Beslut om nyanvändning av avfall för anläggningsändamål vid
nybyggnation av bro; antagande av planändring, kvarteret Morkullan, dnr
KS 15/00174; sammanträdesprotokoll 2016-06-15
E) Stiftelsen Hanssonska donationen: Förvaltningsberättelse
F) Stiftelsen makarna Larssons donation: Förvaltningsberättelse
G) Stiftelsen Ingrid Ahlströms Kulturfond: Förvaltningsberättelse
H) Nora kommun: KF 2016-06-15 § 91, beslut Samhällsbyggnad
Bergslagen
I) Arbogaåns vattenvårdsförbund: Protokoll ordinarie förbundsstämma
J) Region Örebro län: Förlängning av folkhälsoplan med
folkhälsopolitiska mål; förlängning av regionalt program för social välfärd
K) Hällefors Bostads AB: Styrelseprotokoll 2016-06-20
L) Kommunförvaltningen: Yttrande över Energimyndighetens förslag till
föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning;
minnesanteckningar APT kanslienhet 2016-06-16; upphandling av
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företagshälsovård, dnr KS 16/00173; förvaltningsövergripande
beslutsattest v 27-31
M) Lindesbergs kommun: KF 2016-06-21 § 100, beslut Samhällsbyggnad
Bergslagen
N) Filipstads kommun: Antagandehandling ny översiktsplan
O) SKL: Cirkulär 16:38-16:44; beslut om förbundsavgift till SKL 2017
P) Länsstyrelsen Örebro län: tillstånd till placering av lekskulpturer i
Krokborn; tillstånd till kameraövervakning Circle K Detaljist AB
Q) Polismyndigheten: Tillståndsbevis politiskt torgmöte 2016-06-12,
Sverigedemokraterna
R) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2016-06-08
Delegeringsbeslut

24 A) Sf kommunchef Tina Lanefjord: enligt bilaga med anmälningsdatum
2016-08-08
B) Kultur- och fritidschef Anna Henriksen: Beviljande av bidrag till
Sävsjöns dag, 6000 kr; beviljande av MUCH-bidrag till Hällefors kulturoch integrationscenter 20 000 kr; beviljande av MUCH-bidrag till
Berdaale förening 24 000 kr
C) Bildningschef Tina Lanefjord: personuppgiftsbiträdesavtal
D) KSO Annahelena Jernberg: synpunkter på regeringens förslag
angående nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande
barn; enligt bilagor med anmälningsdatum 2016-06-23
E) Sf kommunchef Gabriela Kloth enligt bilagor perioden 2016-06-30 –
2016-07-22
F) Socialchef Ingrid Holmgren enligt bilaga med anmälningsdatum 201606-23
G) Ekonomichef Jessica Jansson enligt bilaga med anmälningsdatum
2016-05-31
H) Sf kommunchef Jessica Jansson: Beslut gällande ställföreträdande
kommunchef

Annahelena Jernberg
ordförande
Mathias Brandt
nämndsekreterare
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Datum

2016-08-10

Ansökan om permutation av donationsstiftelser, dnr KS
16/00228
Beslutsunderlag
Ansökan om permutation gällande stiftelsen Hanssonska donationen
Ansökan om permutation gällande stiftelsen Markarna Larssons donation
Ärendet
Kommunförvaltningen har i uppdrag att förvalta stiftelsen Hanssonska
donationen och stiftelsen Markarna Larssons donation. Årligen har
kommunens representanter avstämningsmöten med den donationsgrupp s k
donationskommitté som är tillsatt som part för att föra befolkningen i Hjulsjös
talan gällande dessa två Hjulsjö-fonder.
Donationsgruppen tillsammans med förvaltningen ser ett behov av att ansöka
om permutation hos Kammarkollegiet för att ge tillstånd att ändra i de
gåvobrev som stiftelserna grundar sig på. Hällefors kommun förvaltar
stiftelserna och innehar därmed rätten att ansöka till Kammarkollegiet.
Skälet till att ansökan görs är dels att kunna använda kapitalet vid så låg
avkastning att utdelning inte annars kan genomföras och dels att ändra
ändamålstext och innehåll för utdelningar till en modernare tolkning av text
med inriktning som mer motsvarar dagens samhällsbild.
Ekonomi

Förvaltningen föreslår att dessa två Hjulsjö-fonder ansöker om permutation
och därmed vardera betalar 8 500 kronor i avgift till Kammarkollegiet. Om
detta inte görs kommer fonderna inte att kunna betala ut en rimlig årlig
utdelning enligt gåvogivarens vilja. Detta gör att fondernas kapital ökar och
ökar.
Folkhälsa

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

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

Kommunförvaltningen får i uppdrag att ansöka om permutation gällande
stiftelsen Hanssonska donationen enligt ifylld ansökningsblankett.

-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att ansöka om permutation gällande
stiftelsen Markarna Larssons donation enligt ifylld ansökningsblankett.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Lars-Göran
Zetterlund (C) utan att yrka.
Allan Myrtenkvist (S) påpekar redaktionell förändring vilken genomförs i
protokollet.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen får i uppdrag att ansöka om permutation gällande
stiftelsen Hanssonska donationen enligt ifylld ansökningsblankett.
Kommunförvaltningen får i uppdrag att ansöka om permutation gällande
stiftelsen Markarna Larssons donation enligt ifylld ansökningsblankett.
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Upphävande av detaljplanetillägg HA101, undantag av
bygglov vid skyltuppsättning i Hällefors tätort dnr KS
16/00209
Beslutsunderlag
Bilaga 1, detaljplan HA101
Ärendet
Detaljplanetillägget ”Ändring av detaljplan, tillägg till bestämmelser i
Hällefors tätort, Hällefors kommun, laga kraft vunnet 1993-01-05, som
innefattar större delar av Hällefors tätort, tillåter att bygglov ej krävs för
skyltuppsättning för detaljplaner som är fastställda eller laga kraftvunna före
1992-10-01.
Miljö- och byggnämnden beslutade 1992-08-17, § 104 att genomföra
planläggning för att bygglovbefria skyltar i Hällefors tätort. Enligt plan- och
bygglagen 8 kap 5§ får kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser
besluta att bygglov inte krävs för vissa ärendetyper. I punkt 7 står att
bygglovplikten får hävas för att ”utföra sådana åtgärder som avses i 3§ första
stycket 2”.
Det krävs bygglov för uppsättning av skyltar i Hällefors kommun, då det
finns ett skyltprogram, antaget 2014-05-20 i Bergslagens Byggnämnd, samt
en ny skyltplan arbetas fram. Syftet med skyltprogrammet och skyltplanen är
att kommunerna ska ha en enhetlig skyltning utifrån gestaltning, placering
och utformning i alla fyra kommuner (Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
och Nora).
Sedan detaljplanetillägget antogs har Plan- och Bygglagen ändrats, nu kräver
både Plan- och Bygglagen (2010:900), samt Plan- och Byggförordning
(2011:338) bygglov för skyltuppsättning.
Enligt 3 § Plan- och Byggförordning (2011:338), krävs det i områden som
omfattas av en detaljplan bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt
ändra skyltar eller ljusanordningar. För skyltar utanför planlagt område krävs
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inte bygglov, däremot kan andra tillstånd behövas från Länsstyrelsen,
Trafikverket eller hos Polisen.
Konsekvenserna av detaljplanetillägget HA 101 medför svårigheter att utföra
myndighetsarbete kopplat till bygglov och tillsyn, som t.ex. att sköta tillsyn
(när Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning) bristande kännedom om
placering, samt att skyltar inte får placeras hur som helst.
Vägar har olika väghållare vilket kräver olika tillstånd att uppföra skyltar. På
kommunala vägar är Hällefors kommun väghållare, Bergslagens Miljö- och
Byggförvaltning svarar på bygglov för skyltar. Utanför detaljplanelagt
område ger Länsstyrelsen tillstånd, på statliga vägar är Trafikverket
väghållare och ger tillstånd för skyltar.
Bergslagens Miljö-, och Byggförvaltnings roll vid handläggning av
bygglovsansökningar är att förena verksamheters behov av att annonsera sin
tillvaro med intresset av en attraktiv stadsmiljö, trafiksäkerhet och
tillgänglighet.
Skyltar är en naturlig del av stadsmiljön och det är viktigt att olika butiker,
serviceföretag och andra verksamheter får synas. För att en stadsmiljö ska
kännas attraktiv är helhetsintrycket viktigt och skyltar påverkar det intryck
man får. Stadsmiljön tillhör alla som vistas i den och det är viktigt att den är
trivsam och säker. Skyltar kan placeras eller utformas så att de innebär en
fara för trafiksäkerheten eller försvårar tillgängligheten för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Eftersom många verksamheter vill synas mer än konkurrenterna tenderar
skyltarna att bli många och stora. Det leder i sin tur till att konkurrenten vill
ha ännu fler och ännu större skyltar, vilket kan resultera i att de enskilda
skyltarna inte går att se i den visuella oredan som blir följden av detta.
Ljusskyltar idag kan vara väldigt ljusstarka, detta kan både vara negativt för
stadsmiljön och mycket störande. Alltför många skyltar med olämplig
utformning och placering leder till att stadsmiljön upplevs som stökig och
oattraktiv. Stadsmiljön upplevs som mer harmonisk och vackrare med en
genomtänkt och tillbakahållen skyltning och man har då lättare för att läsa de
skyltar som finns och hitta det man söker. Skyltar och flaggor kan vara ett
positivt inslag i stadsmiljön men är de illa utformade eller placerade så
förstör de upplevelsen av staden.
Ekonomi

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

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

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

Att upphäva detaljplanetillägget HA101.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Christina
Johansson (M) utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att upphäva detaljplanetillägget HA101.
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Förhandsbesked avseende medfinansiering av Gemensamt
Leader-arbete i Bergslagen, dnr KS 16/00179
Beslutsunderlag
Skrivelse från Leader Bergslagen (16/00179)
Ärendet
Jordbruksverket beslutade 2015 att Leader Bergslagen enligt verkets urvalsoch fördelningsmodell inte skulle erhålla medel för den kommande
programperioden.
Hösten 2015 tog samtliga 15 kommuner ställning för en fortsatt dialog utifrån
en modell som presenterades vid ett möte i Lindesberg i oktober. Modellen
bygger på en tredelad finansiering, med 20 kronor per invånare och år från
vardera kommunala, regionala och nationella medel. Med detta skulle
totalbudgeten för perioden 2017-2021 uppgå till cirka 60 mkr.
Frågan om fortsatt deltagande i Leader Bergslagen och medfinansiering av
verksamheten diskuterades vid ett möte mellan ledande företrädare för
kommunerna i norra Örebro län (KNÖL) den 20 maj 2016.
Hällefors kommun ställer sig bakom den beskrivna fördelningsmodellen och
är beredd att medfinansiera ett fortsatt arbete inom Leader Bergslagen. Ett
villkor är att modellen genererar den medfinansiering från regional och
nationell nivå som förutsätts.
Ekonomi

Enligt presenterad budget skulle finansieringen för Hällefors kommun uppgå
till 140 640 kronor per år under perioden 2017-2021.
Folkhälsa

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

Information och samverkan har skett inom ordinarie forum.
Förvaltningens förslag till beslut
Hällefors kommun är positiv till att finansiera sin andel av den samlade
kommunala medfinansieringen av Leader Bergslagen, under förutsättning att
regional och nationell medfinansiering erhålls motsvarande 2/3 av
totalbudgeten och att inriktningsprogram presenterats och godkänts av
kommunen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Christina Johansson (M) kortfattat.
Per Karlsson (M) ställer fråga gällande om Hällefors kommun haft något
utbyte av Leader-samarbetet tidigare vilken besvaras av kommunsekreterare
Mathias Brandt och Christina Johansson (M).
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande syftet med att driva Leader
vidare under perioden vilken besvaras av kommunsekreterare Mathias Brandt
och ordförande Christina Johansson (M).
Lars-Göran Zetterlund (C) tilläggsyrkar att en föredragning bör ske i samband
med kommunstyrelsens sammanträde.
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag med tillägg för Lars-Göran Zetterlunds tilläggsyrkande
vilket bifalls.
Allmänna utskottets beslut
En föredragning av ärendet sker i samband med behandlingen i
kommunstyrelsen.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Hällefors kommun är positiv till att finansiera sin andel av den samlade
kommunala medfinansieringen av Leader Bergslagen, under förutsättning att
regional och nationell medfinansiering erhålls motsvarande 2/3 av
totalbudgeten och att inriktningsprogram presenterats och godkänts av
kommunen.
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Ansökan från Intresseföreningen Bergslaget om
medfinansiering till Bergslagsakademin – steg 2, dnr KS
16/00041
Beslutsunderlag
Bergslagsakademi slutrapport från förstudien 2015-08-27
Intresseföreningen Bergslaget ansökan Bergslagsakademin – steg 2 daterad
2016-02-02
Ärende
Intresseföreningen Bergslaget har genomfört en förstudie för att ta reda på
förutsättningar för att starta en Bergslagsakademi. Föreningen ansöker nu om
medel för en fortsatt förstudie i steg 2. Kommunstyrelseordförandena i
Skinnskatteberg, Norberg, Fagersta, Avesta, Smedjebacken och Hedemora
kommun tog initiativet till Bergslagsakademin. De såg ett behov av att
tydliggöra Bergslagen som en spännande och kunskapsintensiv
utvecklingsregion och ville därför starta upp en tankesmedja med
arbetsnamnet Bergslagsakademin.
Förstudien har konstaterat att det finns behov av Bergslagsakademin.
Avsikten är att arbeta för en projektfinansiering av verksamheten under tre år.
För att komma vidare har styrgruppen kommit fram till att fortsatta arbetet ska
ske i två steg.
Bergslagsakademin ska utgå från att byggas från faktiska behov av
kompetensutveckling, förnyelse och erfarenhetsutbyte på kommunal nivå.
Bergslagsakademin ska genomföra årliga seminarier med tema tillväxt,
förnyelse och attraktionskraft som övergripande målsättning.
Arbetsgrupper ska byggas upp tillsammans med kommunala tjänstemän
utifrån ett antal temaområde; Mångfald och tillväxt, ungdomar i
samhällsutvecklingsarbetet, attraktionskraft etc. Teman utifrån intresse och
faktiska behov hos kommunerna.
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En digital lärplattform ska tas fram för erfarenhetsutbyten, lärande och för att
komma med inspel till de återkommande seminarierna.
Det område som Bergslagsakademin först ska starta upp med är ”Mångfald
som tillväxtmotor”. Området har bedömts vara strategiskt viktigt utifrån den
demografiska utvecklingen i Bergslagens kommuner samt de utmaningar och
möjligheter som flertalet kommuner står inför.
Ekonomi

