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KALLELSE
Datum

2016-08-18

Mathias Brandt

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde 2016-09-13 kl. 13.00 i Kommunhuset,
Plenisalen för att behandla följande ärenden:
Kl 13.00-13.30 Länsstyrelsen om ANDT-arbete
Kl 13.30-14.00 Dennis Iso-Salo om AME
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 Remissyttrande över SOU 2016:48 Regional indelning – tre nya län, dnr
KS 16/00227
6 Terrassen, övre plan, dnr KS 16/00239
7 Terrassen, källarplan med arkiv, dnr KS 16/00240
8 Säkerhetslösning entré Formens hus, dnr KS 16/00241
9 Kostnader och investeringar vid planerad flytt till Formens hus, dnr KS
16/00243
10 Ny pedagogisk omsorg, dnr KS 16/00157
11 Återrapport centrumgruppen, dnr KS 15/00410
12 Uppsägning av avtal, Länsgården, dnr KS 16/00233
13 Trapphusboende med boendestöd, dnr KS 16/00232
14 Äldreplan, dnr KS 16/00178
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15 Yttrande över revisorernas granskning av näringslivsverksamheten, dnr
KS 16/00200
16 Yttrande över Kerstin Nyströms medborgarförslag gällande förbättringar i
närmiljön, dnr KS 14/00036
17 Yttrande över medborgarförslag om snöröjning och röjning av växtlighet,
dnr KS 15/00385
18 Yttrande över Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om giftfri vardag, dnr
KS 14/00048
Informationsärenden

19 Simhall, nulägesrapport, dnr KS 15/00344
20 Återrapport från kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag, dnr
KS 15/00357
21 Aktuella remisser, dnr KS 15/00187
22 Återrapportering åtgärder för extra statliga medel, dnr KS 16/00009
23 Måluppfyllelse grundskola, dnr KS 16/00237
24 Ej verkställda beslut, dnr KS 16/00005
Delgivningsärenden

25 A) BRO: Halvtidsutvärdering
B) SCB: Arbetskraftsbarometern 2016
C) Kommunstyrelsens jämställdhetsberedning: Protokoll 2016-08-25
D) Omsorgsutskottet: Trygghetslarm Björkhaga och Sörgården
E) Länsstyrelsen: Tillstånd att renovera och flytta milstolpar i Örebro län
F) BMB: Protkoll 2016-08-17
G) Hällefors bostads AB: Stämmoprotokoll 2016-06-15
H) SKL: Överenskommelse om att stärka arbetet med maskulinitet och
jämställdhet
I) Kommunförvaltningen: Attestförteckning
Delegeringsbeslut
26 A) KSO Annahelena Jernberg enligt bilaga 2016-07-29 och 2016-08-31
B) Ekonomichef Jessica Jansson enligt bilaga 2016-06-30
C) Socialchef Ingrid Holmgren enligt bilaga 2016-08-31
D) Bildningschef Tina Lanefjord enligt bilagor 2016-08-31
Annahelena Jernberg
ordförande
Mathias Brandt
kommunsekreterare
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Datum

2016-09-02

Remissyttrande över Finansdepartementets förslag till ny
regional indelning- tre nya län, dnr KS 16/00227
Allmänna utskottet har tillställts ett förslag till remissyttrande över
Finansdepartementets förslag till ny regional indelning. På utskottets bord har
lagts ett förslag till yttrande från Region Örebro län.
Kommunsekreterare Mathias Brandt och tf kommunchef Tommy Larserö
redogör kortfattat för ärendet.
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Christina Johansson
(M) fråga gällande införandet i förhållande till valet vilken besvaras av tf
kommunchef Tommy Larserö.
Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande de övriga KNÖL-kommunernas
inställning till Värmland vilken besvaras av ordförande Christina Johansson
(M).
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar överläggningarna och de
förtydliganden och redaktionella förändringar som lyfts.
Ordförande yrkar därefter att redaktionella förändringar samt förtydliganden
utifrån diskussionen görs innan vidarebefordran till kommunstyrelsen, samt
att kommunen utgår från förvaltningens förslag till yttrande och inkorporerar
de delar av regionens yttrande som kommunstyrelsen anser lämpligt vilket
bifalls.
Allmänna utskottets beslut
Redaktionella förändringar och förtydliganden i förvaltningens förslag till
yttrande görs innan vidarebefordran till kommunstyrelsen.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
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I förvaltningens förslag till yttrande inkorporeras de delar av regionens
yttrande som kommunstyrelsen anser lämpliga.
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Datum

2016-08-03
Kommunstyrelsen
Mathias Brandt

Finansdepartementet

Remissyttrande SOU 2016:48, Regional indelning – tre nya
län, Finansdepartementets dnr Fi2016/02568/K
Sammanfattning

Hällefors kommun ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag. Ett
antal synpunkter eller reservationer redovisas dock nedan.
För kommunens del är kärnan i utredningen ett bildande av Svealands län till
vilket vi ställer oss huvudsakligen positiva. Vi anser dock att Värmlands län
naturligen bör införlivas i Svealands snarare än Västra Götalands län, vilket
utvecklas i resonemangen nedan.
För att en reform som den föreslagna ska få effekt, är det en förutsättning att
de statliga myndigheterna anpassas till de nya administrativa gränserna.
Hällefors kommun ser en risk i att det regionala parlamentet kan komma att
upplevas som avlägset och anonymt vilket kan leda dels till minskat folkligt
förtroende, dels till att rekryteringen av fritidspolitiker försvåras.
Vi ser att den föreslagna tidsplanen kan vara allt för snäv av anledningar som
utvecklas nedan.
Avsnitt 5, utmaningar för samhällsorganisationen

Utredningens förslag utgör inte, som vi ser det, i sig någon lösning på de
demografiska utmaningar som Sverige står inför. Förslagen kan vara en del i
en lösning, som då förutsätter andra insatser på såväl statlig, regional som
lokal nivå.
Storstadsområdenas fördelar kan förklaras med befolkningstäthet snarare än
totalt invånarantal, då koncentrationen av befolkning innebär ekonomiska och
administrativa fördelar.
Detta innebär dels att vi uppfattar frågan om regionernas totala invånarantal
som mindre viktig, dels att det finns en risk att de områden som hamnar i de
föreslagna länens periferi fortsatt kommer att dras med de demografiska och
andra problem som finns redan idag. Det kan inte heller uteslutas att dessa
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problem förstärks om regionala centra, statlig närvaro och annat ytterligare
centraliseras jämfört med idag.
Med detta sagt, anser vi att det är av största vikt att förslaget kombineras med
goda möjligheter till samordning mellan länen som sådana och mellan
kommuner och andra aktörer på olika sidor om de föreslagna länsgränserna.
Genom att öppna för nya samverkansformer kan många av de farhågor som
redovisats undvikas.
Avsnitt 7, en ändamålsenlig regional samhällsorganisation

Hällefors kommun instämmer i utredningens förslag och bedömningar och
vill särskilt betona vikten av en samordnad statlig regional indelning för att
utredningens förslag i sin helhet ska få full effekt.
Vi hade önskat att de förändringar som bör ske för relevanta statliga
myndigheter funnits med i delbetänkandet. De exempel på myndigheter som
nämns – Trafikverket, Tillväxtverket och ESF-rådet – är alla tre myndigheter
som i inget av fallen har en regional indelning som överensstämmer med
geografin i det tilltänkta Svealands län.
Vidare har kommittén i dialog med regionala företrädare lyft fram ytterligare
myndigheter som bör ha samma geografi för sin regionala organisation som
de nya länen. De myndigheter som presenterats i kommitténs PM den 18 maj
är Trafikverket, Tillväxtverket, ESF-rådet, Polisen, Säkerhetspolisen,
Försvarsmakten, Inspektionen för vård och omsorg, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Migrationsverket och Skogsstyrelsen. Det finns även
andra myndigheter som bör kunna komma ifråga, där den geografiska
samstämmigheten med Svealands län i dag är obefintlig.
Regeringens proposition bör enligt vår uppfattning innehålla förtydliganden
och klargöranden som går längre än de skrivningar som kommittén redovisar.
Regeringen har mandat att säkerställa en ny geografi också för
myndigheterna. Det är inte rimligt att de län och landsting som bildas 2019
ska behöva leva med övergångslösningar till 2023.
En lösning som skulle kunna övervägas är att från regeringens sida ge de mest
relevanta myndigheterna i uppdrag att ha en harmoniserad regional
organisation klar för de län som nu föreslås 2019.
Avsnitt 8, utgångspunkter för indelning i nya län