Etapp 1 innebär medfinansiering per deltagande kommun med 10 000
kronor i kontanter och 10 000 kronor i arbetade timmar beräknat på att
10 kommuner medverkar i projektet. Region/länsstyrelser bekostar
sammanlagt 200 000 kronor. Tidplanen sträcker sig från 2016-09-01 till
2017-08-31.
Etapp 2 innebär ett genomförande av externt finansierat projekt under tre
år. Projektet bedöms omfatta ca 1,5 miljoner per år för projektledare,
digital plattform, ett årligt större lärseminarium sam pilotprojekt för att
testa metoder och administration. Primär målgrupp är tjänstemän i
kommunerna som arbetar med integration, jämställdhet, tillväxt- och
näringslivsutveckling, folkhälsa, hållbar utveckling och tillgänglighet.
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
-

Ej bevilja medel till medfinansiering av uppbyggnad av
Bergslagsakademin.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Ej bevilja medel till medfinansiering av uppbyggnad av Bergslagsakademin.
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1. SAMMANFATTNING
Förstudien har letts av en styrgrupp bestående av representanter från Avesta,
Hedemora, Norberg, Fagersta, Skinnskattebergs och Smedjebackens kommuner
tillsammans med verksamhetsledare och kommunikatör vid Intresseföreningen
Bergslaget. Det operativa arbetet har upphandlats och har genomförts av
konsulterna Johanna Jansson, Högskolan Dalarna, Ola Granholm, Framväxtbolaget
i Dalarna AB och Monica Rönnlund, Evidera AB, med den sistnämnda som ansvarig
för uppdraget.
Genomförandet har utgått från besluten från Region Dalarna och Länsstyrelsen
Västmanland. Som underlag för beslut om vägval om inriktning samt strategi för
uppbyggnaden av en framtida Bergslagsakademi har dels styrgruppens
representanters egna erfarenheter och kontaktnät och dels framtagna analyser,
intervjuer och deltagande i olika mötesplatser använts.
Bergslagsakademin ska byggas ”underifrån” och utgå från behov av
kompetensutveckling, förnyelse och erfarenhetsutbyte på kommunal nivå.
Uppbyggnaden ska ske processinriktat utifrån de behov som uppmärksammas hos
medlemskommunerna. Man ska börja i liten skala och testa nya arbetssätt
allteftersom verksamheten utvecklas. Tanken är inte att bygga upp något som
redan finns utan att fylla en lucka i ”främjandesystemet”.
Förstudien har visat att det finns en” lucka i främjandesystemet” som
Bergslagsakademin kan fylla och det handlar om att utveckla verktyg och
genomföra aktiviteter som bidrar till att nå sk. horisontella mål inom jämställdhet,
integration, tillgänglighet, miljö, ungdomars situation etc. Branschspecifika
utvecklingsinsatser genomförs av de innovationsmiljöer och kluster som
prioriteras av regioner och länsstyrelser i berörda län.
Bergslagsakademin ska genomföra årliga seminarier med tillväxt, förnyelse och
attraktionskraft som övergripande målsättning. Fokus kommer att ligga på de sk.
horisontella målen.
”Tvärkommunala och tvärsektoriella arbetsgrupper” ska byggas upp tillsammans
med kommunala tjänstemän utifrån ett antal temaområden; Mångfald och
tillväxt, ungdomar i samhällsutvecklingsarbetet, attraktionskraft etc. Teman
bestäms utifrån intresse och behov hos kommunerna. En digital lärplattform ska
tas fram som grund för erfarenhetsutbyten, lärande och som inspel i de
återkommande seminarierna.
Det kompletterande område som Bergslagsakademin först avser starta upp med
är mångfald som tillväxtmotor.
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2. BAKGRUND
”Bergslagsakademin” är resultatet av ett initiativ från kommunstyrelseordförande
i Skinnskatteberg, Norberg, Fagersta, Avesta, Smedjebacken och Hedemora
kommuner. I ett brev som tillställdes Intresseföreningen Bergslaget påtalar man
behovet av insatser för att tydliggöra att Bergslagen är en spännande och
kunskapsintensiv utvecklingsregion. Som metod för insatserna föreslogs en
Tankesmedja för att stimulera till samtal och samverkan, aktiviteter för
kompetensutveckling, nytänkande och som en arena där nya idéer kan testas och
kreativa möten hållas.
Initiativet resulterade i en förstudie med finansiering från Region Dalarna,
Länsstyrelsen i Västmanlands län, de sex medlemskommunerna och
Intresseföreningen Bergslaget. Genomförandet av förstudien upphandlades under
hösten 2014 och har genomförts av konsulterna Ola Granholm, Framväxtbolaget i
Dalarna AB, Johanna Jansson, Högskolan Dalarna och Monica Rönnlund, Evidera
AB med den sistnämnda som ansvarig för uppdraget.
Bakgrunden till förstudien är rådande konjunkturläge och förväntade
strukturförändringar inom Bergslagens basnäringar. På lång sikt är målsättningen
att bygga upp en Bergslagsakademi som bas för insatser som dels motverkar den
negativa utvecklingen inom industrin och dels stimulerar till utveckling och
förnyelse. Med förstudien som start är avsikten att genomföra en seminarieserie
med Bergslagens tillväxt och näringslivsutveckling i fokus. Siktet är inställt på att
ta ett samlat strategiskt grepp kring framtidsfrågorna för Intresseföreningen
Bergslagets medlemmar.
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3. FÖRSTUDIENS GENOMFÖRANDE
En styrgrupp bestående av representanter från de medverkande kommunerna
och Intresseföreningen Bergslagets verksamhetsledare och kommunikatör har lett
arbetet. Styrgruppen har sammanträtt fem gånger under 2014 och tre gånger
under våren 2015. Därutöver hölls ett uppföljningsmöte den 20 augusti 2015.
Förstudiens fortskridande samt förslag på upplägg och inriktning har stämts av i
Intresseföreningen Bergslagets tjänstemannagrupp vid ett tillfälle, den 29 maj
2015, vid ett styrelsemöte den 15 april 2015 och vid Intresseföreningen
Bergslagets årsmöte den 20 maj 2015. En uppföljande dialog är vidare inplanerad
med styrelsen den 10-11:e september.
Förstudien inleddes med en workshop i styrgruppen. Den syftade till att avgränsa
och tydliggöra syftet med Bergslagsakademin och i grova drag forma den framtida
verksamhetens innehåll. Inför workshopen hade ett analysmaterial (bilaga 1)
tagits fram, som på en övergripande nivå beskrev utvecklingen i Bergslagen och
pågående utvecklingsverksamheter i medlemskommunerna. Studien innehöll
också ett avsnitt om ungdomsforskning, som kommunerna kan ha nytta av i deras
arbete med ungdomsfrågor. En reflektion från den research som konsultgruppen
gjorde är att kommunerna bör kommunicera sina utvecklingssatsningar tydligare
på sina hemsidor.
Sammanfattningsvis resulterade workshopen i följande ställningstaganden:

Det analysmaterial som togs fram inför workshopen fördjupades och
kompletterades inför nästkommande styrgruppsmöte. När det gäller analyser av
tillverkningsindustrins utveckling har VINNOVAs branschkartläggningar av
metallindustrin och massa- pappersindustrin använts. VINNOVA har i nära
samarbete med representanter från näringslivet och andra intressenter tagit fram
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ett flertal näringslivsanalyser. Något eget analysmaterial av industrins utveckling
har inte tagits fram inom förstudien. De delar i analysavsnittet nedan som avser
metall- respektive massa och pappersindustrin är hämtade från VINNOVAs
branschkartläggningar (www.vinnova.se; Trender i Sveriges kunskapsintensiva
näringsliv).
En fråga som har berörts och diskuterats vid samtliga styrgruppsmöten är det
faktum att det finns många aktörer som arbetar med näringslivsutveckling och att
det då är viktigt att Bergslagsakademin dels arbetar nära relevanta organisationer
och projekt och dels hittar en egen nisch som kompletterar ”främjandesystemet”.
För att hitta lämpliga områden för Bergslagsakademin att arbeta inom
intervjuades tjänstemän vid berörda regioner/länsstyrelse samt med
projekt/processledare för ett urval kluster och innovationsmiljöer. Totalt
intervjuades i detta avseende 13 personer.
Styrgruppens egna erfarenheter och kontaktnät samt intervjuerna låg till grund
för val av tema för det första seminariet, som genomfördes den 20 maj 2015 –
”Mångfald och tillväxt”. I samband med planeringen av seminariet gjordes
research avseende goda exempel på projekt och projektledare och tjänstemän
som är verksamma inom området intervjuades. En sammanställning av exempel
bifogas slutrapporten, bilaga 2.
En viktig del av Bergslagsakademin blir att utveckla Bergslagens attraktionskraft.
En studie av olika metoder för att utveckla kommuners och regioners
attraktionskraft har därför gjorts, bilaga 3.
I styrgruppen diskuterades vikten av att insatserna sker nära kopplat till
kommunernas organisation. Utveckling av effektiva och smidiga verktyg för
erfarenhetsutbyte och lärande bedömdes som en viktig del i en framtida
Bergslagsakademi. Mot bakgrund av detta gjordes en undersökning av tänkbara itplattformar. Google-plattformen presenterades mer ingående vid
styrgruppsmötet den 16 april 2015.
Förstudien avslutades med seminariet ”Mångfald och tillväxt”, den 20 maj 2015.
Seminariet samlade drygt 60 deltagare från hela Bergslagen.
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4. ANALYS
STATISTIKBASERAD ANALYS AV KOMMUNERNA
Det är viktigt att poängtera att syftet med denna analys inte är att utse några
”vinnare” eller ”förlorare”. Att vända trender tar lång tid och det stora flertalet
kommuner har under denna korta tidsperiod inte haft några möjligheter att jobba
med sin struktur eller påverka utvecklingen. Syftet är att beskriva utvecklingen
och de skilda förutsättningar som kommunerna i regionen har.
Analysen omfattar följande parametrar:
Befolkning
 Befolkningsutveckling 2009-2014
 Utveckling lönesumma 2008-2013
 Småhuspris 2013
 Utveckling småhuspriser 2008-2013
 Nybyggande 2008-2013
 Utbildningsnivå 2013
 Boendeattraktivitet i tidningen Fokus ranking 2014
Arbetsmarknad
 Sysselsättningsutveckling 2009-2013
 Nyföretagande 2009-2013
 Inpendlingsutveckling 2008-2013
 Utpendlingsutveckling 2008-2013
 Andel inpendlare 2013
 Andel utpendlare 2013
Företag och företagande
 Branschfördelning och branschutveckling 2009-2013
 Företagsklimat 2014
 Uthållig företagstillväxt 2008-2013 (UC o Företagarna)
 ”Sårbarhetsindex” 2011 och 2013

BEFOLKNINGSUTVECKLING
Trots en mer positiv befolkningsutveckling under 2014 (mestadels p.g.a. ökat
flyktingmottagande) så har 12 av 23 kommuner minskat sin befolkning under
perioden 2009-2014. Av de 12 som har minskat sin befolkning så har alla utom tre
också haft minskad sysselsättning (de två som avviker mest är Skinnskatteberg
och Säter, som båda har haft en rejäl ökning av sysselsättningen). Sambandet kan
tyda på att de två har låg bostadsattraktivitet. Det verkar stämma i alla fall
avseende Skinnskatteberg där även huspriserna har sjunkit, med 7 %. I Säter har
de däremot stigit med 25 %, vilket eventuellt kan förklaras av ett begränsat utbud
av bostäder.
Men det kanske är mer intressant att titta på dem som har ökat sin befolkning. Av
23 kommuner så har 11 ökat sin befolkning. Av dessa 11 kommuner visar endast
tre på ökad sysselsättning. I Hallstahammar har sysselsättningen minskat med 10
% samtidigt som befolkningen har ökat med 3 %. Men där har också utpendlingen
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ökat med hela 17 %, vilket mer än väl har kompenserat för de förlorade jobben.
Andra orter som har ökat sin utpendling kraftigt under perioden är Falun, Sala och
Sandviken. I Falun, Sala och Sandviken känns det inte alarmerande då närmaste
stora stad ligger bara några få mil bort, medan en sådan utveckling är mer riskabel
på sikt i Malung-Sälen med 7 mil till Mora och 4 mil till Vansbro (som inte heller är
särskilt stora orter).

Den genomsnittliga befolkningsutvecklingen är -0,9 % i
de 23 kommunerna under perioden 2008-2013.
Den genomsnittliga sysselsättningsutvecklingen under
samma period är -2,2 %.
I genomsnitt har de 23 Bergslagskommunerna haft en
svag till mycket svag befolkningsutveckling.

HUSPRISER OCH BOENDEATTRAKTIVITET
Huspriser är en bra indikator på om en kommun är attraktiv. Här ligger Falun,
Borlänge, Sala, Hallstahammar, Nora, Sandviken och Säter i topp med priser på 1,0
- 1,7 Mkr. I delar av dessa kommuner har man ett ”Tobins Q” som ligger över 1,0
(detta betyder att marknadsvärdet för ett hus överstiger nybyggnadskostnaden). I
botten ligger Degerfors, Skinnskatteberg, Filipstad, Ljusnarsberg, Storfors,
Hällefors med priser på 400-500 Tkr. Huspriserna har stigit mest i Falun, Säter,
Hedemora, Ludvika och Borlänge, med 23-26% på fem år. Huspriserna har sjunkit
mest i Filipstad, Fagersta, Skinnskatteberg, Hällefors och Storfors med en nedgång
på 3-18%. På kort sikt kan sjunkande fastighetspriser i vissa avseenden vara en
tillgång, medan det på lång sikt alltid är en nackdel då det leder till en sjunkande
standard och för smalt utbud i beståndet.
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Tidningen Fokus gör varje år en undersökning som heter ”Här är det bäst att bo”.
Som alla sådana undersökningar bör man ta den med en nypa salt. Samtidigt har
den utvecklats det senaste året och man kan konstatera att Bergslagskommunerna i allmänhet ligger långt ner på listan, i genomsnitt på plats 196.

Merparten av Bergslagskommunerna bedöms ha låg
boendeattraktivitet.
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ARBETSMARKNADSINTEGRATION (UT- OCH INPENDLING)
Forskningsinstitutet Telemarksforsking (TM) i Norge har efter tio år av forskning
och utveckling tagit fram en modell som förklarar skillnader i attraktivitet mellan
olika kommuner. TM:s modell beskriver att kommuners attraktivitet består av tre
delar:
 Bostadsattraktivitet
 Företagsattraktivitet
 Besöksattraktivitet
Vi beskriver modellen mer utförligt i bilaga 3, men en faktor som Telemarksforskning pekar ut som mycket viktig är ”Arbetsmarknadsintegration” (AI).
AI mäts som (Inpendlare/dagsysselsatta) + (Utpendlare/nattsysselsatta)
AI anger hur stor rörelse det är över kommungränserna, alltså i vilken utsträckning
invånare rör sig över kommungränserna för att åka från sitt hem till sitt arbete. AI
är störst i Storfors, Säter, Hallstahammar, Norberg och Degerfors (76-85%),
medan den är lägst i Malung-Sälen, Filipstad, Hällefors, Ludvika och Avesta (3239%).
Hög arbetsmarknadsintegration kan tyda på två saker, endera att
orten/kommunen ligger i en starkt integrerad arbetsmarknad där det är ett
naturligt stort utbyte mellan orterna/kommunerna (t ex Säter och Hallstahammar)
eller att det handlar om en ort/kommun som tappat många arbetstillfällen och
där befolkningen måste pendla ut till ett jobb för att kunna bo kvar, även om det
är långt. (t ex Hällefors och Filipstad). I det första fallet är hög AI ingen risk, medan
det i det andra fallet finns en betydande på risk på längre sikt.

SÅRBARA KOMMUNER
Bland landets mest sårbara kommuner 2011 (Tillväxtverket- baserat på statistik
från 2009-2010) så låg de tre mest sårbara i Bergslagen (Hofors, Hällefors o
Filipstad). På ”tio-i-botten-listan” fanns ytterligare 4 kommuner från föreningen
(Fagersta, Ljusnarsberg, Skinnskatteberg o Sandviken). Faktorer som låg till grund
för mätningen var:






Beroende av enskilda företag år 2009
Andel i arbete
Företagande
Nyföretagande
Företagsklimat

WSP gjorde en sårbarhetsanalys 2013. I deras ranking låg Filipstad på sista plats
och på tio-i-botten-listan fanns också Hofors, Hällefors och Storfors. WSP vägde
då ihop Utbildningsnivå, Åldersstruktur, Regionala konjunkturutsikter,
Branschkoncentration, Företagskoncentration samt Andel sysselsatta inom byggoch tillverkningsindustrin. (Hela listan finns inte tillgänglig).
Svårigheten/nackdelen med sårbarhetsranking är att de ger ett minus för
dominerande företag, men tar inte hänsyn till hur starka de största företagen på
orten är och hur starkt de är ”knutna” till orten. Ludvika bedöms i analyserna som
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en sårbar kommun men ABB är sannolikt inte hotad av nedläggning då den enhet
som finns i Ludvika har en stark ställning i koncernen. Detsamma gäller för Barilla
(Wasabröd) i Filipstad där Barilla 2010 tog beslut om att investera 150 Mkr under
en femårsperiod. I de allra mest sårbara kommunerna i gruppen har det största
företaget i respektive kommun från 2010 till 2013 antingen ett oförändrat antal
anställda eller något fler. Det gäller för samtliga kommuner. Sårbarheten kvarstår
ändå, men framstår då inte som lika alarmerande. Då kan kommuner längre ner
på listan vara mer sårbara, t ex Avesta som har två mycket stora företag i extremt
konkurrensutsatta branscher, som dessutom konsoliderar påtagligt. Detsamma
gäller för Degerfors, som dessutom har ett sämre geografiskt läge.

Hofors, Hällefors och Filipstad bedöms befinna sig bland
de mest sårbara kommunerna i landet, i två oberoende
sårbarhetsanalyser

FÖRETAGANDE, BRANSCHUTVECKLING OCH SYSSELSÄTTNING
Nyföretagandet är generellt sett lågt i medlemskommunerna. De kommuner som
har lägst nyföretagande (genomsnitt under 5 år) är Degerfors, Hofors,
Skinnskatteberg och Lindesberg som ligger på 40-50% av genomsnittet för riket.
Den enda kommunen som har ett uthålligt nyföretagande som ligger högre än
rikets genomsnitt är Malung-Sälens kommun.

Lönsamheten för Bergslagens företag är generellt sett låg. I UC/Företagarnas
ranking av ”uthållig tillväxt” så ligger kommunerna i genomsnitt på plats 186 (av
286 kommuner). Elva av föreningens medlemskommuner ligger på sämre plats än
200 och endast Hedemora ligger bland dem i topp 100.
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Branschutvecklingen har varit ogynnsam i Bergslagen och här hittar man också
den största orsaken till den negativa befolkningsutvecklingen. Totalt sett har
sysselsättningen i Bergslagen sjunkit med drygt 2 %, medan den i övriga riket stigit
med 4 %. Antal industrisysselsatta i Bergslagen ligger 10 procentenheter högre än
i riket, medan man ligger lägre i nästan alla andra branscher. Minskningen av
andel industrisysselsatta 2008-2013 är något större i Bergslagen än i riket. Den
globala krisen verkar alltså ha slagit något hårdare mot Bergslagen men man har,
även om man har klarat sig hyfsat de här åren, inte i samma utsträckning som
riket i övrigt lyckats ”diversifiera” näringslivet (kompensera bortfallet av
industrijobb med en ökning i andra branscher). I övrigt så har Bergslagen en
svagare utveckling än riket i alla branscher utom areella näringar och
företagstjänster. De branscher där Bergslagen avviker mest negativt i förhållande
till riket är Information o kommunikation, Energiförsörjning o miljöverksamhet
samt Hotell o restaurang. Eftersom antal sysselsatta inom handel också har
minskat i Bergslagen så kan man konstatera att Bergslagen har haft en mycket
svag utveckling inom besöksnäringen.
Den offentliga sektorn är i detta sammanhang ganska ointressant, då utvecklingen
för den relativt väl följer utvecklingen av sysselsättning i den privata sektorn.

Om man tittar på utvecklingen i enskilda kommuner så ser man dock att det är en
ojämn utveckling inom regionen. Sysselsättningen har minskat mest under
perioden 2008-2013 i Storfors, Degerfors och Hofors med 11 %, medan den har
ökat mest i Skinnskatteberg (+10%), Säter 8 %), och Ludvika (7 %). Den har ökat
något även i Borlänge (+4%) och Lindesberg (+2%). Om man tittar på enskilda
branscher i enskilda kommuner så kan man notera att industrin faktiskt har klarat
sig riktigt bra på några orter. I Ljusnarsberg, Skinnskatteberg och Ludvika har
industrin t ex ökat med 3-8%, i Lindesberg är den oförändrad och i Hällefors har
den backat endast 2 %. Industrin har dock backat kraftigt i andra kommuner, i
Storfors t ex med 50 %, i Hallstahammar med 32 % och i Falun med 27 %. I
Hallstahammar och Falun har dock detta kompenserats av utpendling och
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diversifiering, medan man i Storfors inte har haft förutsättningar för en sådan
strukturomvandling.

Nyföretagandet är generellt sett lågt i
Bergslagskommunerna, i några av kommunerna så
lågt som 40-50% av riksgenomsnittet.
I UC/Företagarnas ranking av ”uthållig tillväxt” ligger
Bergslagskommunerna i genomsnitt på plats 186.

ATTRAKTIVITET OCH STRATEGIER FÖR ATT ÖKA ATTRAKTIVITETEN
Om man återgår till Telemarksforsknings modell för attraktivitet så kan man
lokalisera några orsaker till att många kommuner i regionen har en minskande
befolkning:
 De har tappat många arbetstillfällen.
 De har för stor andel av arbetstillfällena i branscher som är utsatt för hård
global konkurrens (t ex högre andel industri, en lägre andel arbetstillfällen
och svag tillväxt i tillväxtbranscher som besöksnäring, personliga tjänster,
m.m.). I en del kommuner (t ex Ludvika, Skinnskatteberg och Lindesberg)
motverkas det av att den lokala industrin presterar bättre än
riksgenomsnittet.
 Många av Bergslagskommunerna har låg arbetsmarknadsintegration
(utpendling + inpendling). De har ett dåligt pendlingsläge med
vägsträckningar som är dåliga ur pendlingssynpunkt och bristfällig tillgång
till tågtrafik för arbetspendling.
Många av dem som har förlorat jobbet i neddragningen av industrin har fel eller
för låg kompetens och kan inte på ett enkelt sätt hitta ett alternativt jobb.
Några kommuner har, trots kraftigt minskad sysselsättning, ökat sin befolkning
och har haft en bra prisutveckling på småhus samt en anständig nivå på
nyproduktion av bostäder. Det som är gemensamt för dessa orter (Kristinehamn,
Sala, Hallstahammar, Nora och Sandviken) är att de har ett tillräckligt bra
pendlingsläge i en större arbetsmarknadsregion. Här utmärker sig Hallstahammar
där sysselsättningen minskat med hela 10 % och befolkningen ändå har ökat med
3-4%. Hallstahammar har också en mycket hög arbetsmarknadsintegration.
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Med detta som bakgrund får vi tre typer av skeenden/kommuner:
1) Kommuner i pendlingsregioner som får ökad befolkning tack vare en ökande
andel pendlare och/eller stark tjänstesektor.
2) Kommuner med sämre pendlingsläge, men som genom egen stark
sysselsättningsutveckling ändå ökar sin befolkning.
3) Kommuner med sämre pendlingsläge som tappar arbetstillfällen och har för
dåligt pendlingsläge och för svag bostadsattraktivitet för att få en inflyttning från
andra orter.
Orter i kategori 1 har störst nytta av att öka sin bostadsattraktivitet och därmed
locka invånare från andra orter i pendlingsregionen att flytta dit. Orter i kategori 2
och 3, som inte kan öka sin befolkning (nämnvärt) genom pendling, har störst
nytta av att öka antalet arbetstillfällen, men de måste utöver det även arbeta med
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sin bostadsattraktivitet, eftersom man annars inte kan locka de nya medarbetarna
att flytta till- eller bo kvar i- kommunen.
Utöver detta har kommunerna sina egna/regionens varumärke(n) att jobba med
eller mot. Generellt kan man säga att Bergslagen har ett svagt varumärke för
boende och besök. De flesta kommuner i föreningen är ganska okända i riket i
övrigt och har ett eget varumärke som inte kompletterar- eller kompenserar förtillhörigheten till Bergslagen. Mer centralt belägna kommuner har en identitet
som inte är så starkt förknippad med Bergslagen och ett nära omland som bidrar
till att höja deras attraktivitet (gäller t ex Falun, Nora, Kristinehamn och Sala).

Många av föreningens kommuner brottas med en negativ
utveckling i flera avseenden, de har tappat många
arbetstillfällen, har en ogynnsam näringslivsstruktur och låg
arbetsmarknadsintegration.
Flera av kommunerna har svaga varumärken.