Hällefors kommun instämmer i att förslaget troligen kommer att leda till ökad
kapacitet och effektivitet i de nya landstingen och att detta är en viktig
komponent i hur medborgarna kommer att uppfatta reformen.
Samtidigt är det ett faktum att landstingspolitiken redan idag upplevs som
anonymare och mindre intressant av väljarna än de andra politiska nivåerna.
Vår bedömning är att utredningen underskattar risken för att intresset och den
demokratiska legitimiteten kan komma att minska om medborgarna uppfattar
att den styrande makten över så centrala uppgifter som sjukvård,
kollektivtrafik och utvecklingsfrågor flyttas allt för långt bort.
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På samma sätt finns en risk att rekryteringen av fritidspolitiker till den
regionala nivån försvåras beroende på avstånd och upplevd eller reell minskad
möjlighet till inflytande.
För att möta dessa farhågor kan behov finnas av att på statlig nivå exempelvis
se över lagstiftningen som reglerar sammanträdesformer, vallag och annat
som påverkar formerna för representationen. På regionsnivå är det viktigt att
fullmäktige och nämnder organiseras på ett sådant sätt att ingen del av det nya
länet uppfattas som en ”demokratisk periferi”.
Avsnitt 12, Svealands län

Vi är i huvudsak positiva till förslaget gällande bildande av Svealands län.
Hällefors, liksom flera av kommunerna i Örebro län har idag dock en tydlig
koppling till Värmlands län genom arbetspendling, interkommunala
samarbeten och annat.
Hällefors kommun anser att Värmland län har en naturlig hemvist i det tänkta
Svealands län. Vi delar inte utredningens bedömning att en sådan indelning
inte skulle skapa samma fördelar eller ha samma acceptans. Tvärtom tror vi
att det skulle innebära betydande fördelar, framför allt inom områden som
sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik. Samtliga dessa delar hänger också
tätt samman med vår arbetsmarknadsregion.
Sett till sjukvården, ingår Värmland redan som en viktig del i den befintliga
sjukvårdsregionen och köper idag betydande mängder vård från Region
Örebro. På motsvarande sätt använder läkarutbildningen sjukhus i Värmland
för verksamhetsförlagda delar av utbildningen. Vår uppfattning är att det är en
fördel om en framtida länsindelning tar hänsyn till sjukvårdsregionen.
Hällefors har liksom stora delar av Värmland en inte obetydlig arbetspendling
till Norge, och det arbete som idag utförs gällande gränssamarbete i Värmland
skulle utgöra en betydande resurs för Svealands län och kan vara ett
komplement till utredningens tankar om arbetsmarknadsregion med
tyngdpunkt mot Stockholmsområdet.
Genom att införliva även Värmlands län skulle det viktiga stråket StockholmOslo ytterligare kunna stärkas. En gemensam länstransportplan för en region
som i praktiken sträcker sig från Storstockholms ytterområden till norska
gränsen tror vi skulle utgöra en fördel inte bara för Svealands län utan för hela
Sverige.
En gemensam kollektivtrafikmyndighet för Svealands län inklusive Värmland
skulle kunna innebära stora fördelar för de områden som idag liksom
Hällefors gränsar till ett eller flera län då det gäller möjligheter till
arbetspendling. Vår bestämda uppfattning är att pendlingsmöjligheter är
avgörande för att möta framtida demografiska utmaningar.
Ett mindre viktigt argument, men värt att nämnas med hänsyn till
utredningens resonemang om svag acceptans, är att en inte obetydlig del av
det föreslagna länet består av Bergslagen. Medan identifikationen med
landskaps- eller länsgränser är och troligen också förblir svag, finns en
”bergslagsidentitet” som sträcker sig från Gävleborgs till Värmlands län och
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som talar för att det i området finns en stor acceptans för Värmland som en
del i Svealands län.
Avsnitt 14, det regionala tillväxtarbetet i länen

Hällefors kommun tillstyrker med emfas utredningens förslag.
Avsnitt 18, ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Hällefors kommun ser en risk med att förslaget om ikraftträdande är forcerat.
I de län som föreslås att utgöra Svealands län, finns idag skillnader i
organisationen av exempelvis länstrafiken och det regionala
utvecklingsuppdraget. Det innebär att det inte ”bara” handlar om att överföra
befintliga organisationer till en gemensam, utan om en betydande omställning
för stora delar av det föreslagna länet.
Det är viktigt att en övergång sker så sömlöst som möjligt och att
medborgarna inte drabbas av avbrott i landstingscentrala uppdrag.
En annan aspekt avser den demokratiska förankringen. Det är inte sannolikt
att en förändring som utredningen föreslår kommer att vinna något större
folkligt stöd, men ett forcerat införande riskerar att leda till ett brett folkligt
missnöje, vilket vore en olycklig start för den nya organisationen.
Om utredningens förslag om att Värmlands län uppgår i Västra Götalands län,
uppstår frågor gällande den nuvarande sjukvårdsregionen som måste lösas
innan förändringen verkställs.
Hällefors kommun önskar också att frågan om Värmlands framtida
länstillhörighet utreds ytterligare.
Avsnitt 19, konsekvensanalys

Med hänsyn till de omfattande förändringar som utredningen föreslår, är
konsekvensanalysen som sådan tämligen tunn. Även om vi till stora delar
instämmer i utredningens förslag och slutsatser, vore det önskvärt med mer
djuplodande analyser av vad förslagen rent konkret kan innebära. I
utredningen finns tyvärr inte mycket mer än förhoppningar.
Nytt begrepp i stället för landsting?

Kommittén avser i sitt slutbetänkande att komma med förslag på beteckning
på det som i dag är landsting.
Det är viktigt att hitta ett nytt begrepp. En så radikal förändring som den
regionala samhällsorganisationen nu står inför underlättas om man också i ord
synliggör att det är frågan om något nytt.
Hällefors kommun föreslår att man bygger vidare på den praxis som etablerats
i samband med att landstingen övertagit det regionala utvecklingsansvaret.
Begreppet region är etablerat för dessa landsting i dag, inte minst i Region
Skåne och Västra Götalandsregionen”. Numera är det endast vid allmänna val
som begreppet landsting används för den regionala politiska nivån.
För Svealands län skulle det som kommittén benämner Svealands läns
landsting i stället med detta förslag komma att heta Region Svealand.
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I ärendet har kommunstyrelsen beslutat. Kommunsekreterare Mathias Brandt
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också kommunchef
Tommy Larserö deltagit.

Kso

Kommunchef
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Isabell Landström, Örebro kommun
Hans Berg Nilsson, Karlskoga kommun
Magnus Persson, Region Örebro län

Underlag för svar från kommuner i Örebro län, KC/RDversion, 160829
Förslag från arbetsgruppen:
Naturligtvis ska kommunen använda egna formuleringar och överväganden. Detta är
ett underlag, som kanske kan inspirera och var hjälpsamt för att starta upp den egna
processen.
Från arbetsgruppen föreslår vi att svart text bör ingå i kommunens svar, detta är
centrala texter som också anknyter till Region Örebro läns svar.
Text markerad med kommentarruta kan kortas, omformuleras eller utgå
Skrivanvisning:
NN kommun ersätts med den egna kommunens namn

Regional indelning – tre nya län (SoU 2016:48)
Sammanfattning
Ja till Svealands län och landsting
NN kommun s sammanvägda bedömning av Indelningskommitténs förslag om att
bilda ett nytt landsting i Svealands län är att det finns objektivt bärande skäl för att
genomföra förslaget och att det medför bestående fördelar i enlighet med
indelningslagens krav.
NN kommun instämmer i att den föreslagna geografin för Svealands läns landsting, i
en nationell avvägning, är en god utgångspunkt för det kommande landstinget. Att
Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län bildar
ett nytt län och ett nytt landsting är en utmaning som innebär att våga tänka nytt och
att se möjligheterna. NN kommun ser fram mot att få vara en del av det arbetet.
Under mer än 20 år har staten, näringslivet och civilsamhället successivt
omorganiserat sig i regioner större än dagens små län. Det har lett till en oacceptabel
assymmetri, som gör att de tre stora länen har andra förutsättningar än de 18 mindre

Kommentar [MP1]: Kommentarruta
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länen. Reformeringen av samhällsorganisationen på regional nivå behöver fullföljas.
Frågan har diskuterats under lång tid. Genom utredningar, dialoger och remissvar, t
ex på Ansvarskommitténs betänkande, har en majoritet av berörda intressenter ställt
sig bakom behovet av en reform. NN kommun delar regeringens utgångspunkter i
direktiven och fokuserar därför detta remissvar på hur reformen på bästa sätt
genomförs.
NN kommun delar kommitténs analys att sex jämnstarka regioner, med kapacitet att
bedriva regional utveckling och att fullgöra uppdragen inom hälso- och sjukvården
för sina medborgare är rätt väg att gå.
Regeringen bör vara tydlig och i kommande proposition lägga fast att Sverige på
regional samhällsnivå från år 2023 ska vara indelat i sex län och att relevanta statliga
myndigheter ska följa denna indelning.

Varför inte sjukvårdsregionerna?
Indelningskommittén landar i sin samlade bedömning i att Sverige bör delas in i sex
större regioner. Region Örebro län delar denna uppfattning.
Kommitténs skriver bland annat ”Vi bygger vidare på de samverkansmönster som har
vuxit fram inom olika samhällsområden.” Region Örebro län menar att kommittén
tillmätt denna utgångspunkt allt för liten vikt.
Ett av de mest grundläggande samarbeten som utvecklats under lång tid är de
storregionala sjukvårdsregionerna. Hälso- och sjukvården kommer även framöver att
vara den helt dominerande verksamheten inom de föreslagna landstingen.
Kommitténs förslag gör att befintliga samverkansmönster bryts i fyra av de sex
tilltänka nya landstingen med omfattande administrativa och ekonomiska
konsekvenser. Region Örebro län anser att kommittén gravt underskattat de
omställningskostnader som blir effekten av att i större delen av Sverige frångå
nuvarande samverkansgeografi inom hälso- och sjukvården.
När det gäller effekterna av kommitténs förslag om ett Svealands län utan Värmland
finner Region Örebro län delbetänkandet motsägelsefullt. Kommittén skriver att det
inte finns några lagstiftningsmässiga hinder för att genom avtal och fri rörlighet
behålla nuvarande flöden från Värmland liksom den verksamhetsförlagda
utbildningen för studenterna på läkarutbildningen vid Örebro universitet. För att
upprätthålla forskning och utveckling som grund för en läkarutbildning vid ett
universitet behöver det även i framtiden bedrivas högspecialiserad vård i anknytning
till utbildingen.
Vår slutsats är därför att även kommittén verkar komma till slutsatsen att en
Svealandregion som inkluderar Värmland egentligen är den bästa lösningen för hälsooch sjukvården, men att andra överväganden och prioriteringar har lett till att
Värmlands län föreslås ingå i det nya Västra Götalands län.

God granne
Svealands län kommer att gränsa till samtliga föreslagna län utom Skåne/Blekinge.
Detta gör att det är väsentligt att bygga upp goda grannrelationer inom alla
samhällsområden.
NN kommun konstaterar att Svealands län kommer att ha den för länet sannolikt
viktigaste tillväxtfaktorn – Stockholm – utanför länet. Detta kommer att kräva

Kommentar [MP2]: Kan kortas,
omformuleras eller utgå
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speciella arrangemang för att koppla samman Svealands län med Stockholms län
inom t ex infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och arbetsmarknad.

Hälso och sjukvården behöver en större organisation
Hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar kommer att kunna hanteras på ett bättre
sätt i större demokratiskt styrda landsting än i dagens samverkansnämnder. De
förhandlingslösningar som nämnden kan åstadkomma är inte tillräckligt kraftfulla för
att åstadkomma den önskvärda utvecklingen.
Regionens storlek är viktig för möjligheten att ta ett samlat ansvar för hela vårdkedjan
inklusive den högspecialiserade vården. Ökad kunskap, demografisk förändring och
ökade krav från medborgarna innebär att vården framöver också kommer att behöva
genomföra stora investeringar. Små landsting har ett litet befolkningsunderlag och
därmed en för liten ekonomi för att klara dessa framtida stora investeringsbehov. I
dessa och andra välfärdsfrågor är samspelet med kommunerna en viktig
framgångsfaktor.

Stärkt kapacitet för forskning och utveckling

Kommentar [MP3]: Kan kortas,
omformuleras eller utgå

Det föreslagna Svealands län kommer att innehålla många starka företag, lärosäten
och en hälso- och sjukvård med sammantaget en betydande forsknings- och
utvecklingskapacitet. Genom ett strategiskt och systematiskt utvecklingsarbete inom
det nya länet kommer en kraftsamling av resurser att främja en hållbar tillväxt än
bättre än i dagens mindre län och landsting.
NN kommun anser att detta ger ökade möjligheter att stärka näringslivets utveckling i
hela det nya länet.

Demokratin kan utvecklas
Dagens gränsöverskridande beslutsformer inom t ex sjukvårdsregionerna och
infrastrukturplaneringen kommer att i allt väsentligt ersättas av beslut i ett direktvalt
fullmäktige. Detta är ett viktigt steg för att stärka demokratin.
NN kommun vill understryka de utmaningar som en större geografi för det nya
landstinget innebär. De förtroendevalda måste vara tillräckligt många, representativa
och geografiskt spridda för att skapa en bred kontaktyta gentemot kommuner,
näringsliv, civilsamhälle och enskilda medborgare. Organisering med nämnder och
beredningar som, inom sina mandat, får ansvar för geografiska delar av det nya länet
kan bidra till närhet och tydliga kopplingar till det nya landstinget.
NN kommun menar att större regioner innebär att det nya Svealands landsting får en
kraftfullare röst nationellt och internationellt. Det nya länet får också en ökad samlad
kapacitet när det gäller att t ex skapa effektiv sjukvård och kollektivtrafik och att
uppnå önskade resultat.

Landstinget ska ha det regionala utvecklingsansvaret
Ett viktigt skäl för NN kommun att bejaka bildandet av nya län är att den politiska
nivån i form av de nya landstingen även fortsättningsvis får statens förtroende att leda
det regionala utvecklingsarbetet och ta det territoriella ansvaret. NN kommun
tillstyrker Indelningskommitténs förslag om att det är landstingen som ska ha det
regionala utvecklingsansvaret.
Samspelet med kommunerna är den viktigaste faktorn för att det nya landstinget ska
bli framgångsrikt i denna roll. Kommunernas insatser och betydelse i det regionala
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utvecklingsarbetet kan inte nog understrykas. Samspelet med de drygt 60 kommuner
som kommer att finnas i länet kräver nya arbetsformer och en ny organisering. NN
kommun ser fram mot att bli en aktiv part i detta arbete.

Större och bredare uppdrag
Region Skåne och Västra Götalandsregionen har visat att den regionala politiska
nivån är både beredd och kapabel att axla ansvar som traditionellt funnits i staten. Ett
väl fungerande samspel med kommunerna är en förutsättning för att detta ska leda till
ökad hållbar tillväxt och attraktionskraft
NN kommun menar att infrastruktur i vägar, järnvägar och bredband, liksom delar av
arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken, forskningsfinansiering och ett vidgat
ansvar för den nationella delen av kulturpolitiken är exempel på områden som bör
diskuteras.
Flerkärning förvaltningsstruktur
I det nya länet kommer såväl landstingets förvaltningsorganisation som länsstyrelsen
och berörda sektormyndigheter med regional organisering att behöva välja
lokaliseringsorter. NN kommun menar att samtliga dessa processer bör ske i ett
sammanhang. Även om olika organ fattar formella beslut så bör i första hand
regeringen och kommande indelningsdelegerade föra nära överläggningar för att bästa
resultat ska uppnås.
Finansieringsprincipen gäller
Finansieringsprincipen ska gälla också en reform som denna. De merkostnader som
uppkommer enligt förslaget ska enligt NN kommun uppfattning finansieras av staten.
Det är inte rimligt att de förändringar som genomförs genom riksdags- och
regeringsbeslut ska belasta den del av befolkningen som finns i det föreslagna
Svealand. Vi förutser att staten också för dialog med de kommande landstingen och
berörda kommuner om att tillföra ytterligare resurser för att underlätta processen.