REFLEKTIONER
Om man neutralt studerar statistiken så kan man konstatera att de flesta av
kommunerna i föreningen har haft en tuff resa det senaste årtiondet (och
sannolikt även innan dess). Några av kommunerna har vänt sin utveckling, dels
genom eget utvecklingsarbete och en omstrukturering/diversifiering av
näringslivet och dels genom den utveckling som det senaste årtiondets
regionförstoring har lett till, med ökande pendling och ökat fokus på
bostadsattraktivitet. Många områden/kommuner i regionen har dock svårt att dra
nytta av dessa nya förhållanden och preferenser, då de har mindre goda
förutsättningar för pendling och ett omland som inte är så starkt.
Ett antal kommuner har haft en betydligt mer positiv befolkningsutveckling de
senaste åren till följd av ökat flyktingmottagande. Detta resulterar i mer positiva
siffror, men ställer samtidigt stora krav på kommunal mottagningskapacitet och
en beredskap i övriga delar av lokalsamhället. Det finns här några saker som är
viktiga att ta hänsyn till. Den första är att kommunerna bör iaktta försiktighet i att
kommunicera att man har vänt befolkningsutvecklingen, eftersom det med
största sannolikhet blir en rekyl när flyktingströmmarna avtar och många av de
nyanlända sannolikt söker sig till andra delar av landet, då den underliggande
befolkningsutvecklingen fortfarande är negativ. Det andra är att för att långsiktigt
kunna dra nytta av de ökade flyktingströmmarna så krävs det en genomtänkt
strategi som inkluderar ökad regional samverkan och egna satsningar på hur de
nyanlända ska kunna få sysselsättning inom rimligt pendlingsavstånd (strategier
t.ex. för utbildning, individuell coaching, pendling mm).
En färsk forskningsrapport som kan vara intressant för ”krympande” kommuner är
(”Politik för kommuner som krymper”, Rapport 2014:4, Centrum för
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kommunstrategiska studier, Linköpings Universitet) skriven av Josefina Syssner,
docent vid och föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier vid
Linköpings Universitet.
Det var känt redan innan Telemarksforsknings utvecklingsmodell hade lanserats
att det inte finns någon generell lösning a la ”one size fits all” för att åstadkomma
utveckling i kommuner, men modellen bekräftar detta. Lösningen ligger (nästan)
aldrig i att göra som alla andra. Kommunerna har olika geografi, infrastruktur,
omland, ekonomiska förutsättningar, branschsammansättning och förutsättningar
att påverka/ändra sin egen utveckling. Det finns gemensamma ödesfrågor, t ex
kompetensförsörjning och infrastruktur. Utöver det måste dock varje kommun ta
fram en bra analys av sitt nuläge och utifrån detta bygga en plan för hur man,
utifrån sina egna unika förutsättningar, förbättrar sin position i samverkan mellan
offentliga aktörer, näringsliv och grannkommuner. I den processen spelar tillit och
insikt avgörande roller.
Många nödvändiga faktauppgifter finns redan tillgängliga (den lättaste biten). Det
som återstår är att varje kommun ges möjlighet att analysera sina egna
förutsättningar (något svårare, men fullt genomförbart) och sen lägga upp sin
egen utvecklingsprocess utifrån sina unika förutsättningar (kräver en del om det
ska bli bra), samt genomföra den strategi man kommer fram till (svårt).
Men även om en sådan process är ganska krävande att genomföra på ett
strukturerat och effektivt sätt, så är det ändå svårt att se något alternativ till att
göra det. En sådan process är ett potentiellt innehåll i ett kommande gemensamt
utvecklingsprojekt. Det finns synergieffekter och kostnadsmässiga fördelar med
att fler kommuner gör sådana här processer i samverkan.
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METALLINDUSTRIN I SVERIGE 2007 – 20111
Metallindustrin har långa historiska rötter och är en av landets basnäringar. En rad
globala företag utgör kärnan i branschen; bland andra Sandvik, SSAB, Outokumpu,
Ovako, Höganäs, Uddeholm, Erasteel, Boliden, Kubal, Sapa och Profilgruppen.
Metallindustrin kan betraktas ur ett värdekedjeperspektiv. Utifrån det sättet att
se startar metallindustrin i de varma processerna i anslutning till gruvorna,
fortsätter i processer där malm alternativt skrot tillsammans med
legeringsmetaller vidareförädlas till bearbetningsbara metallprodukter och
avslutas där plåt, band, profiler, rör, tråd eller halvfabrikat levereras till kunder för
vidare bearbetning.
Till metallindustrin räknas förutom järn och ståltillverkning också tillverkning av
koppar, zink, aluminium och bly. De centrala processerna sker i smältverken och
hos ett begränsat antal stora företag. Dessa företag bildar branschens kärna –
ekonomiskt och personalmässigt. Omkring verken finns många företag som
levererar varor och tjänster som är nödvändiga för att producera produkten eller
för att upprätthålla produktionsprocessen.
VINNOVAs analys av metallindustrin i Sverige 2007-2011 omfattar 181 företag
med verksamhet på 293 arbetsställen i Sverige. På dessa arbetade år 2011 drygt
33 000 personer. Antalet anställda har under perioden 2007 till 2011 minskat från
33 700 till drygt 33 000. Uppskattningsvis arbetar ytterligare tre- till femtusen
personer med anknytning till metallindustrin i små lokala företag samt i stora, ofta
internationella, leverantörs- och konsultföretag. Järn- och stålföretagen
dominerar och sysselsätter 2/3 av branschens anställda.
Metallindustrins varor går huvudsakligen på export. Branschen svarar tillsammans
för omkring 7,4 % av Sveriges utrikeshandel till ett värde av 91,5 mdr kronor
(2011). De centrala aktörerna i branschen ingår i stor utsträckning i globala
koncerner. Sett till samtliga 181 företag som ingår i studien ingick 65 i utländsk
koncern, 76 i svensk och 40 var fristående. Även om majoriteten av företagen har
utländska ägare är fortfarande de flesta anställda i svenska koncerner. Detta
hänger främst samman med storleken på Sandviks, SSABs och Bolidens
verksamheter i Sverige.
Branschen har en tydlig geografisk koncentration som kan förklaras genom
historiska rötter. Stålföretagen är framförallt koncentrerade till Mellansverige plus
några noder i Skåne och Norrbotten. Aluminium och lättmetall koncentreras till
Östergötland och Småland. Andelen anställda i metallindustrin av befolkningen är
högst i Gävleborgs län med 3,43 % följt av Dalarnas län 2,69 %, Södermanlands län
2,09 % och Värmlands län 1,38 %.
Bilden nedan visar metallindustrins nationella lokalisering.

1

Metallindustrin i Sverige 2007 – 2011, Elisabeth Arnberg, Johan Kostela & Jan Messing, VINNOVA ANALYS VA
2013:02
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Stålföretagen är framförallt koncentrerade till Mellansverige plus några noder i
Skåne och Norrbotten. Rötterna, som bidrar till att hålla företagen kvar, består
bland annat av stora investeringar i produktionsanläggningar, infrastruktur,
kompletterande industrier och av en arbetsmarknad med relevant kompetens.
Det senare, understött av regionens utbildningar, är kanske den över tid viktigaste
faktorn.
Metallindustrins tydliga geografiska koncentrering ger skiftande regional
betydelse. Tydligast är metallindustrins relativa betydelse för sysselsättningen i
17

Gävleborgs, Dalarnas, Södermanlands och Värmlands län. Genom att en stor del
av branschens sysselsättningstillfällen finns i de stora produktionsenheterna får
dessa en stor betydelse för den funktionella arbetsmarknadsregionen kring dessa
enheter. Bilden nedan visar fördelningen av anställda i metallindustrin per län. Av
nedanstående bild framgår fördelningen av antal anställda i metallindustrin per
län.

Utmärkande för metallindustrin är att produkten och produktionsprocessen i hög
grad är sammanflätade - sammansättningen av insatsvaror och bearbetningen i
samtliga produktionssteg skapar produktens egenskaper och kvalitet. De
kunskapsområden som sätts i fokus för FoU-arbetet är: metallurgi/materialutveckling, produktions/processutveckling inkluderande produktions-simulering
samt produktutveckling. Energi- och miljöfrågorna ges omfattande uppmärksamhet. Intresset för dessa frågeområden kommer dels från att metallindustrins
produktionsprocesser är krävande för miljön och dels av att såväl stål som
aluminium har egenskaper som kan användas för en hållbar utveckling av miljön.
FoU-arbetet kommer i den närmaste framtiden att ha sin huvudsakliga inriktning
på produkt- och produktionsutveckling. Som komplement till detta framträder i
analysen ett antal strategiska fält med inriktning på kommande kunskaps- och
utvecklingsarbeten: teknik- och it-konsulter som kunskapsspridare,
utvecklingsstöd och internationell ägarstruktur, varor i ett tjänstepaket och
kvalificerade produktionssystem.

18

MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRI2
VINNOVA:s branschkartläggning är avgränsad till den svenska massa- och
pappersindustrin men författarna poängterar att skogsindustrin (liksom
metallindustrin) är en integrerad värdekedja. Alla delar av trädet tas till vara i
form av timmer, massaved, biprodukter och biobränsle. Massa- och
pappersindustrin tillverkar många produkter, de vanligaste är hygienprodukter,
mjukpapper, förpackningar, tryckpapper men de används också i drivmedel,
kemikalier, textilier, läkemedel, kosmetik och olika kompositer. Massa- och
pappersindustrin är också en stor leverantör av förnybar energi.
Kärnan i den svenskägda massa- och pappersindustrin är SCA, BillerudKorsnäs,
Holmen, Södra Skogsägarna och Rottneros. Det utländska ägandet har ökat sedan
slutet av 1990-talet. Av det 60-tal bruk som tillverkar någon form av massa och
papper har idag ungefär hälften utländska ägare. Ser man till
produktionskapaciteten i ton är ungefär hälften av papperskapaciteten
utlandsägd, medan andelen svenskägd masskapacitet är högre. Det utländska
ägandet i branschen som helhet uppgår till ett 40-tal företag i Sverige vilket är
knappt nio procent av företagsstocken. De utlandsägda företagen står för ca 18
procent av sysselsättningen i branschen.
Leverantörerna av råvara är i stort sett inhemska. Sveaskog är Sveriges största
skogsägare med ca 15 procent av den produktiva skogsmarken. SCA och Holmen
har stora egna skogsarealer, men ca 50 % av skogen ägs av enskilda skogsägare.
De stora tillverkarna av utrustning till massa- och pappersindustrin är Metso
(Finland), Andritz (Österrike) och Voith (Tyskland) där Metso har tillverkning i
Sverige. På styrsystemsidan är svensk-schweiziska ABB en dominerande
leverantör. TetraPak dominerar bland konverterarna och AGA och Akzo Nobel är
stora kemileverantörer. I studien ingår också skogsmaskinstillverkare som t ex
Komatsu Forest och underleverantörer till dessa.
Sverige är världens tredje största exportör av skogsindustriprodukter efter Kanada
och USA. När det gäller export av massa och papper så ligger Sverige på fjärde
plats. Av massa- och pappersproduktionen exporteras närmare 90 %. Den svenska
industrin använder till stora delar färskfiber medan många länder till övervägande
del använder returfiber. Det finns en begränsning i hur många gånger returfiber
kan användas. Det är därför viktigt med ett kontinuerligt tillskott av färskfiber
varför den nordiska massa- och pappersproduktionen spelar en viktig roll för
Europas fiberförsörjning.
Lönsamheten har senare tid försämrats till följd av ökad konkurrens från
tillväxtländer med låga löne- och råvarukostnader, den svaga internationella
konjunkturen och den låga tillväxten på hemmamarknaden Västeuropa.
Branschkartläggningen påtalar följande tendenser i den pågående
strukturförändringen:

2

Företag inom svensk massa- och pappersindustri 2007 – 2012, Robert Sörensson & Anders Jonsson, VINNOVA
Analys VA 2014:08
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Antalet producerande enheter har under lång tid minskat p.g.a. ett behov
av ökade skalfördelar kombinerat med höga miljökrav som tvingat fram
investeringar som mindre enheter inte kunnat bära.
Trots en minskning av antal enheter visar tillverkningsvolymerna en
försiktig ökning då produktionseffektiviteten successivt har förbättrats.
På senare tid har en större förändring skett då efterfrågan på grafiska
papper minskat kraftigt till följd av samhällets ”digitalisering”, vilken
inneburit att pappersmaskiner stängts och fabriker lagts ner.
Det finns många etablerade produkter som bedöms ha en lönsam framtid
men en utveckling med nya produkter och processer anses vara önskvärd.
Skogsindustrin genererar sidoströmmar som innehåller ett stort utbud av
olika ämnen och molekyler som kan användas till biodrivmedel,
biobränsle, gröna kemikalier, nanocellulosa, kolfiber, textilfiber mm.
Den låga lönsamheten försämrar tillgången på riskvilligt kapital vilket
försvårar förnyelse och utveckling av nya produkter.
Nya produkter kräver ofta nya aktörssamarbeten och värdekedjor samt
forskningsgenombrott. Positivt i detta sammanhang är att svensk
forskning ligger i frontlinjen inom flera viktiga områden.

Studien omfattar 203 företag med verksamhet förlagd till 438 arbetsställen. Vid
dessa arbetade år 2012 drygt 36 200 personer. Ett knappt 20-tal stora företag står
för 62 procent av branschens sysselsättning. Massa- och pappersindustrin finns
representerad i 134 av landets 290 kommuner. Vid en regional fördelning av antal
anställda framträder de tre länen Värmland, Västra Götaland och Västernorrland
med relativt högst andel. Placeringen av bruken är driven av tillgången på vatten
och de är lokaliserade till en handfull platser längs Norrlandskusten, längs Vänerns
nordvästra strand samt kring Bråviken. Vid dessa platser återfinns hälften av de
större produktionsanläggningarna med mer än 250 anställda.
Bilderna nedan visar massa- och pappersindustrins nationella lokalisering samt
fördelningen av antal anställda per län.
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Mekanisk/halvmekanisk massatillverkning
Kemisk massatillverkning
Pappers- och papptillverkning
Konverterare
Maskin- och utrustningsleverantörer
Råvaru- och kemikalieleverantörer
Tjänsteleverantörer
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Kärnsegmenten i massa-och pappersindustrin utgörs av Mekanisk/halvkemiskoch Kemisk massatillverkning, Pappers- och kartongtillverkning samt
Konverterare. Tillsammans utgör de knappt en fjärdedel av studiens 438
arbetsställen och svarar för drygt 76 procent av sysselsättningen. Under perioden
2007 – 2012 minskar antalet anställda i hela branschen med knappt 1 100
personer. Tjänsteleverantörer är det enda segment där antal anställda och antal
arbetsställen har växt under perioden.
Branschens andel av rikets export och import utgör under tidsperioden 2000 –
2012 mellan åtta och tio procent av exporten respektive två procent av importen.
Bland de tre större varugrupperna återfinns tryckpapper, kraftpapper- och
kraftpapp samt sulfatmassa, samtliga med en export strax under 15 miljarder
kronor vardera.
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OMVÄRLDSSPANING

Kan man vända en negativ utveckling?
Tankar, exempel och strategier om utveckling och
näringslivets sårbarhet.
En internationell utblick har gjorts utifrån rapporterna ”Krympande eller växande
städer” av Nima Sanandaji. Reforminstitutet 2013, rapporten ”Vekstens anatomi”
från danska RegLab”, forskningsreferatet ”Surviving the era of deindustrializationthe new economic geography of the urban rust belt” samt rapporten ”Voices from
Forgotten Cities”- M.I.T. school of Architecture and Planning. Bilaga 4 ger olika
exempel på hur offentliga aktörer kan bidra till en lyckad omställningsprocess.
Nedan sammanfattas slutsatserna från omvärldsspaningen.
Det är svårt att hitta exempel på positiv omställning i små orter. I forskningen
fokuserar man oftast på större regioner och större städer, där det är lättare att
hitta kvantitativa fakta. De rapporter vi utgått ifrån kommer från olika platser,
men det finns ändå en del gemensamma punkter:


Satsa på det som är ortens/kommunens styrka- det tar för mycket tid och
energi att börja om med ett helt nytt tema och det ger sällan positivt resultat



Satsa på den kommunala kärnverksamheten och på sådant som kan öka den
lokala attraktiviteten (amenities). Se över hur det lokala/regionala
utbildningssystemet kan stötta det lokala näringslivet. Hur ser samverkan
med högskolan ut?



One size does not fit all. Utveckling kan bedrivas på många olika sätt och det
är de lokala förutsättningarna som avgör vad som fungerar.



Jobba strategiskt med att utveckla kommunikationer/transportmöjligheter



Förbättra det lokala företagsklimatet. Det finns relativt enkla metoder för
det, som inte kräver stora resurser.



Skapa bred förankring i stora utvecklingsprojekt



Det är värdefullt att skapa- och underhålla- mötesplatser där beslutsfattare
från kommun och privat näringsliv kan mötas och få en förståelse för
varandras förutsättningar och behov.