Kommentar [MP5]: Örebro kommun
tillägg?
Övriga - Kan kortas, omformuleras eller
utgå

Klargör roller på regional nivå
Kommittén måste i sitt fortsatta arbete söka lösningar för att dels ge de nya
landstingen ett tydligt mandat att leda utvecklingen inom sitt territorium och dels
säkerställa att myndigheterna, inklusive länsstyrelsen, ges en ny roll på den regionala
spelplanen. Vår uppfattning är att nya roller, samspel och samverkan måste utformas
med utgångspunkt i den nya situationen. Från NN kommun välkomnar vi en fortsatt
öppen och framåtsyftande dialog med kommittén i denna centrala fråga under det
kommande arbetet.
Nytt begrepp i stället för landsting?
Begreppet region är etablerat för de landsting som övertagit det regionala
utvecklingsansvaret, inte minst i Region Skåne och Västra Götalandsregionen.
Numera är det endast vid allmänna val som begreppet landsting används för den
regionala politiska nivån.
För Svealands län skulle det som kommittén benämner Svealands läns landsting i
stället med detta förslag komma att heta Region Svealand.
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Inledning
NN kommun har av regeringen beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat
betänkande.
NN kommun har aktivt deltagit i den dialog som Region Örebro län har fört med
kommuner och andra intressenter.
NN kommun delar regeringens utgångspunkter i direktiven och fokuserar därför detta
remissvar på de frågeställningar som gäller hur reformen på bästa sätt genomförs.
Inledningsvis vill NN kommun uttrycka sin uppskattning över det öppna arbetssätt
som Indelningskommittén valt; genom en bred dialog har berörda löpande kunnat
tillföra fakta och argument som bidragit till en bra diskussion och ett välformulerat
delbetänkande. NN kommun ser fram mot att fortsatt också få möjlighet att bidra till
kommitténs arbete inför slutbetänkandet.

Övergripande ställningstaganden
Fullfölj reformeringen av den regionala samhällsorganisationen
NN kommun konstaterar, liksom Indelningskommittén, att reformeringen av
samhällsorganisationen på regional nivå behöver fullföljas. De reformer som
genomförts under de senaste 20 åren har lett till en oacceptabel assymmetri, som gör
att de tre stora länen har andra förutsättningar än de 18 mindre länen. Även
utvecklingen inom staten har lett till att dagens län inte längre utgör en ändamålsenlig
geografi för samhällsindelningen på regional nivå.
Frågan har diskuterats under lång tid, det är inte en ny fråga. Genom utredningar,
dialoger och remissvar, t ex på Ansvarskommitténs betänkande, har en majoritet av
berörda intressenter ställt sig bakom en reform i den riktning som
Indelningskommittén nu utarbetar.
Ja till ett nytt landsting i det föreslagna Svealands län
NN kommun delar kommitténs analys att sex jämnstarka regioner, men kapacitet att
bedriva regional utveckling och att fullgöra uppdragen inom hälso- och sjukvården
för sina medborgare är rätt väg att gå.
Att Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län
går samman och bildar ett nytt gemensamt län och ett landsting är en utmaning som
innebär att våga tänka nytt och att se möjligheterna. NN kommun ser fram mot att få
delta i det arbetet.
De förväntningar och krav som finns på en effektiv samhällsorganisation på regional
nivå gör att vi gör bedömningen att det är angeläget att Svealands län och landsting
kan bildas enligt den tidplan som kommittén föreslår. Att i det läge som nu gäller
skjuta på genomförandet skulle skapa en svår situation med stor osäkerhet och ett
vänteläge som skulle riskera såväl suboptimeringar som utebliven beslutskapacitet
inom för medborgare och företag viktiga samhällsområden.
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NN kommun s sammanvägda bedömning av Indelningskommitténs förslag när det
gäller att bilda ett nytt landsting i Svealands län är att det finns objektivt bärande skäl
för att genomföra förslaget och att det medför bestående fördelar i enlighet med
indelningslagens krav.
Varför inte sjukvårdsregionerna?
Indelningskommittén landar i sin samlade bedömning i att Sverige bör delas in i sex
större regioner. NN kommun delar denna uppfattning.
Kommitténs skriver bland annat Vi bygger vidare på de samverkansmönster som har
vuxit fram inom olika samhällsområden. NN kommun menar att kommittén tillmätt
denna utgångspunkt allt för liten vikt.
Ett av de mest grundläggande samarbeten som utvecklats under lång tid är de
storregionala sjukvårdsregionerna. Hälso- och sjukvården kommer även framöver att
vara den helt dominerande verksamheten inom de föreslagna landstingen.
Kommitténs förslag gör att befintliga samverkansmönster bryts i fyra av de sex
tilltänka nya landstingen med omfattande administrativa och ekonomiska
konsekvenser. NN kommun anser att kommittén gravt underskattat de
omställningskostnader som blir effekten av att i större delen av Sverige frångå
nuvarande samverkansgeografi inom hälso- och sjukvården.
När det gäller effekterna av kommitténs förslag om ett Svealands län utan Värmland
finner NN kommun delbetänkandet motsägelsefullt. Kommittén skriver att det inte
finns några lagstiftningsmässiga hinder för att genom avtal och fri rörlighet bibehålla
nuvarande flöden från Värmland liksom den verksamhetsförlagda utbildningen för
studenterna på läkarutbildningen vid Örebro universitet. För att upprätthålla forskning
och utveckling som grund för en läkarutbildning vid ett universitet behöver det även i
framtiden bedrivas högspecialiserad vård i anknytning till utbildingen.
Vår slutsats är därför att även kommittén verkar komma till slutsatsen att en
Svealandsregion som inkluderar Värmland egentligen är den bästa lösningen för
hälso- och sjukvården, men att andra överväganden och prioriteringar har lett till att
Värmlands län föreslås ingå i det nya Västra Götalands län.

Synpunkter på skrivningar i delbetänkandet
Tillväxt och välfärd
NN kommun instämmer i Indelningskommitténs bedömningar när det gäller den
framtida strukturen på den regionala politiska nivån. För att hela landet ska bidra till
en hållbar tillväxt är ett sammanhållet ansvar för den territoriella utvecklingen en
fråga som bör ligga på den politiska nivån, dvs. hos landstinget.
I delbetänkandets avsnitt 8.3.1 diskuteras att landstingen måste kunna leverera de
välfärdstjänster medborgarna förväntar sig. NN kommun menar att detta är ett allt för
snävt synsätt. De nya landstingen har också – liksom dagens olika regionala politiska
organ – ett uppdrag att utveckla det territorium som omfattas. Detta uppdrag måste
också synliggöras och ges kapacitet i det nya landstinget.
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Hälso- och sjukvård
Det är en stor utmaning för hälso- och sjukvården att se till att den senaste och bästa
kunskapen kommer till användning i hela landet. Den nationella samordning som nu
utvecklas förutsätter att kunskapsorganisationen i varje landsting har kapacitet och
kompetens att medverka i implementering, uppföljning och förbättringsarbeten, vilket
underlättas av större regioner.
NN kommun instämmer därför i Indelningskommittén slutsatser när det gäller Hälsooch sjukvårdens behov av befolkningsmässigt större regioner. Hälso- och
sjukvårdens framtida utmaningar kommer att kunna hanteras på ett bättre sätt i större
demokratiskt styrda landsting än i de samverkansnämnder som i dag är plattform för
storregionalt utvecklingsarbete. De förhandlingslösningar som nämnden kan
åstadkomma är inte tillräckligt kraftfulla för att åstadkomma den önskvärda
utvecklingen.
Regionens storlek och ägandet av alla led är viktigt för nivågruppering av den
specialiserade delen av hälso- och sjukvården. Ett fortsatt behov av koncentration av
högspecialiserad vård för tillgång till resurser, kompetens och teknik kan inte
underskattas och ställer krav på en ny regionstruktur. Behovet att äga alla led gäller
också för behovet av en omstrukturering i motsatt riktning med en utbyggd
närsjukvård med brett specialiststöd och ett stärkande av primärvården,
hemsjukvården, äldreomsorgen, missbruksvården, psykiatrin och arbetet med barn
och unga. NN kommun vill understryka att arbetet inom dessa områden kommit långt
i Örebro län och att det är viktigt att utvecklingen kan fortsätta också i det nya
landstinget.
Demokrati
En av de viktigaste utgångspunkterna för en fortsatt reformering är, som kommittén
tydligt redovisar, att gå från indirekt valda till direkt valda beslutsorgan. NN kommun
vill framhålla att transparens, insyn och ansvarsutkrävande i såväl
beredningsprocesser som formella beslut ökar i ett landstingsfullmäktige i stället för i
indirekt valda organ. Dagens gränsöverskridande beslutsformer inom t ex
sjukvårdsregionerna och infrastrukturplaneringen kommer att i allt väsentligt ersättas
av beslut i ett direktvalt fullmäktige. Detta är ett viktigt steg för att stärka demokratin.
NN kommun menar att större regioner innebär att det nya Svealands län får en
geografi som i vissa avseenden bättre stämmer överens med människors
rörelsemönster. Beslutsprocesserna kan därmed bli mer effektiva och transparanta.
Vidare får det nya länet en ökad samlad kapacitet när det gäller att t ex tillhandahålla
effektiv sjukvård och kollektivtrafik och därmed bättre förutsättningar att uppnå
önskade resultat.
När vi tar del av de utvärderingar som gjorts av Västra Götalandsregionen och Region
Skåne ser vi att utvecklingen över tid blir mer positiv. Medborgarna ger betydligt
bättre omdömen om den regionala demokratin i dag än när regionförsöken startade.
Fler är intresserade av regionala frågor, fler anser att de har möjlighet att påverka
besluten och fler har förtroende för hur regionens politiker sköter sitt uppdrag.
Landstingens demokratiutmaningar finns redan i dag, vilket kommittén konstaterar.
Men den största verksamhetsfrågan – hälso- och sjukvården – bedöms ofta som en av
de tre viktigaste i opinionsundersökningar. Genom aktivt arbete med att föra dialog
med medborgarna om sjukvårdens utveckling har många landsting fått en högre
profil, vilket stärker demokratin. Vi menar också att ett större landsting med ett vidgat
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uppdrag kan leda till ett ökat intresse och engagemang hos medborgarna för
samhällsfrågor som avgörs på regional politisk nivå.
NN kommun vill understryka de utmaningar som en större geografi och ett färre antal
fullmäktigeledamöter i förhållande till befolkningens storlek innebär. De
förtroendevalda måste vara tillräckligt många, representativa och geografiskt spridda
för att skapa en bred kontaktyta gentemot kommuner, näringsliv, civilsamhälle och
enskilda medborgare. Organisering med nämnder och beredningar som inom sina
mandat får ansvar för geografiska delar av det nya länet kan bidra till närhet och
tydligare kopplingar till det nya landstinget.
De nya regionerna behöver dessutom skapa goda förutsättningar för att de
förtroendevalda ska kunna företräda medborgarna. Nya arbetsformer, som
användande av ny teknik, digitala möten, sociala medier mm på ett öppet och
innovativt sätt behöver prövas för att den regionala nivån ska komma närmare
medborgare och intressenter, samtidigt som organisationen är effektiv.