Det är inte sannolikt att industrin kommer att få samma betydelse som när
den var som störst, det troliga är snarare att den kommer att fortsätta tappa i
betydelse. Men på många orter är den fortfarande betydelsefull och på flera
orter (t ex Systemair i Skinnskatteberg) har det visat sig att industriföretag
som producerar/lanserar en produkt som ligger högre upp i värdekedjan kan
lyckas utmärkt med att etablera sig och expandera kraftigt. De företagen har
då också stor nytta av arbetskraft som frigörs från andra industriföretag med
en sämre utveckling.
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BERGSLAGSAKADEMINS ROLL I ”FRÄMJANDESYSTEMET”
I arbetet med förstudien konstaterades tidigt att det pågår väldigt många projekt
och aktiviteter som på olika sätt ligger i linje med de idéer som låg till grund för
initiativet till Bergslagsakademin. Den sammanställning som gjordes inför den
inledande workshopen verifierade detta (bilaga 1).
Tjänstemän som arbetar med projekt och tillväxtarbete3 vid regionerna/
Länsstyrelsen kontaktades dels för att ge dem information om förstudien och dels
för att få vägledning gällande vilka projekt och organisationer som var mest
angelägna att ta kontakt med. Från Region Värmland fick vi också ta del av en bild
som på ett bra sätt belyser ”främjandesystemet” och aktörerna. Strukturen
stämmer till stor del även för de andra berörda länen även om
klusterorganisationerna och projektens inriktning varierar mellan länen (se bilaga
5).
Framför allt pekades klusterinitiativen/innovationsmiljöerna ut som viktiga och
prioriterade satsningar i regionerna. Processledare/projektledare för följande
innovationsmiljöer/kluster har kontaktats inom ramen för förstudien:











Triple Steelix
Stål & Verkstad
Robotdalen
Fiber Optic Valley
Findit
The paper Province
Compare
Järnvägskluster under uppbyggnad (Västmanland)
Automation Region, (Västmanland, Örebro)
Offshore Karlskoga (ev. projekt)

Utöver dessa nämndes två kluster som är under uppbyggnad och som det kan bli
aktuellt att kontakta i ett senare skede; ett järnvägskluster i Västmanland och ett
offshoreprojekt i Karlskoga. Andra projekt som nämndes var Bergsslagssatsningen
Kultur och Turism (som drivs av Intresseföreningen Bergslaget), Järnriket
Gävleborg, CPC i Hofors, Forskarskola för Stålbranschen (dessa tre har nära
kopplingar till Triple Steelix), Axel och Margaret Ax: son Johnsons stiftelse, Aros
Congress Center, Västerås, Förstudie Örebro – Energikontor, Energieffektiva
företag, Nya berättelser, Örebro läns museum - ”Mångfalden som regional
identitet”.
Organisationer som är naturliga framtida samarbetspartners i genomförandet av
seminarier m.m. förutom innovationsmiljöerna och projekt är ALMI, Business
Sweden, Nyföretagarcentra och motsvarande samt centrumbildningar och labb
inom regionerna, Högskolor och Universitet samt Science parks.

3

Eric Boo och Monika Jönsson, Region Dalarna, Melinda From, Region Värmland, Pia Norstedt och Lena Kihl,
Region Örebro, Bo Bennerstedt, Länsstyrelsen Västmanland, Niclas Cronsell, Region Gävleborg
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Vid Intervjuerna med innovationsmiljöerna/klustrens processledare diskuterades
inriktning och innehåll för Bergslagsakademin och framför allt vad en
Bergslagsakademi skulle kunna komplettera deras verksamhet med.
Innovationsmiljöerna/klustren täcker väl in de behov som finns när det gäller
branschanknutna frågor och alla arbetar också mer eller mindre med de sk.
horisontella målen såsom jämställdhet, integration, miljö och tillgänglighet. Men
vid intervjuerna pekade man på att de mer branschspecifika frågorna tar upp
väldigt mycket av deras tid varför man välkomnar en organisation som tar ett mer
fokuserat grepp kring de horisontella frågorna.
Vår tolkning är att det finns en ”lucka i främjandesystemet” som Bergslagsakademin kan fylla genom att inrikta verksamheten mot de horisontella målen
utifrån ett tillväxt- och näringslivsperspektiv. Vidare stärkte intervjuerna
styrgruppens uppfattning om hur själva uppbyggnaden av Bergslagsakademin bör
gå till.
Workshopens slutsatser:
Den långsiktiga och övergripande målsättningen för ”Bergslagsakademin” är att
bidra till tillväxt och förnyelse samt Bergslagens attraktivitet/varumärke.
Prioriterade insatser ansågs vara kunskapsutveckling genom utbyte av
erfarenheter och kunskap samt att Bergslagsakademin bör:




utgå från den kommunala nivån
hitta sin roll bland alla aktörer
bygga upp verksamheten ”underifrån” och att börja i liten skala.
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5. MÅNGFALD OCH TILLVÄXT
Allteftersom förstudien fortskridit har verksamhetens inriktning blivit allt
tydligare. Redan i samband med styrgruppens workshop konstaterades att
integrationsfrågorna är en av kommunernas största utmaningar. Intervjuerna med
tjänstemän och processledare stärkte uppfattningen om att Bergslagsakademin i
vart fall inledningsvis bör fokusera på de horisontella utvecklingsfrågorna. Mot
bakgrund av detta var det ett enkelt val att inleda med ett seminarium på temat
”Mångfald och tillväxt”. Seminariet genomfördes den 20 maj i anslutning till
Intresseföreningen Bergslagets årsmöte och då sattes samtidigt punkt för
förstudien.
Seminariet inleddes av Inga-Britt Kronnäs som är ordförande i föreningen. Hon
påminde bland annat de ca 60 deltagarna om att Intresseföreningen Bergslaget nu
fyller 20 år.
Därefter tog Erik Westholm vid. Han är gästprofessor vid Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) och professor vid Högskolan Dalarna och har bland
annat forskat om landsbygdsområdenas framtid; deras sociala och ekonomiska
utveckling i ett globalt och framtidsinriktat perspektiv. Han gjorde en tillbakablick
över Bergslagens utveckling och pekade på flera möjligheter till utveckling och
tillväxt. Invandring är en av de faktorer som nu gör villkoren för landsbygden
bättre. Tvärtemot vad de flesta tror så ökar befolkningen i skogslänen och han
menade att bilden av landsbygden som övergiven med svåra levnadsvillkor är
överdriven. Internet är en annan möjlighet för landsbygden genom nya mönster
för kommunikation med omvärlden, handel och service. Han jämförde
strukturförändringen till följd av den digitala utvecklingen med järnvägens
utbyggnad. Industriproduktionen sker i landsbygd, exempelvis i Bergslagen, den är
fortfarande stark och långt ifrån överspelad, betonade Erik Westholm och han
påtalade att jord, skog och gruvor är viktiga resurser att vårda för framtiden.
Katrien Vanhaverbeke, Arena för tillväxt4 tog vid och visade bland annat en bild
över hur ”resan” från nyanländ till arbete eller studier ser ut. Arena för tillväxt tog
2014 fram Temapublikationen ”Ny i Sverige – vad kan jag bidra med?”. Den
belyser integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden samt visar på
dess utmaningar och möjligheter. Skriften lyfter fram erfarenheter och goda
exempel samt visar på konkreta åtgärder i ett lokalt perspektiv. Skriften riktar sig
särskilt till politiker och tjänstemän inom kommunerna, med avsikten att bidra
med kunskap och inspiration till att skapa en långsiktigt hållbar integrationspolitik,
och ett antal konkreta tips och exempel på hur man kan utforma arbetet för att nå
dit. Beskrivningen utgår i första hand från situationen för utrikes födda i arbetsför

4

Arena för Tillväxt startade år 2000 och är en oberoende plattform för regional och lokal tillväxt och utveckling. De arbetar
för att främja lokalt och regionalt tillväxtarbete genom kunskapsförmedling och processtöd riktat till privata och offentliga
beslutsfattare. Sedan starten år 2000 har de samarbetat med mer än hälften av Sveriges kommuner. Arena för Tillväxt är ett
samarbete mellan ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner och Landsting.
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ålder (20–64 år) som har flyttat in till Sverige år 2006 eller senare, och vad gäller
integrationsinsatser lägger skriften fokus på vad som sker på lokal nivå.
Katrien menade att det är en stor möjlighet med nya människor som söker sig till
vårt land, men poängterade vikten av att korta vägen till försörjning.
Mottagningen skiljer sig åt i landet. I topp med utrikes inflyttade ligger i
Ljusnarsbergs kommun. Sverige utmärker sig med en hög andel utrikesfödda
utanför arbetsmarknaden. Tiden för ankomst till etablering är nu i snitt sju år.
Behovet av förändringar som snabbare leder till jobb är stort.
Heidie Vad-Schütt arbetar med mångfaldsfrågor vid Sandvik AB. Hon berättade
att Sandvik under flera år jobbat med att medvetandegöra vikten av att rekrytera
medarbetare med olika bakgrund. Men det var först för några år sedan som
arbetet formaliserades med en tydlighet vad gäller mål och ambition med
mångfalds- och inkluderingsarbetet. En funktion inom HR tillsattes med uppgift att
arbeta strategiskt med frågorna och fungera som stöd till organisationen.
Målet är att vara ”bäst i klassen” på mångfald och det bygger på en övertygelse
att team med som präglas av mångfald tänker och agerar ”utanför ramarna”,
vilket bidrar till ökad kreativitet och innovation. Men det finns flera skäl till
mångfaldsarbetet. För ett globalt företag är det viktigt att ha en diversifierad
personal som speglar dess kunder i en mångkulturell värld. Ett annat skäl är att en
företagskultur där alla har möjlighet att utvecklas och vara sig själva är viktig för
att Sandvik ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Mångfald står för
grunden och inkludering präglar synsätt och beteende i vardagen. I vardagen kan
det handla om att respektera och dra nytta av personliga och kulturella skillnader.
De höga målsättningarna för mångfalds- och inkluderingsarbetet innebär att de är
viktiga delar i medarbetarstrategin
Sandvik är väldigt tydlig med skälet till varför man satsar så mycket på mångfald.
Det handlar om affärsnytta!
Christofer Bergkvist vid arbetsförmedlingen i Malung Sälen berättade om
projektet ”Fjälljobb” och deras arbete för att hjälpa individer som ska påbörja sin
etablering i det svenska samhället. Planen innehåller oftast SFI och
samhällsorientering, men kan även innehålla olika praktiska och teoretiska
moduler. Framförallt under vintern arbetar även större delen av målgruppen,
mycket tack vare ett gott samarbete med kommunen och näringen.
Målsättningen är att säkra kompetensförsörjning i branschspecifika områden samt
att minska arbetslösheten för utsatta grupper. Det ska leda till att personerna som
deltar i projektet snabbare integreras/kommer i varaktig anställning inom
lämpligt/möjligt yrkesområde. Upplägget görs genom praktik i kombination med
språkstudier, språkträning och utbildning.
Projektet Fjälljobb bygger på att skapa och implementera en arbetsmodell där
kommuner, myndigheter och näringslivet samverkar. En utbildnings/arbetsmodell som deltagare individuellt ska följa och där målet är att deltagaren
ska bli anställningsbar. Deltagaren valideras för betyg eller intyg efter avklarade
steg. Projektledarens roll är att lotsa deltagarna genom modellen genom att
samverka med flera aktörer inom vuxenutbildning, näringsliv och
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Arbetsförmedling. Hittills har resultatet i Malung-Sälen blivit runt 30
säsonganställningar längre än 6 månader, varav 5 har erhållit fortsatt anställning
efter vintersäsongens slut. Cirka 75 % av de som tillhör etableringen i regionen
(Malung Sälen) har erbjudits arbete.
Elisabet Iveblad-Grahn, avdelningschef på socialförvaltningen i Fagersta kommun
informerade om Somaliaprojektet. Det startade när Fagersta blev mottagningsort
för en större grupp somalier under kort period. Kommunen mobiliserade, la fokus
på samhällsorientering, praktikplatser och grundläggande datorkunskap. I det
projektet såg man att en brobyggare mellan företag och kommun blev en succé.
Tack vare insikter om tidigare brister i praktikanordning och de goda resultaten
brobyggaren nådde, utgör numer praktiksamordnare en ordinarie tjänst i
kommunen. Idag följer praktiksamordnaren ett arbetsflöde. Förenklat består den
av en handlingsplan, urval, kartläggning och planering, introduktion, uppföljning
och slutbedömning. Praktiksamordnaren arbetar långsiktigt och deltar i många
nätverk och annat utåtriktat arbete för att skapa intresse och förståelse för
målgruppen. På senare tid har det lett till att alltfler privata företag uttryckt
intresse för att bidra med en ”social insats”.
Ett annat projekt som drivits i Fagersta kommun är Digital teknik främjar
språkutveckling i Fagersta. I det projektet har läsplattan visat sig vara mycket
användbar vid undervisning av nyanlända som saknar läs- och skrivkunnighet. Den
är enkel, tydlig, snabb och har stor tillgång till olika hjälpmedel. Sedan läsplattan
infördes i undervisningen tar eleverna själva ett större ansvar. Språklärarna vittnar
om att fokus flyttats från deras ansvar att instruera till en större delaktighet och
ett aktivt kunskapssökande hos eleverna. Tack vare de positiva resultaten är nu
läsplattor en del i all ordinarie svenskundervisning. Det har delvis blivit möjligt
tack vare att Norra Västmanlands utbildningsförbund, som bedriver Sfiundervisningen, beviljats medel av Skolverket.
Avsikten var även att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skulle medverka vid
seminariet med fick förhinder vid tidpunkten för seminariet. SKL stödjer
kommuner och landsting att utveckla sin integrationsverksamhet och arbetar för
att de ska få rätt förutsättningar från staten i sina insatser för nyanlända.
Exempelvis har man, för att utveckla ett hållbart asyl- och flyktingmottagande,
tagit fram 35 förslag till åtgärder. Det är åtgärder för att förbättra samspel och
samverkan mellan stat och kommun, om bosättning och asyl- och flyktingmottagandets fördelning och om det statliga ekonomiska ansvaret.
SKL har även sammanställt en idébank. Detta mot bakgrund av att lokala aktörer
frågar efter goda exempel för att få idéer till det egna utvecklingsarbetet. I
idébanken samlas praktiska exempel inom ramen för asyl- och flyktingmottagandet, etablering och integration. Exemplen kommer från initiativ som
kommuner och andra aktörer har utvecklat för att främja sitt lokala
integrationsarbete.
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Syftet med idébanken är att underlätta erfarenhetsutbyten och inspirera till
utveckling. Syftet är också att synliggöra och sprida de många och framgångsrika
verksamheter som Sveriges kommuner, landsting och regioner har. I idébanken
finns exempel inom områdena:
 arbetsmarknads- och utbildningsinsatser
 barn unga och familj
 bostäder och bosättning
 hälsa
 kommuner och landsting som arbetsgivare
 samverkan med civila samhället
 strategiskt arbete
SKL har även samlat material och information om vad som gäller för kommuner i
olika frågor som bland annat rör mottagande av asylsökande och nyanlända
flyktingar.
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6. BERGSLAGSAKADEMIN – FÖRSLAG TILL
INNEHÅLL
Kontakter som tagits, styrgruppens egna erfarenheter och nätverk samt
konsultgruppens analyser ligger till grund för förslaget till Bergslagsakademins
inriktning. Till grund för ställningstagandena ligger också att man vill bygga upp
verksamheten ”underifrån” och börja i liten skala för att sedan växa utifrån de
behov som intresseföreningens medlemmar utrycker.
Det anses viktigt att verksamheten hela tiden navigerar i ”främjandesystemet” där
det redan pågår många utvecklingsverksamheter för att förnya och utveckla
industriellt baserade regioner som Bergslagen. Bergslagsakademin ska fylla en
”lucka” i främjandesystemet och inte bli ”ett projekt till” i skaran av verksamheter
som redan är etablerade.
På lång sikt ska Bergslagsakademin leda till:

• Tillväxt
• Förnyelse
• Attraktivitet
För att komplettera de verksamheter som redan arbetar med näringslivsutveckling och tillväxt ska Bergslagsakademin byggas genom att utgå från den
kommunala nivån, byggas underifrån, börja i liten skala och successivt hitta rollen
i systemet och sist men inte minst samverka med andra aktörer.
Bergslagsakademin ska fokusera på de horisontella målen såsom jämställdhet,
integration, tillgänglighet och miljö. Den fråga som kommer att prioriteras
inledningsvis är mångfald/integration/inkludering.
Bergslagsakademin kommer att arbeta med:
1. Återkommande (årliga i första steget) seminarier i frågor som är angelägna
för Bergslagskommunernas framtida tillväxt och förnyelse. Fokus kommer att
ligga på sk. horisontella (icke branschanknutna) frågor såsom
mångfald/integration, jämställdhet, ungdomsfrågor, attraktionskraft.
Inledningsvis med fokus på mångfaldsfrågorna.
2. En digital plattform för livslångt lärande för medarbetare med ansvar för
dessa frågor i kommunerna sa byggas upp. Erfa-grupper bestående av
tjänstemän som arbetar med t.ex. näringslivsutveckling, integration,
ungdomsfrågor, attraktionskraft, jämställdhet, e.t.c. ska etableras för att
medverka i planeringen av seminarier och aktiviteter men och eget lärande.
Grupperna kan träffas såväl fysiskt som virtuellt. Digital plattform för
aktiviteten ska utredas i samverkan med kommunernas it-ansvariga.
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7. ORGANISERING OCH SAMVERKANSSTRUKTUR
Förstudien har kommit fram till att Bergslagsakademin ska byggas upp successivt,
att man ska börja i liten skala inom ett avgränsat område för att sen skala upp
verksamheten utifrån de behov som uppmärksammas. Den kommunala nivån ska
vara utgångspunkt för verksamheten och kommunernas behov och intresse ska
vara vägledande.
Styrgruppen för förstudien har varit tydlig i att det inte finns någon anledning att
redan nu titta på en egen organisation för Bergslagsakademin utan ser
Intresseföreningen Bergslaget som den naturliga huvudmannen.
I andan av att ”börja i liten skala” föreslås verksamheten inledningsvis bygga på de
kommuner som tog initiativet och ytterligare några kommer, som kommer att
kontaktas inom kort (totalt ca 10 kommuner).
Två grundläggande förutsättningar för en etablering av Bergslagsakademin är:



Att fler medlemmar uttalar sitt intresse av att medverka aktivt i
uppbyggnadsarbetet.
Att extern finansiering kan ordnas.

8. FINANSIERING
Vi har studerat olika finansieringsalternativ och har varit i kontakt med
handläggare vid aktuella program inom Europeiska socialfonden och
strukturfondsprogram. Avsikten är att utgå från det upplägg som föreslagits från
förstudien, d.v.s. börja i liten skala och att arbeta processinriktat i
uppbyggnadsarbetet.
Resultatet av genomgången och kontakterna är en finansieringsplan i två steg:
1. Regional och kommunal finansiering under perioden 1 oktober 2015 – 30 juni
2016. Ungefärlig omslutning 350 000 kr.
Aktiviteter:
 Närmare studera lämplig digital lärandeplattform tillsammans med
kommunernas it-ansvariga.
 Bilda ”tvärkommunala arbetsgrupper” inom ”mångfald och tillväxt”,
”ungdomar och tillväxt”, ”attraktionskraft” och ”tillgänglighet”.
 Utarbeta ansökan om medel inom ramen för socialfonden, alternativt
regionala fonden. Dialogseminarier m.m.
 Genomföra ett seminarium våren 2016.
2. Finansiering från Europeiska socialfonden. 31 juli 2016-30 juni 2019. Ungefärlig
omslutning 2 milj. kr/år
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1(3)
Datum

2016-08-10

Yttrande över Tomas Mathiesens (M) motion ang. fria
surfzoner i Hällefors kommun, dnr 112.11/105
Beslutsunderlag
Tomas Mathiesens (M) motion, inkommen 2011-03-28
KF 2011-04-05 § 95
KS 2011-04-26 146
Konkurrensverkets beslut rörande ifrågasatt offentlig säljverksamhet – trådlös
internetanslutning dnr 706/2014, daterad 2015-12-14
Telias hemsida
Yttrande
Tomas Mathiesens (M) vill att kommunen tillhandahåller fria surfzoner på
offentliga platser så som torg och badplatser. Det för att turister och studenter
ska kunna få information om t.ex. bra besöksområden. Motionären anser
dessutom att ett ”internetcafé” bör inrättas vid biblioteket i Grythyttan. Sedan
motionen lämnades finns möjlighet till internetuppkoppling via kommunens
nätverk även på Grythyttans bibliotek. Dessutom finns möjlighet att låna
datorer med internetuppkoppling på medborgarplatsen. Studenter i Grythyttan
har dessutom tillgång till internet via universitetet.
Utvecklingen på området har gått snabbt och allt fler har tillgång till smarta
telefoner som möjliggör surf. Surfplattor m.m. använder dessutom telefonen
som anslutningspunkt för att ansluta till internet, vilket gör att antalet
spontananvändare utan egen uppkoppling på offentliga platser har minskat.
Lagligheten i att som kommun erbjuda medborgare och besökare fri surf i s.k.
surfzoner är omdiskuterad. Det finns visserligen ett antal kommuner som
erbjuder surfzoner. Men samtidigt har Konkurrensverket relativt nyligen
granskat en av dessa kommuner, Helsingborg. Konkurrensverket valde att inte
gå vidare med utredningen. Fast bedömer samtidigt att tillhandahållandet av
kostnadsfri trådlös internetanslutning inte är kompetensenligt med stöd av
någon speciallagstiftning och vidare att det är tveksamt om verksamheten är
av sådant allmänt intresse att den faller inom de allmänna kompetensreglerna i
kommunallagen. Motiven Konkurrensverket gav för att lägga ner utredningen
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var att datamängden som går igenom kommunens nät är begränsad, att inte
betalningsvilja kan förutsättas finnas för all data och att en del av trafiken
sannolikt är kompetensenlig. De konstaterade i sitt yttrande att de
konkurrenssnedvridande och konkurrenshämmande effekterna av kommunens
agerande inte var av tillräckligt stor betydelse för ett ingripande. Men påtalar
att en ny granskning kan bli aktuell, t.ex. om trafikmängden ökar.
När Konkurrensverket granskade Helsingborgs kommun fick privata aktörer i
kommunen möjlighet att yttra sig. De privata aktörerna sa sig vara oroade och
framhåller att deras affärsidé har förändrats från att ta betalt för traditionella
samtal till att tillhandahålla trådlös internetanslutning. Aktörerna sa också att
den största delen av intäkterna kommer från områden där flest människor rör
sig, d.v.s. i de centrala delarna av städer vilket är samma områden som
kommunen erbjuder gratis uppkoppling.
Just att erbjuda uppkoppling i s.k. surfzoner, som föreslås av motionären, är
något som den privata aktören Telia gör. Telia erbjuder, förutom t.ex.
ordinarie surfpott i mobilabonnemang och liknande, tjänsten ”Telia Wifi”.
”Telia Wifi” finns tillgängligt i olika wifi-zoner, där kunderna kan surfa utan
att deras surfmängd påverkas. Dessa wifi-zoner finns utplacerade på olika
platser runtomkring i landet. I Hälleforstrakten finns denna tjänst tillgänglig i
Loka Brunn och vid Sörälgens Camping, enligt Telias karta. Att som kommun
inrätta surfzoner i parker och torg riskerar att konkurrera med privata aktörer.
Kommunförvaltningen bedömer att den möjlighet till internetanslutning som
kommunen erbjuder är tillräcklig för att medborgare utan tillgång till egen
internetanslutning ska kunna ta del av kommuninformation och att den även
erbjuder en möjlighet för turister att få relevant information. Att erbjuda wifianslutning i större utsträckning bedömer kommunförvaltningen inte som
lämpligt, med tanke på det osäkra rättsläget på området. Som redan har
påpekats har dessutom andelen som har tillgång till internet, i t.ex. sin
mobiltelefon ökat sedan motionen lämnades in.
Ekonomi

Kommunförvaltningens förslag till beslut innebär inga utökade kostnader.
Folkhälsa

Tillgång, och kunskap att använda, internet blir allt mer en demokratisk
fråga när allt fler tjänster och information flyttas över digitalt.
Miljö

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

Att motionen anses delvis bifallen med att möjligheten till wifi även finns
i Grythyttan och i övrigt är besvarad med ovanstående yttrande.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.

3(3)

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att motionen anses delvis bifallen med att möjligheten till wifi även finns i
Grythyttan och i övrigt är besvarad med ovanstående yttrande.
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Yttrande över Sven-Olof Svenssons medborgarförslag om
Lindholmstorpet, dnr KS 13/00185
Beslutsunderlag
Sven-Olof Svenssons medborgarförslag, inkommit 2013-06-25
Lokalbehov för Hällefors kommun med tillhörande plan
KF 2014-04-08 § 44
Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2016-2026 (återremitterad)
KF 2016-02-16 § 19
Yttrande
Förslagsställaren skriver att serveringen vid Lindholmstorpet är stängd och
önskar att kommunen ska agera för att den ska återupptas. Under de senaste
åren har serveringen återigen varit öppen sommartid. Även nu under
sommaren 2016 kommer serveringen vara öppen. Det genom ett avtal
kommuner har tecknat med en privat aktör.
Däremot framkommer i såväl förslag till ny lokalförsörjningsplan för
Hällefors kommun, vilken kommunfullmäktige återremitterade den 16
februari 2016, som i nu gällande ”Lokalbehov för Hällefors kommun med
tillhörande plan” relevant information kring serveringen. Det kök som finns
vid Lindholmstorpet uppfyller inte de krav som finns på en
livsmedelsanläggning. Det betyder att det antingen krävs stora
ombyggnationer eller att livsmedel förpackade på annan plats måste används
vid caféverksamhet.
Det förslag medborgaren lämnar i sitt medborgarförslag är att en servering ska
finnas vid Lindholmstorpet. Genom avtal med en privat aktör är denna del
tillgodosed. Enligt ett kommunfullmäktigebeslut 8 april 2014 ska
Lindholmstorpet utredas. Kommunförvaltningen planerar för en övergripande
studie, troligtvis under våren 2017, för hur Lindholmstorpet kan utvecklas.
Redan under våren 2016 har ett antal parkeringsplatser tillförts.
Ekonomi

E-post

Organisationsnr

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

2(2)

Om det finns intresse från någon entreprenör eller förening att driva
caféverksamhet vid Lindholmstorpet utifrån förutsättningarna att livsmedel
förpackade på annan plats används kan en servering bedrivas utan större
kostnader för kommunen. Handlar det istället om att kommunen ska rusta
upp köket till att uppfylla kraven på tillagning på plats är situationen en
annan.
Folkhälsa

En servering vid Lindholmstorpet erbjuder ytterligare en anledning att
mötas på en central plats i samhället. Det samtidigt som miljön omkring
torpet inbjuder till fysisk aktivitet t.ex. i form av lek och boulespelande.
Miljö