Kommunerna är viktiga medspelare
Kommunernas insatser och betydelse såväl inom det regionala utvecklingsarbetet som
inom välfärdsområdet kan inte nog understrykas. Samspelet mellan landstinget och de
drygt 60 kommuner som kommer att finnas i länet kräver nya arbetsformer och en ny
organisering.
NN kommun menar att de specifika förutsättningar som kommer att gälla i Svealands
län sätter ramarna för hur samspelet mellan landsting och kommuner ska byggas upp.
De utvärderingar som gjorts i Västra Götalandsregionen visar att mindre kommuner
fått ett större inflytande i den större regionen. I det nya landstinget är samspelet med
kommunerna, inte minst de små, en av de viktigaste uppgifterna för att skapa
legitimitet och gemensam utvecklingskraft. Kommuner med likartad struktur –
kustnära, industricentra, turism etc. – kan överväga om man kan samspela på ett bra
sätt. Likaså måste de skilda förutsättningarna i de olika delarna av det nya länet
beaktas.
Detta är en viktig och central fråga som måste diskuteras och beslutas av det nya
landstinget i nära samråd med kommunerna.
NN kommun vill också understryka behovet av att hitta en effektiv och klok lösning
på de mellankommunala utvecklingsfrågor som i Örebro län i dag delvis har Region
Örebro län som plattform.
Geografin för Svealands län
Ja till Svealands län
Att Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län
går samman och bildar ett nytt gemensamt län och ett landsting är en utmaning som
innebär att våga tänka nytt och att se möjligheterna. Det finns i dag ett utvecklat
samarbete inom hela (sjukvården) eller delar (infrastruktur, kollektivtrafik, kultur,
strukturfonder) av den tänkta Svealandsregionen.
NN kommun instämmer i att den föreslagna geografin för Svealands läns landsting, i
en nationell avvägning, är en god utgångspunkt för det kommande landstinget.
Det nya landstinget blir ett av sex jämnstarka, med kapacitet att bedriva regional
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utveckling och att fullgöra uppdragen inom hälso- och sjukvården för sina
medborgare.
De förväntningar och krav som finns på en effektiv samhällsorganisation på regional
nivå gör att Region Örebro län gör bedömningen att det är angeläget att Svealands län
och landsting kan bildas enligt den tidplan som kommittén föreslår. Att skjuta på
genomförandet skulle skapa en svår situation med stor osäkerhet och ett vänteläge
som skulle riskera såväl suboptimeringar som utebliven beslutskapacitet inom för
medborgaren och företag viktiga samhällsområden.

Koppling till Stockholm och övriga grannar
Svealands län kommer att gränsa till samtliga föreslagna län utom Skåne/Blekinge.
Detta centrala läge gör att Svealands län och dess landsting ser det som väsentligt att
bygga upp goda grannrelationer inom alla samhällsområden.
Idag finns starka kopplingar i både norr, öster, väster och söder. NN kommun ser att
dessa även framöver behöver vara starka. Med nya län kommer antalet gränser att
minska radikalt. Så kommer t ex det föreslagna Västra Götalands län att ha en i stället
för dagens tre gränsrelationer till det föreslagna Svealands län. De gränser som trots
allt kommer att finnas mellan de nya större länen ska betyda så lite som möjligt i
vardagen för människor, civilsamhälle och företag.
Ett perspektiv som kan lyftas fram i Indelningskommitténs fortsatta arbete är starka
stråk och deras inverkan på regionförstoring och tillväxt. Starka stråk som binder
samman nodstäder med sina respektive omland torde fortsatt vara en viktig faktor för
tillväxt och samverkan även efter att storregioner bildats. I region Svealand finns flera
starka stråk varav ett är stråket Oslo-Stockholm, ett annat är godstrafik från norra
Sverige via Hallsbergs rangerbangård. I indelningskommitténs fortsatta arbete bör
starka stråk uppmärksammas i synnerhet där de fortsättningsvis kommer att vara
regionövergripande samverkansfrågor.
Indelningskommittén redovisar på flera ställen i betänkandet Svealands läns
kopplingar till Stockholm och utvecklingen i huvudstadsregionen. Redan i dag är
Stockholm den kanske enskilt viktigaste relationen för många företag, medborgare,
civilsamhället och offentliga organ i alla de sex län som är tänkta att ingå i Svealands
län.
NN kommun kan konstatera att Svealands län kommer att ha den för länet sannolikt
viktigaste tillväxtfaktorn – Stockholm – utanför länet. Detta kommer att kräva
speciella arrangemang för att koppla samman Svealands län med Stockholms län, så
att t ex de starka samarbeten som under lång tid byggts upp inom infrastruktur,
kollektivtrafik, kultur och arbetsmarknad kan utvecklas ytterligare.
NN kommun menar att Stockholm med sin storlek och nationella huvudstadsfunktion
bör utgöra ett eget län (ev. inklusive Gotland). Även om också alternativ som
inkluderat delar av Svealands län i ett större Stockholms län har förts fram, så ökar
samstämmigheten mellan administrativt och funktionellt när Svealands län som en
part kan föra dialog om olika utvecklingsinsatser med Stockholms län. Vi menar att
detta också kommer att stärka utvecklingen i Stockholms län.
Mot denna bakgrund kan NN kommun inte se att det argument som kommittén för
fram om att skapa en stark region mellan Stockholm och Västra Götalandsregionen
är i fokus för det kommande Svealands län. Det är i stället att bygga upp den egna
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styrkan i en flerkärnig struktur och att med den som bas i symbios med Stockholms
län och övriga grannar utveckla Sverige.