Som beskrivs i såväl antagen ”Lokalbehov för Hällefors kommun med
tillhörande plan” som i förslaget till ny lokalförsörjningsplan är
Lindholmstorpet en grön oas i centrala Hällefors. En utveckling av området
bedöms ha en positiv inverkan på centrummiljön.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att medborgarförslaget ska anses bifallet/tillmötesgått genom att det
återigen finns en servering vid Lindholmstorpet och att en övergripande
studie av området planeras.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att medborgarförslaget ska anses bifallet/tillmötesgått genom att det återigen
finns en servering vid Lindholmstorpet och att en övergripande studie av
området planeras.
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Yttrande över Paula Mattilas medborgarförslag om
gatubelysning, dnr KS 13/00177
Beslutsunderlag
Paula Mattilas medborgarförslag, inkommit 2013-06-19
Protokollsutdrag med yttrande från Bergslagens kommunalteknik, inkommit
2016-04-07
Bergslagens kommunaltekniks hemsida
Yttrande
I sitt medborgarförslag skriver Paula Mattila om gatubelysning som lyser, fast
det inte är mörkt ute. Förslagsställaren påtalar att det är möjligt att spara
skattepengar genom att inte tända gatubelysningen förrän det är mörkt ute.
Kommunförvaltningen skickade det aktuella medborgarförslaget till
Bergslagens kommunalteknik (BKT) för handläggning den 29 februari 2016.
Den 7 april 2016 inkom BKT med ett yttrande till kommunförvaltningen.
BKT beskriver att gatubelysningsanläggningarna i Hällefors till stor del tänds
och släcks genom ett webbaserat system. Det finns ljusmätare monterade på
kommunhuset som ger ett analogt värde till systemet. Parametrar för tändning
samt släckning programmeras i systemet och optimeras löpande.
BKT beskriver dock att det styrsystem som finns är föråldrat och att det bara
är möjligt att kommunicera enkelriktat. I det fortlöpande budgetarbetet och i
verksamhetsplanen planerar BKT för att upphandla ett nytt styrsystem. Det
förutsatt att begärda medel beviljas. Det nya styrsystemet kommer i så fall
användas i alla kommuner där BKT har driftansvaret.
BKT beskriver på sin hemsida hur lampor som tänds och släcks kan vara ett
tecken på att gatljuslampans livslängd är på väg att upphöra. BKT är därför
tacksamma om den som ser detta anmäler felet till BKT. Om det rör sig om en
enstaka trasig lampa kommer den bytas vid en årlig rundkörning, medan en
rad av minst tre trasiga lampor byts inom fjorton dagar. Det aktuella
medborgarförslaget lämnades in 2013. Under 2013 och 2014 drev BKT ett
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projekt, det s.k. KLIMP-projektet som var statligt finansierat, där alla
kvicksilverlampor i kommunen byttes ut.
Ekonomi

Som förslagsställaren påtalar innebär det en onödig ekonomisk kostnad om
gatubelysningen lyser när det inte är mörkt. I sitt yttrande har BKT inte
uppskattat vilka summor det rör sig om.
Folkhälsa

Områden där gatubelysningen är släckt när det är mörkt kan upplevas
otrygga, något som har en negativ effekt på folkhälsan. Därför är det även
viktigt att gatubelysningen är tänd när mörkret infaller. Vilket skulle kunna
innebära att gatubelysningen är tänd en stund innan det blivit helt mörkt.
Miljö

Ur miljöperspektiv är det positivt med en minskad energiförbrukning.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att medborgarförslaget ska anses besvarat med att det webbaserade
system som finns för tändning och släckning optimeras löpande samt med
att BKT, i fortlöpande budgetarbeten och verksamhetsplaner, planerar att
upphandla ett nytt system.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att medborgarförslaget ska anses besvarat med att det webbaserade system
som finns för tändning och släckning optimeras löpande samt med att BKT, i
fortlöpande budgetarbeten och verksamhetsplaner, planerar att upphandla ett
nytt system.
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Yttrande över medborgarförslag om snöplogning, dnr KS
16/00139
Beslutsunderlag
Rubricerat medborgarförslag, inkommet 2016-03-10
KF 2016-04-19 § 46
KS 2016-05-24 § 186
Yttrande
Förslagsställaren har enligt rubricerade medborgarförslag påtalat bristfällig
snöröjning i anknytning till återvinningsstationen vid Gäddsjövägen till
Bergslagens kommunalteknik, BKT. I brist på respons önskar
förslagsställaren att Hällefors kommun kontaktar BKT.
Kommunförvaltningen har varit i kontakt med BKT i frågan. Enligt BKT har
förslagsställaren informerats om att ansvaret för skötseln av
återvinningsstationen ligger på entreprenören Förpacknings- och
tidningsinsamlingen, vilket också framgår av BKT:s hemsida.
Förslagsställaren har också fått kontaktuppgifter till entreprenören från BKT.
Med detta anser kommunförvaltningen att snöröjningen i anslutning till
återvinningsstationen har uppmärksammats och att medborgarförslaget med
detta ska anses besvarat.
Ekonomi

Kommunstyrelsens förvaltning har inte hittat några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Folkhälsa

En väl fungerande snöröjning är viktig bland annat för att förebygga och
minska riskerna för halkskador och liknande.
Miljö

Att återvinningsstationerna har en hög tillgänglighet är viktigt för att
upprätthålla en hög grad av källsortering och återvinning.
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Förvaltningens förslag till beslut
Med ovanstående ska medborgarförslaget anses besvarat.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Med ovanstående ska medborgarförslaget anses besvarat.

Siksand 2016-06-28

Motion över utvecklingsarbetet med de gröna näringarna i Hällefors kommun.
Viltet har en betydande försörjningspotential i Hällefors kommun i en fullt utvecklad
viltförvaltning.
En satsning på ökad avkastning av klövviltet ger oss en varaktig och uthållig ökad
självförsörjningsgrad, bästa tänkbara råvaror ur ett klimatsmart giftfritt och djuretiskt perspektiv.
Minskar vi dessutom vår köttkonsumtion ökar viltets betydelse än mer i det sammanhanget.
Viltet står för den i särklass klimatsmartaste, mest närproducerade, giftfria och ojämförligt mest
djuretiska produktionskälla vi har i vår kommun och är en naturlig del i vår natur.
Vi har dessutom lång erfarenhet av viltförvaltning och stor kunskap i ämnet i kommunen som
kommer väl till pass i arbetet.
En väl utvecklad viltförvaltning kommer dessutom ge ett starkt uppsving för sidoverksamheter som
älgturism som är en omvittnat populär och säljbar turistverksamhet som efterfrågas såväl lokalt som
internationellt i stor omfattning.
För att viltförvaltningen i Hällefors kommun ska kunna utvecklas och ge kommunen den avkastning
som ligger i linje med en klimatsmart och giftfri närproduktion behövs en revidering av den
nationella rovdjurspolitiken.
En del anser att detta är något som ligger på nationell nivå men så enkel är inte processen.
För att en revidering ska komma till stånd krävs tydliga signaler från bl a Hällefors kommun.
Att skjuta ifrån sig problemet leder oss inte framåt i frågan.
Vi måste aktivt påtala detta dilemma för att få en ändring till stånd.
Att kunna utveckla viltförvaltningen är direkt beroende av att vi lägger fokus på att bli en vargfri
kommun.
Enligt Sveriges Lantbruks Universitet, Skandulv, doc. Håkan Sand, står enbart vargen för ett direkt
bortfall ur viltproduktionen på mellan 10-20 ton/år i vår kommun av vår klimatsmartaste
närproduktion vilket helt motverkar våra ambitioner i våra framtidsplaner för kommunen.
Vargen utgör dessutom ett direkt hinder i möjligheten att klara ett funktionellt upplagt
förvaltningsarbete där olika jaktmetoder såsom löshundsjakt måste varvas med andra metoder för
att uppnå ett bra förvaltningsresultat för den långsiktiga hållbarheten i viltförvaltningen.
Landsbygdspartiet oberoende anser därför att det är av högsta prioritet att vi redan nu riktar fokus
mot målet en vargfri kommun med start snarast eftersom det kräver en justering i den nationella
rovdjurspolitiken vilket kan ta tid.

Per Grängstedt
Landsbygdspartiet oberoende
Hällefors
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Månadsrapport Kommunstyrelsen juli 2016, dnr KS 16/00167
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09 § 118
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-20 § 204
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 § 18
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-19 § 55
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-28 § 113
Investeringsuppföljning Kommunstyrelsen juli 2016, daterad 2016-08-08
Uppföljning av kommunens extra medel 2016, daterad 2016-08-08
Uppföljning av kommunstyrelsens strategimedel 2016, daterad 2016-08-08
Uppföljning av kommunstyrelsens bidragskonto 2016, daterad 2016-08-08
Ärendet
Utifrån den budgetram som fastställdes av kommunfullmäktige 2015-06-09
har kommunförvaltningen sammanställt en månadsrapport för
kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2016.
Ekonomi

Driftsuppföljning
Totalt prognostiserar kommunstyrelsen att kosta 5,9 miljoner kronor mer
än beslutad budgetram, d v s 407,9 miljoner kronor. Underlaget bygger på
kommunfullmäktiges beslut 2016-06-28 att finanseria investering av gång
och cykelbro med extra medel, vilket innebär att styrelsens driftbudget
minskas med motsvarande belopp d v s 3,3 miljoner kronor. Förvaltningen
räknar med att hela centrala bufferten används under året, som budgeterats
till 1,9 miljoner kronor.
Den centrala förvaltningen beräknas kosta 0,5 miljoner kronor mindre än
beslutad budget. När det gäller året löneöversynsprocess beräknar
förvaltningen att utfallet kommer att bli cirka 0,5 miljoner kronor mer än
vad som är budgeterat i den centrala lönepotten. Förvaltningen anser att
detta underskott ska hanteras via den centrala bufferten då utfallet hänger
ihop med de centrala avtal som tecknas med arbetsgivarparten, d v s
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Sveriges kommuner och landsting och inte är något som kommunen direkt
kan påverka.
Inom pedagogiska verksamheten, kultur/fritid och måltidsverksamheten
prognostiserar förvaltningen med att verksamheten hanteras inom
budgeterat belopp. Däremot finns en osäkerhet vad gäller kostnadsvolymen
för de ombyggnationer som behöver vidtas under verksamhetsåret inom
pedagogiska delen. Inom området har förvaltningen erhållit en
återbetalning från Örebro kommun på 1,2 miljoner kronor avseende för
höga inbetalda interkommunala eleversättningar på gymnasieskolan, för
höstterminen 2011 till vårterminen 2015 utifrån Region Örebro läns
gemensamma beräkningsmodell.
Inom vård och omsorg, arbetsmarknad och integrationsverksamheten
prognostiserar förvaltningen ökade kostnader på totalt 6,4 miljoner kronor.
De ökade kostnaderna består av ökade personalkostnader för omvårdnad av
äldre med 3,8 miljoner kronor inom hemtjänsten och ökade personalkostnader för LSS med 1,2 miljoner kronor. Det innebär att kostnaderna
ökat med 0,6 miljoner kronor i förhållande till helårsprognosen för mars
månad 2016. Förvaltningen arbetar efter beviljade biståndsbeslut och de
ökade kostnaderna beror på att beviljade biståndsbeslut ökat då all
planering av hemtjänst styrs av beviljade beslut. Förvaltningen arbetar idag
med att arbeta fram riktlinjer för biståndsbedömning, ny arbetsmetod samt
säkerställande av alla dubbelbemanningar enligt den nya föreskriften.
Dessutom prognostiseras totalt 0,9 miljoner kronor i ökade placeringskostnader för barn och unga och inom social psykiatri, vilket innebär en
minskad kostnad med 0,6 miljoner kronor i förhållande till prognosen för
mars månad 2016. Slutligen prognostiserar förvaltningen med att
arbetsmarknadsverksamheten kostar 0,6 miljoner kronor mer än budgeterat.
Dessa ökade kostnader kan dock relatera till att kommunens försörjningsstöd är lägre än vad det skulle varit om inte dessa åtgärder vidtagits inom
arbetsmarknadsenheten.
Investeringsuppföljning
Totalt har kommunstyrelsen en investeringsram på 29,3 miljoner kronor, där
5,3 miljoner kronor avser den taxefinansierade verksamheten. Enligt prognos
idag beräknas utfallet att motsvara beslutad budgetram. Förvaltningen har
påbörjat en process med att komplettera behovsinventeringen vad gäller
kommunalkontorets flytt till Formens hus.
Folkhälsa

Under verksamhetsåret 2016 kommer förvaltningen att betala en avgift som
delfinansiering av det folkhälsoavtal som slutits med Örebro läns landsting
för perioden 2012 – 2016.
Miljö

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson utförligt.
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Hans-Otto Pohlmann (GL) ställer fråga gällande kommunals avtal vilken
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Ordförande Christina Johansson (M) påpekar redaktionellt fel i en bilaga
vilket korrigeras innan utskick av kommunstyrelsens handlingar.
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen, med
komplettering från omsorgsutskottet enligt tidigare beslut, vidarebefordras till
kommunstyrelsen.

BILAGA
2016-08-08

UPPFÖLJNING AV KOMMUNSTYRELSENS STRATEGIMEDEL 2016
Aktivitet/åtgärd

Föreslaget
belopp
95 000
100 000
543 000
500 000
251 000
150 000
0
775 000
100 000
300 000
55 000

Beslutat
belopp
95 000
100 000
543 000
500 000
251 000
150 000
0
775 000
100 000
300 000
55 000

Summa:

2 869 000

2 869 000

Summa:

247 664

Totalt belopp 2016:

3 000 000

3 000 000

Totalt belopp 2016:

3 000 000

Återstående belopp:

131 000

131 000

Återstående belopp:

2 752 336

Konsult centrumutveckling
Projektering stationsvägen
Parkeringsplatser Sikforvägen 14
Bilden av Hällefors
Ökad service med kvällsmål
Feriearbete
Parkeringsplatser Torget HFS
LIS-plan
Projektering kylanläggning
PILOTSTUDIE Analys
Badplats Grythyttan

KS-beslut

Verksamhetsområde

2016-01-26 § 13 Central administration
2016-03-22 § 76 Gator och vägar
2016-03-22 § 75 Gator och vägar
2016-03-22 § 64 Gator och vägar/turism
2016-03-22 § 63 Äldreomsorg
2016-03-22 § 62 Arbetsmarknad
2016-03-22 § 91 Gator och vägar
2016-04-26 § 140 ÖP-arbete
2016-04-26 § 135 Fritid
2016-05-24 §163 Central administration
2016-05-24 §192 Badplatser

Verkligt
belopp
97 664

150 000
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UPPFÖLJNING AV KOMMUNENS EXTRA MEDEL 2016
Aktivitet/åtgärd

Föreslaget
belopp
1 500 000
600 000
1 500 000
200 000
600 000
700 000
700 000
700 000
600 000
500 000
500 000
5 000 000
2 000 000
2 000 000

Beslutat
belopp
1 500 000
600 000
1 500 000
200 000
729 000
700 000

Totala driftskostnader

17 100 000

10 229 000

Gång och cykelbro investeringskostnader
Totala kostnader

3 306 000
20 406 000

3 306 000 KF 2016-06-28§113
13 535 000

Totalt bidragsbelopp 2016:

22 463 000

22 463 000

Återstående belopp:

2 057 000

8 928 000

Pedagogiska verksamheten
Inventarier, staket Lärkans förskola
Individ och familjeomsorg
VFU-handledarutbildning
Ombyggnad Bergslagsvägen 15
Projektering simhallsprojekt
Ombyggnad Godtemplargård, Folkets Hus
Förstärkning ledningsresurs
Förstärkning SYV
Förstärkning socialkontoret
Inköp förbrukningsmaterial möbler
Ombygnad Björkhaga kök
Pensionsavsättning
Utemiljö Klockarhagsskolan

KS-beslut

Verksamhetsområde

2016-03-22 § 61
2016-03-22 § 61
2016-03-22 § 61
2016-03-22 § 82
2016-01-26 § 20
2015-11-24 § 242

Pedagogiska verksamheten
Pedagogiska verksamheten
Vård och omsorg
Pedagogiska verksamheten
Vård och omsorg, arbetsmarknad
Kultur och fritid
Fastighetsförvaltning
Pedagogiska verksamheten
Arbetsmarknad
Vård och omsorg
Pedagogiska verksamheten
Vård och omsorg
Finansförvaltning
Fastighetsförvaltning

5 000 000 2016-05-24 §170

Summa:

Verkligt
belopp
1 500 000
1 500 000
220 000
729 000
964 000

4 913 000

2016-08-08

Kommunstyrelsens investerings-uppföljning
2016
Helårsprognos 2016 för Kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Nettokostnad Nettokostnad
Prognos
Utfall 2015
2016

Budget

Avvikelse

2016
(inkl tilläggsbudget)

2016

1 435
500
400
12 357
1 235
750
0
0
0
4 050
3 306

1 435
500
400
12 357
1 235
750
0
0
0
4 050
3 306

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9 999

24 033

24 033

0

Avgiftsfinansiserad verksamhet
Kommunstyrelse
VA-investeringar
2 646
Personalomkl Gyltbo återvinning

3 800
1 500

3 800
1 500

0
0

Summa avgiftsfinansierad

2 646

5 300

5 300

0

Totala investeringar

12 645

29 333

29 333

0

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse
IT-investeringar
Inventarier
Omvårdnadshjälpmedel
Bygg Fastighetsförv
Offentlig belysning
Resecentrum
Björskogsnäs
Tomtmark
Tingshuset Grythyttan
Gata, Park och Badplatser
Gång o Cykelbro Klockarvägen
Summa skattefinansierad

1 321
375
400

57
1 143
48
2 499
4 156

BILAGA
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UPPFÖLJNING AV KOMMUNSTYRELSENS BIDRAGSKONTO 2016
Arrangemang/aktivitet
Inköp av snökanon
Skylt på Torgny Mogren

Ansökt
belopp
100 000
12 000

Beslutat KS-beslut
belopp
50 000 2015-10-20 § 217
7 000 2016-04-26 § 136

Arrangör

Utbetalt
belopp
50 000
0

Idrottsalliansen Hurtigtorpet
Torgny Mogrensföreningen

Summa:

50 000

Budgeterat belopp:

200 000

Återstående bidragsbelopp:

150 000
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Ekonomisk rapport juli 2016, dnr KS 16/00147
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09 § 118
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 § 18
Ekonomisk rapport, daterad 2016-08-08
Ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09 och 2016-02-16 har
kommunförvaltningen sammanställt en ekonomisk rapport vad gäller
avstämning av fastställda finansiella mål och kommunens prognostiserade
årsresultat.
Ekonomi

Enligt nuvarande prognos kommer kommunen att uppnå åtta sju av nio
finansiella mål som antagits för verksamhetsåret 2016.
Målet med år 2016 är att göra ett överskott 11,2 miljoner kronor. Enligt
nuvarande helårsprognos kommer kommunens årsresultat att preliminärt att
hamna på ett överskott på 10,5 miljoner kronor. Det är 0,8 miljoner kronor
sämre än budgeterat. Prognostiserade årsresultatet innebär att målet att
resultatandelen ska uppgå till minst 2,7 procent beräknas inte uppnås.
Anledningen till att målet inte uppnås är att kommunstyrelsens
verksamheter inte inryms inom beslutad budgetram utan redovisar ett
prognostiserat underskott på 5,9 miljoner kronor.
Målsättningen att nettokostnadsandelen ska vara högst 96,6 procent
beräknas inte att uppnås enligt nuvarande prognoser. Anledningen är att
verksamhetskostnaderna beräknas bli högre än budgeterat och underskottet
beräknas vägas upp med finansförvaltningens överskott.
Totalt har kommunen en investeringssumma på 29,3 miljoner kronor, där
5,3 miljoner kronor avser den taxefinansierade verksamheten. Enligt prognos
idag beräknas utfallet att motsvara beslutad budgetram. Förvaltningen har
påbörjat en process med att komplettera behovsinventeringen vad gäller
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kommunalkontorets flytt till Formens hus. En investeringssumma på totalt
29,3 miljoner kronor innebär att målsättningen att investeringarna minst ska
uppgå till 7,0 procent av skatter och utjämning beräknas uppnås.
Målsättningen att öka soliditeten enligt blandade modellen till lägst
28,1 procent beräknas att uppnås. Förvaltningen beräknar med att soliditeten
ska hamna på knappt 29 procent vid årsskiftet 2016/2017.
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.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson utförligt och presenterar förvaltningens förslag till beslut
med anledning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering av gångoch cykelbro Klockarvägen 2016-06-28 § 113.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande ägande av bron vilken
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och ordförande Christina
Johansson (M).
Christina Johansson (M) ställer fråga gällande brons påverkan på resultatet
vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Christina Johansson (M) ställer fråga om förhållandet mellan beslutade
belopp och verkliga utfall i bilagan vilken besvaras av ekonomichef Jessica
Jansson.
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att förvaltningens föredragna
förslag till beslut ska antas vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut 2016-06-28 § 113:
Kommunstyrelsens budget för driften minskas med 3 306 tkr för år 2016.
Hällefors kommuns totala driftbudget för verksamhetsåret 2016 förändras till
totalt 404 471 tkr enligt följande:
Kommunfullmäktige 2 151 tkr
Myndighetsnämnd 265 tkr
Kommunstyrelse 402 055 tkr
Hällefors kommuns finansiella resultatmål nettokostnadsandel förändras till
96,6 procent för verksamhetsåret 2016.
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Hällefors kommuns budgeterade resultat förändras till 11 233 tkr.
Hällefors kommuns finansiella resultatmål resultatandel förändras till minst
2,7 procent för verksamhetsåret 2016.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeterar för investeringar med 3 306 tkr för år
2016.
Hällefors kommuns budgeterade investeringsvolym för verksamhetsåret 2016
förändras till totalt 29 333 tkr
Hällefors kommuns finansiella resultatmål investeringsandel förändras till 7,0
procent för verksamhetsåret 2016.
--Efter justeringen av allmänna utskottets protokoll har redaktionella
korrigeringar gjorts i underlaget. Korrigeringarna har markerats med
överstrykningar respektive kursivering.
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Ekonomisk rapport
Juli 2016

Avstämning finansiella mål
Resultatandel

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst
motsvarar 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period och
beräknas inte uppnås. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2016 är att resultatandel ska
uppgå till minst 2,7 procent vilket inte beräknas uppnås enligt nuvarande prognoser.

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

2012

2013

2014

2015

2016 TOTALT

15,1
362,5
4,2%

0,8
360,3
0,2%

1,9
377,1
0,5%

13,5
383,2
3,5%

10,5
423,4
2,5%

41,8
1 906,5
2,2%

Nettokostnadsandel

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2016 är att nettokostnadsandel ska uppgå till högst
96,6 procent vilket inte beräknas uppnås enligt nuvarande prognoser.

Nettokostnader (mkr)
Skatteintäkter och utjämning (mkr)
Nettokostnadsandel

2012

2013

2014

2015

2016

TOTALT

341,4
362,5
94,2%

352,9
360,3
97,9%

371,2
377,1
98,4%

366,7
383,2
95,7%

413,7
423,4
97,7%

1 845,9
1 906,5
96,8%

Självfinansieringsgrad

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2016 är att självfinansieringsgraden ska vara
100 procent och det har uppnåtts. Det innebär att 2016 års investeringar beräknas finansieras med
77,8 procent av årets egna medel och resterande del finansieras dels med medel som fanns vid
ingången av år 2016 och dels extra generella statsbidrag. Över den senaste femårsperioden kan
konstateras att kommunen inte gjort någon nyupplåning.

Medel från verksamhet (mkr)
Nettoinvesteringar (mkr)
Självfinanseringsgrad

2012

2013

2014

2015

2016

TOTALT

29,0
19,1
100,0%

29,8
15,2
100,0%

21,2
21,8
97,2%

28,7
12,6
100,0%

22,8
29,3
77,8%

131,5
98,0
134,2%

Investeringsandel

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa investeringar som över en femårsperiod högst
motsvarar 4 procent av kommunens skatteintäkter och utjämning samma period. Finansiella målet för
det enskilda verksamhetsåret 2016 är att investeringsandelen ska uppgå till minst 7,0 procent och det
kommer att uppnås enligt nuvarande prognoser.

Nettoinvesteringar (mkr)
Skatteintäker och utjämning (mkr)
Investeringsandel

2012

2013

2014

2015

2016

TOTALT

19,1
362,5
5,3%

15,2
360,3
4,2%

21,8
377,1
5,8%

12,6
383,2
3,4%

29,3
423,4
7,0%

98,0
1 906,5
5,1%

1(3)

BILAGA
2016-08-08
Amorteringstakt av låneskuld

Hällefors kommuns långfristiga mål är att amortera på den långsiktiga låneskulden som över en
femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor, vilket kommer att uppnås. Under år 2016 har
kommunen målsättningen att amortera 2,4 miljoner kronor vilket kommer att uppnås.
(mkr)

2012

2013

2014

2015

2016

TOTALT

Låneskuld
Amortering (+) Upplåning (-)

139,5
0,0

119,6
19,9

107,6
12,0

107,6
0,0

102,6
5,0

36,9

Försäkra bort pensionsskuld

Hällefors kommuns långsiktiga mål från och med år 2016 är att försäkra bort den långsiktiga
pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar 10 miljoner kronor. Under de år som varit
har kommunen inte försäkrat bort något. Under år 2016 har kommunen målsättningen att bortförsäkra
pensionsskulden med lägst 0,6 miljoner vilket kommer att uppnås.
(mkr)

2012

2013

2014

2015

2016

TOTALT

Totalt pensionssåtagande
Försäkring

228,8
0,0

248,4
0,0

231,8
0,0

225,4
0,0

218,0
0,9

0,9

Finansnettoandel

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2016 är att finansnettoandel ska uppgå till högst
-0,7 procent vilket enligt nuvarande prognoser kommer att uppnås.

Finansnetto (mkr)
Skatteintäkter och utjämning (mkr)
Finansnettoandel

2012

2013

2014

2015

2016

TOTALT

-6,0
362,5
-1,7%

-6,6
360,3
-1,8%

-4,0
377,1
-1,1%

-3,0
383,2
-0,8%

0,9
423,4
0,2%

-18,7
1 906,5
-1,0%

Soliditet

Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2016 är att soliditeten enligt blandande modellen
ska uppgå till lägst 28,1 procent och det innebär att målet beräknas uppnås.
Soliditet blandad modell
Eget kapital (mkr)
Totala tillgångar (mkr)
Soliditet

2012

2013

2014

2015

2016

82,9
334,7
24,8%

83,8
337,5
24,8%

85,7
319,9
26,8%

99,2
364,2
27,2%

109,7
380,5
28,8%

Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2016 är att soliditeten inklusive
pensionsansvarsförbindelsen ska uppgå till lägst -31,0 procent och det innebär att målet beräknas
uppnås.
Soliditet inkl pensionsåtagandet
Eget kapital (mkr)
Totala tillgångar (mkr)
Soliditet

2012

2013

2014

2015

2016

-121,1
334,7
-36,2%

-130,9
337,5
-38,8%

-113,2
319,9
-35,4%

-93,5
364,2
-25,7%

-76,3
380,5
-20,1%

TOTALT

Enligt nuvarande prognos kommer kommunen att uppnå åtta av nio finansiella mål som
antagits för verksamhetsåret 2016.
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Avstämning årsresultat/balanskrav
Kommunens prognostiserade årsresultat

Helårsprognosen för kommunen visar på ett överskott på 10,5 miljoner kronor. Det är
0,8 miljoner kronor sämre än budgeterat. Anledningen är att kommunstyrelsens verksamheter inte
inryms inom beslutad budgetram utan redovisar ett prognostiserat underskott på 5,9 miljoner kronor
som däremot vägs upp av aktieförsäljningen av Värmevärden med ett överskott på 4,0 miljoner kronor
som finansiella intäkter. Kommunfullmäktige har 2016-06-28 beslutat att finansiera gång- och
cykelbron med de extra generella statsbidrag som kommunen erhållit vilket leder till att budgeten för
verksamhetens nettokostnader minskas med 3,3 miljoner kronor. Detta beslut påverkar också
kommunens budgeterade resultat som förbättras med motsvararande belopp, då finanseringen avser en
investeringsåtgärd och inte en driftåtgärd.

Resultaträkning
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Prognos
-413,7
276,7
146,7
4,4
-3,5
10,5

Budget
-404,5
279,7
139,1
0,4
-3,5
11,2

-9,2
-3,0
7,5
4,0
-0,8

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 4,5 miljoner kronor bättre än den antagna
budgeten och utgår från SKL:s senaste cirkulär 16/18.

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

2012

2013

2014

2015

2016

15,1
22,3

0,8
1,0

1,9
2,3

13,6
15,8

10,5
10,6

Kommunens balanskravsutredning

Målet med år 2016 är att göra ett överskott på 11,2 miljoner kronor för att stärka kommunens ekonomi
på lång sikt. Enligt nuvarande prognos kommer kommunen inte att klara budgeten, men däremot det
lagstadgade balanskravet.
Koncernens helårsprognos

Nedan följer prognoser utifrån de budgethandlingar och prognoser som inkommit till kommunen.
Ägarandel
Hällefors kommun
Hällefors Bostads AB
Bergslagens Kommunalteknik
Bergslagens Räddningstjänst
Bergslagens Miljö och byggnämnd
Bergslagens Överförmyndarnämnd

100,0 %
15,5 %
8,3 %
15,5 %
15,5 %

Jessica Jansson
Ekonomichef
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Prog årsresultat
10,5
0,1
-0,2
0,0
0,0
0,0