Bildandet av Svealands läns landsting

Kommentar [MP11]: Kan kortas,
omformuleras eller utgå

Ekonomiskt underlag – viktiga komponenter saknas
NN kommun delar kommitténs beskrivning av de senaste årens ekonomiska
utveckling, där skillnader mellan landstingens ekonomiska resultat har skapat
skillnader i möjligheterna att möta framtida ekonomiska utmaningar. Samtidigt pågår
olika processer som gör att situationen 2019 kan se annorlunda ut än den som
kommittén refererar till.
Enligt vår uppfattning hade det varit till hjälp att redovisa fler pro forma siffror än
skattesats, soliditet, etc. Till exempel visar det använda nyckeltalet finansnetto
mycket lite om landstingens finansiella status. Vi saknar t ex siffror om kommande
sammanlagd omslutning, utgifter för hälso- och sjukvård och andra verksamheter.
Genom att bilda större enheter skapas nya förutsättningar, där framför allt skalfördelar
inom befintlig verksamhet kan bidra till finansiering av ny verksamhet.
NN kommun menar dock att de största positiva ekonomiska effekterna åstadkoms
genom att större och starkare landsting bättre kan skapa en regional
samhällsutveckling som på sikt ger en högre tillväxt av skatteunderlaget. I det
avseendet hade NN kommun välkomnat en grundligare studie av Västra Götaland och
Skåne. En sådan kunde gett värdefulla fingervisningar om effekterna av större
landsting, såväl intäkts- som kostnadsmässigt, än erfarenheterna från Danmark. I en
sådan analys skulle man också kunnat se vilka kostnader som ev. tillkom eller ökade i
samband med bildandet av ett större landsting.
Finansieringsprincipen gäller
Finansieringsprincipen ska gälla också en reform som denna. De merkostnader som
uppkommer enligt förslaget ska enligt NN kommun uppfattning finansieras av staten.
Det är inte rimligt att de förändringar som genomförs genom riksdags- och
regeringsbeslut ska belasta den del av befolkningen som finns i det föreslagna
Svealand. Vi förutser att staten också för dialog med de kommande landstingen och
berörda kommuner om att tillföra ytterligare resurser för att underlätta processen.

Vårdval och hemsjukvård
Det finns en stor medvetenhet om behovet av att etablera ett gemensamt system för
vårdval inom såväl primärvården som tandvården i hela det nya landstinget.
Likvärdighetsprincipen kräver detta. Även gränsdragningen mot hemsjukvården i
förhållande till kommunerna behöver bli enhetlig.
NN kommun hade önskat att kommittén fördjupat analysen av på vilket sätt dessa
processer bäst kan genomföras.

Kollektivtrafikens organisering
Organisering av kollektivtrafikmyndigheten i det nya landstinget är en av de frågor
som behöver hanteras skyndsamt. De olika modeller som i dag gäller i de sex länen
gör inte processen helt enkel.

Kommentar [MP12]: Kan kortas,
omformuleras eller utgå
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NN kommun menar att den kommande processen underlättats om kommittén
genomfört och i betänkandet presenterat beräkningar för rimligt tänkbara scenarion
för utfallet för kommunerna när det gäller kollektivtrafikkomponenten i
kostnadsutjämningsystemet. Vi förväntar oss att man bistår med sådana beräkningar i
förekommande fall.
Idag är Örebro län inblandad i trafik som sträcker sig över de föreslagna
regiongränserna. Den nya regionindelningen kommer inte att undanröja behovet av
trafik över länsgränserna. I takt med att staten backat från ansvaret att tillhandahålla
en fungerande interregional kollektivtrafik blir frågan allt viktigare för
kollektivtrafikmyndigheterna. Från Örebro län kommer behoven av trafik till
Stockholm att fortsätta att öka samtidigt som kopplingarna mot Värmland, Västra
Götaland och Östergötland måste bli bättre.

Landstinget ska leda det regionala utvecklingsarbetet
Sedan snart 20 år tillbaka har staten aktivt fört över ansvaret för det regionala
utvecklingsarbetet till den regionala politiska nivån. Från 2017 är det endast i
Stockholms län som länsstyrelsen har det regionala utvecklingsansvaret. Även här
pågår ett arbete som kan resultera i att man bildar region 2019.
NN kommun tillstyrker Indelningskommitténs förslag om att det är landstingen som
ska ha det regionala utvecklingsansvaret. Enligt kommittén ska landstingen framöver
åläggas detta ansvar. NN kommun menar att detta är ett klokt förslag som tydliggör
att detta uppdrag kommer från staten.
Därmed kommer också staten att kunna ålägga landstingen att för statens räkning fullt
ut hålla samman det regionala utvecklingsarbetet. Vid sidan av rena uppdrag i
sakfrågor, tillsammans med sektormyndigheter, kan t ex uppföljning av de statliga
sektorsmyndigheternas insatser för regional tillväxt utföras av landstingen. Vi vill
speciellt uppmärksamma att man använder begreppet åläggs, vilket ju betyder att
landstingen också inom detta politikområde kommer att kunna få uppdrag från
regeringen, i motsats till de erbjudanden som gäller i dag.

Statens roll är oklar
Som tidigare konstaterats har staten genom flertalet av sina myndigheter redan gått
före i bildandet av större regioner. NN kommun instämmer i kommitténs analys att
detta gjorts på ett okontrollerat och osystematiskt sätt som lett till att vi idag har en
stat som på regional nivå inte är kapabel att på ett effektivt sätt samspela med den
regionala politiska nivån.
Mot bakgrund av att kommittén inte lägger konkreta förslag inom området statliga
myndigheter, lägger Indelningskommittén, enligt vår uppfattning, ett allt för stort
fokus på statens regionala organisering här i delbetänkandet.
NN kommun menar att detta öppnar för tolkningar som kan komma att leda till att
möjliga alternativa lösningar inte prövas i den kommande processen. Det gäller såväl
för den roll som man skissar för länsstyrelserna i de kommande sex länen, som för
hur de statliga myndigheter som är relevanta ska organiseras. För de nya landsting
som bildas 2019 innebär detta en osäkerhet i hur man ska uppta sin nya roll och
samspela med staten i den nya geografin.

Kommentar [MP13]: Kan kortas,
omformuleras eller utgå
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Medskick till regeringen inför propositionsarbetet
Slå fast antalet län i propositionen
Mot bakgrund av Indelningskommitténs principiella resonemang om vilka geografier
som är aktuella när reformen är fullföljd 2023 menar NN kommun att regeringen i
kommande proposition bör lägga fast att Sverige på regional samhällsnivå från år
2023 ska vara indelat i sex län och att relevanta statliga myndigheter ska följa denna
indelning.
Detta är en viktig förutsättning för att tydlighet i rollfördelningen mellan landsting
och statliga myndigheter ska kunna genomföras med start redan från år 2019.
Effektiv kollektivtrafik och regionala infrastrukturprioriteringar
Att bilda ett nytt län och landsting i en betydligt större geografi än som skett tidigare
kommer nu att ske i såväl Norrland som Svealand. En viktig förutsättning för att klara
att hålla samman regionen är att infrastruktur och kollektivtrafik fungera mellan de
olika delarna i regionen.
I Svealands län finns idag ett flertal kollektivtrafiksystem – länsvisa och
storregionala. Att bygga samman dessa till ett gemensamt system, som dessutom
kopplas samman med grannarnas, kommer att kräva betydande resurser. . Särskilt
viktigt är det i gränstrakterna där dessa frågor kan riskera att falla mellan stolarna,
exempelvis i Östra Värmland, i skarven mellan Svealandsregionen och en utökad
Västra Götalandsregion.
NN kommun anser att regeringen bör överväga att tillföra extra medel till de nya
större landstingen med syfte att säkerställa en kollektivtrafik som binder samman den
nya regionen i första hand internt men också med sina grannar.
Inom ramen för den planering av infrastruktur de kommande åren som nu påbörjas
ingår dagens länsanslag.
NN kommun menar att de sex organ som har ansvaret för planering av den regionala
infrastrukturen i det nya Svealands län bör få i uppdrag att ta fram en gemensam
infrastrukturplan inför kommande planbeslut.
För att underlätta för planeringsorganen att samordna sitt arbete menar NN kommun
att det vore önskvärt att regeringen tillförde ytterligare medel för att säkerställa att
investeringar som ökar tillgängligheten i Svealands län kan genomföras skyndsamt.

Säkerställ en relevant myndighetsgeografi redan 2019
NN kommun hade önskat att de förändringar som bör ske för relevanta statliga
myndigheter funnits med i delbetänkandet. De exempel på myndigheter som nämns –
Trafikverket, Tillväxtverket och ESF-rådet – är alla tre myndigheter som i inget av
fallen har en regional indelning som överensstämmer med geografin i det tilltänkta
Svealands län.
Vidare har kommittén i dialog med regionala företrädare lyft fram ytterligare
myndigheter som bör ha samma geografi för sin regionala organisation som de nya
länen. De myndigheter som presenterats i kommitténs PM den 18 maj är Trafikverket,
Tillväxtverket, ESF-rådet, Polisen, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Inspektionen
för vård och omsorg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och
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Skogsstyrelsen. Det finns även andra myndigheter som bör kunna komma ifråga, där
den geografiska samstämmigheten med Svealands län i dag är obefintlig.
Regeringens proposition bör enligt vår uppfattning innehålla förtydliganden och
klargöranden som går längre än de skrivningar som kommittén redovisar. Regeringen
har mandat att säkerställa en ny geografi också för myndigheterna. Det är inte rimligt
att de län och landsting som bildas 2019 ska behöva leva med övergångslösningar till
2023.
En lösning som skulle kunna övervägas är att från regeringens sida ge de mest
relevanta myndigheterna i uppdrag att ha en harmoniserad regional organisation klar
för de län som nu föreslås 2019.

Flerkärning struktur på förvaltningen i både stat och landsting

Kommentar [MP14]: Kan kortas,
omformuleras eller utgå

I det nya länet kommer såväl landstingets förvaltningsorganisation som länsstyrelsen
och berörda sektormyndigheter med regional organisering att behöva välja
lokaliseringsort eller -orter.
NN kommun menar att det är av största vikt att samtliga dessa processer sker
simultant och i ett sammanhang. Även om olika organ fattar formella beslut så bör i
första hand regeringen och kommande indelningsdelegerade föra nära överläggningar
för att bästa resultat ska uppnås.

Bredare uppdrag till de nya landstingen

Kommentar [MP15]: Örebro kommun
tillägg?
Övriga - Kan kortas, omformuleras eller
utgå

Enligt direktiven ingår det inte i Indelningskommitténs uppdrag att föreslå någon
förändring av uppgiftsfördelningen inom eller mellan den statliga och den
kommunala nivån.
Region Skåne och Västra Götalandsregionen har visat att den regionala politiska
nivån är både beredd och kapabel att axla ansvar som traditionellt funnits i staten. Ett
väl fungerande samspel med kommunerna är en förutsättning för att detta ska leda till
ökad hållbar tillväxt och attraktionskraft.
NN kommun menar att infrastruktur i vägar, järnvägar och bredband, liksom delar av
arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken, forskningsfinansiering och ett vidgat
ansvar för den nationella delen av kulturpolitiken är exempel på områden som bör
diskuteras.

Medskick till Indelningskommittén inför slutbetänkandet
Samspel och utvecklade roller
Flernivåstyrning
Sedan snart 20 år tillbaka har regeringen valt att aktivt ge det regionala
utvecklingsansvaret till den regionala politiska nivån, enligt kommittén framöver till
landstingen. NN kommun menar att detta är och varit en klok väg att gå inom ramen
för utvecklingen av det som brukar benämnas politisk flernivåstyrning. Det är genom
att via landstingen kanalisera ett territoriellt utvecklingsansvar som medborgarna kan
utkräva politiskt ansvar för den regionala utvecklingen och därmed också föra en
dialog om olika vägval.

Kommentar [MP16]: Kan kortas,
omformuleras eller utgå
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Regeringen ger landstingen uppdrag i den nationella politiken
Med denna process har staten också valt att integrera det regionala självstyret i arbetet
med att genomföra den statliga politiken på regional nivå. Regeringen ger landstingen
uppdrag inte bara inom olika sakområden som hälso- och sjukvård utan också på ett
övergripande plan för den territoriella utvecklingen. Det tydligaste exemplet på detta
är den regionala utvecklingsstrategin, som de med det regionala utvecklingsansvaret
har ansvar att ta fram och fastställa (vilket ju också landstingen genomgående ska ha
enligt kommitténs förslag). I dag är det den regionala politiska nivån som ska leda
arbetet regionalt med att förverkliga t ex den Nationella strategin för hållbar tillväxt
och regional utveckling, som har uppdrag kopplade till kompetensförsörjning, som
utvecklar samspel med statliga myndigheter som t ex Trafikverket, Kulturrådet och
universitet/högskolor.
Den avgränsning som kommittén gör mellan å ena sidan statlig förvaltning och å
andra sidan landstingens uppdrag bygger därmed på roller som nu håller på att
försvinna.
Ett viktigt skäl för NN kommun att bejaka bildandet av nya län är att den politiska
nivån i form av de nya landstingen även fortsättningsvis får statens förtroende att leda
utvecklingsarbetet och ta det territoriella ansvaret.
I nästa led bör även samverkansformer som växt fram under senare år mellan
kommuner och delar av län ges uppmärksamhet i slutbetänkandet för att säkerställa
att lyckade konstellationer och goda exempel kan tas tillvara i genomförandet av
reformen om storregionerna.
Förändrade roller för statliga myndigheter
NN kommun menar att kommittén har ett viktigt uppdrag i sitt slutbetänkande att
genomföra analysen av hur ansvaret mellan å ena sidan sektorsmyndigheterna och å
andra sidan länsstyrelsen både ser ut idag och hur det bör se ut i en ny geografi.
Vi vill understryka att vi ser att länsstyrelsen även fram över har en viktig roll. Men
liksom för det nya landstinget ser vi att rollen kommer att vara en annan än den som
finns i dag. Länsstyrelsen har en viktig roll i utvecklingsarbetet inom de sakområden
där man är regional myndighet för de nationella sektorsmyndigheterna, t ex
Jordbruksverket eller Riksantikvarieämbetet. Men rollen blir då regional
sektorsmyndighet. Vid sidan av denna roll kommer myndighetsrollen i form av
tillstånd, tillsyn mm.
Samspelet kommuner – landsting – myndigheter – regering
I en situation med ett betydlig färre antal landsting än dagens ändras också
förutsättningarna för dialogen mellan staten och den regionala och lokala politiska
nivån.
Med endast sex landsting kan såväl sektorsmyndigheter nationellt som
regeringen/regeringskansliet ha en direkt dialog med företrädare från hela landet
samlande i ett sammanhang. Denna typ av dialoger förekommer enligt vår kunskap
redan idag med de tre största landstingen i ganska betydande omfattning. De behöver
etableras och utvecklas också med de nya större landstingen. I detta sammanhang vill
vi än en gång understryka att ett tillitsfullt samarbete mellan landsting och kommuner
är en förutsättning för att detta ska fungera.

Kommentar [MP17]: Kan kortas,
omformuleras eller utgå
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Vidare kan landstinget föra en direkt dialog med samtliga relevanta myndigheter i
länet i ett sammanhang. Vi dessa tillfällen är länsstyrelsen en av flera viktiga
myndigheter, bland annat i sin roll som regional myndighet för ett stort antal andra
myndigheter som valt att inte ha en egen regional organisation. Kommunerna, eller
representanter för dessa bör enligt vår uppfattning vara självskrivna deltagare i sådana
dialogmöten.
NN kommun ser fram mot att kommittén mycket noggrant analyserar den nya
struktur som färre och större län får för samspelet mellan olika offentliga organ. Det
gäller de nya landstingen, de nya länsstyrelserna, sektorsmyndigheterna regionalt och
nationellt, regeringen och inte minst kommunerna.
Vi menar att kommittén i sitt fortsatta arbete måste söka alternativa lösningar för att
dels ge de nya landstingen ett tydligt mandat att leda utvecklingen inom sitt
territorium och dels säkerställa att de statliga myndigheterna, inklusive länsstyrelsen,
ges en ny roll på den regionala spelplanen. Vår uppfattning är att nya roller, samspel
och samverkan måste utformas med utgångspunkt i den nya situationen.
Från NN kommuns sida välkomnar vi en fortsatt öppen och framåtsyftande dialog
med kommittén i denna centrala fråga under det kommande arbetet.
Nytt begrepp i stället för landsting?
Kommittén avser i sitt slutbetänkande att komma med förslag på beteckning på det
som i dag är landsting.
Det är viktigt att hitta ett nytt begrepp. En så radikal förändring som den regionala
samhällsorganisationen nu står inför underlättas om man också i ord synliggör att det
är frågan om något nytt.
NN kommun föreslår att man bygger vidare på den praxis som etablerats i samband
med att landstingen övertagit det regionala utvecklingsansvaret. Begreppet region är
etablerat för dessa landsting i dag, inte minst i Region Skåne och Västra
Götalandsregionen”. Numera är det endast vid allmänna val som begreppet landsting
används för den regionala politiska nivån.
För Svealands län skulle det som kommittén benämner Svealands läns landsting i
stället med detta förslag komma att heta Region Svealand.

Kommentar [MP18]: Kan kortas,
omformuleras eller utgå
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Datum

2016-09-01

Terrassen, övre plan, dnr KS 16/00239
Beslutsunderlag
Ärendet
BoAB önskar samlokaliseras tillsammans med kommunförvaltningen.
Fördelarna med detta är många.
BoABs uthyrning av lägenheter får ett mer centralt exponerat läge och blir
enklare att besöka.
BoABs lokal kan då användas till de behov som Stor Enso aviserat gällande
att hitta en ny lokal för sin verksamhet. Ur ett verksamhetsperspektiv blir det
enklare att kommunicera med personalen på BoAB, då det gäller
fastighetsfrågor både avseende av bolaget förhyrda lokaler och det av
kommunen ägda men av bolaget förvaltade beståndet. BoAB kan minska sin
kontorsyta och flera ytor så som konferensrum, pausrum, omklädningsrum
och arkiv kan utnyttjas gemensamt.
Ekonomi

BoAB bedömer att ombyggnaden beräknas kosta 3 500 000 kronor i
huvudsak investeringskostnad. Hyran för bolaget sätts med utgångspunkt i
den verkliga kostnaden för ombyggnaden och ska till fullo betala räntor,
investeringar och driftskostnader. Även delar i gemensamhetsutrymmen
skall tas med i hyreskostnaden.
Folkhälsa

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

BoAB har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
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Förvaltningens förslag till beslut
Att BoAB ges i uppdrag att inom förvaltningsuppdraget iordningställa
lokalerna för sina behov.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet meddelar Allan Myrtenkvist
(S) att han inte deltar i beslutet.
BoABs VD Rickard Johansson lägger en tjänsteskrivelse med beslutsförslag
på allmänna utskottets bord och föredrar ärendet. Betonar att det för
kommunens del innebär en investering men ingen kostnad. För BoABs del
finns ett önskemål att vara inne i nya lokaler i slutet av januari.
Ewa Stålberg (M) ställer fråga gällande investeringsmedel vilken besvaras av
ekonomichef Jessica Jansson.
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande alternativa lokaler frö BoAB vilken
besvaras av VD Rickard Johansson.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande förnyad upphandlingsprocess
vilken besvaras av VD Rickard Johansson. Svaret föranleder följdfrågor från
Per Karlsson (M) och Lars-Göran Zetterlund (C) vilka besvaras av Christina
Johansson (M) och Rickard Johansson.
Ordförande Christina Johansson (M) påpekar olämpligheten i att ärenden
läggs på bordet.
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att ”för sina behov” stryks ur
beslutet samt tilläggsyrkar att ärendet ska kompletteras med ekonomiska
förutsättningar inför behandlingen i kommunstyrelsen vilket bifalls.
Allmänna utskottets beslut
Ärendet kompletteras med ekonomiska förutsättningar inför behandlingen i
kommunstyrelsen.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att BoAB ges i uppdrag att inom förvaltningsuppdraget iordningställa
lokalerna.

Sida
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Datum

2016-09-02

Terrassen, källarplan med arkiv, dnr KS 16/00240
Beslutsunderlag
Ärendet
Byggnation av nytt arkiv och sammanträdesrum i källaren av Terrassen. I
dagsläget finns arkiv för olika verksamhetsdelar i olika arkiv i nuvarande
kommunhus. De olika arkiven fyller behoven i olika hög grad, dock finns
inget arkiv som har temperatur- och fuktighetsreglerat klimat.
Föreslaget arkiv beräknas täcka både kommunens och BoABs arkivbehov.
Förutom själva arkivet ska det även iordningställas ett arbetsrum för
arkivarien, förråd för BoAB, omklädningsrum för Terrassen och Formens hus
samt stort sammanträdesrum med tillhörande förråd. Disposition framgår av
bifogade ritningar.
Ekonomi

BoAB bedömer att ombyggnaden beräknas kosta 3 500 000 kronor i
huvudsak investeringskostnad.
Folkhälsa

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

BoAB har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Att BoAB ges i uppdrag att inom förvaltningsuppdraget iordningställa
lokalerna för arkiv med mera.
---
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet lägger BoABs VD Rickard
Johansson tjänsteskrivelse med beslutsförslag på utskottets bord samt föredrar
ärendet.
Christina Johansson (M) ställer fråga gällande vad som ingår i de beräknade
investeringskostnaderna vilken besvaras av VD Rickard Johansson.
Ewa Stålberg (M) ställer fråga gällande dagens arkiv vilken besvaras av VD
Rickard Johansson och kommunsekreterare Mathias Brandt.
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande grundvatten vilken besvaras av VD
Rickard Johansson.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande driftskostnad vilken besvaras
av VD Rickard Johansson.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande ventilation vilken lämnas
obesvarad.
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att ärendet ska
kompletteras med ekonomiska förutsättningar inför behandlingen i
kommunstyrelsen. Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på
förvaltningens förslag med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls.
Allmänna utskottets beslut
Ärendet kompletteras med ekonomiska förutsättningar inför behandling i
kommunstyrelsen.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att BoAB ges i uppdrag att inom förvaltningsuppdraget iordningställa
lokalerna för arkiv med mera.
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Datum

2016-09-02

Säkerhetslösning entré Formens hus, dnr KS 16/00241
Beslutsunderlag
Ärendet
Personalen har kommit fram till att säkerheten bör ökas i entrén till Hällefors
kommunhus. Detta är något som också överensstämmer med MSBs syn på
säkerheten.
För att tillgodose detta har en säkerhetslösning i form av en sluss och
passersystemsfunktioner utarbetats.
Ekonomi

BoAB bedömer att ombyggnaden beräknas kosta 600 000 kronor i
investeringskostnad. MSB kan i bästa fall bidra med upp till 50 % av
kostnaden som är säkerhetsrelaterad.
Folkhälsa

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

BoAB har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
BoAB ges i uppdrag att inom förvaltningsuppdraget utföra säkerhetslösning.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet lägger BoBs VD Rickard
Johansson tjänsteskrivelse med beslutsförslag på allmänna utskottets bord och
föredrar ärendet.
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Per Karlsson (M) ställer frågor gällande vilka lösningar som finns i andra
kommuner samt om någon riskanalys gjorts, vilka besvaras av VD Rickard
Johansson och ekonomichef Jessica Jansson.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande larmknappen i dagens entré
vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och nämndsekreterare Raija
Sundin.
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande tillgängligheten till utställningslokalen
i Formens hus vilken besvaras av VD Rickard Johansson.
Ewa Stålberg (M) ställer fråga gällande finansieringen vilken lämnas
obesvarad.
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att ärendet ska
kompletteras med ekonomiska förutsättningar inför behandlingen i
kommunstyrelsen. Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på
förvaltningens förslag med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls.
Allmänna utskottets beslut
Ärendet kompletteras med ekonomiska förutsättningar inför behandling i
kommunstyrelsen.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
BoAB ges i uppdrag att inom förvaltningsuppdraget utföra säkerhetslösning.
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Kostnader/Investeringar vid planerad flytt till Formens hus,
dnr KS 16/00243
Beslutsunderlag
Kostnader för investeringar i samband med flytt till Formens hus.
Ärendet
Det som i dagsläget är klart är kostnadsberäkningen för arkivskåp och
hängmappsskåp till kontoren uträknat tillsammans med arkivarien 560 tkr.
Till detta tillkommer hyllor för mellanarkiven för 200 tkr.
För övrigt är det svårt i dagsläget att beräkna vad kostnaderna kommer att bli i
samband med flytten till Formens hus.
Förvaltningen räknar med att kommunen bör köpa in:
• Flyttfirma, i så fall kostnaden för det och en upphandling bör ske
1
eller ska AME vara behjälpliga vid flytten och i så fall, måste de
få köpa in hjälpmedel för att klara flyttarna, så som flyttkartonger
• Utrensning av gamla papper (sekretess), ska kommunen hyra låsta
återvinningslådor som sedan hämtas och körs bort för bränning
• Lamellgardiner (för insynsskydd i kontoren)
• Gardiner till fönster (så det blir enhetligt)
• Plastunderlägg till kontorsstolar (så att golven inte förstörs)
2
ca 40 kontor
• Möbler till något/några kontor/ samtalsrum
• Möbler till lunchrummet (ca 42 platser)
• Whiteboardtavlor till samtalsrum
• Hjälp med upphängning av konst (kunnig person bör anlitas)
Ekonomi

Förvaltningen har i dagsläget kostnaderna klara för arkivskåp och
hängmappsskåp 560 tkr och hyllor för mellanarkiven för 200 tkr.
Summa kostnad: 760 tkr.
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Övriga kostnader är i dagsläget omöjliga att förutspå. Förvaltningen har
inte fått tillgång ännu för att se lokalerna och på så vis kunna göra en
rättvis bedömning av hur kontoren ser ut.
Kommunstyrelsen har för år 2016 200 tkr i investeringsbudget för inköp av
möbler och diverse inventarier.
Förvaltningen föreslår därutöver att nödvändiga inköp/kostnader
finansieras via planeringsreserven år 2016 och hanteras via
kommunstyrelsens verksamhetsplan år 2017- 2021.

Folkhälsa

Ur arbetsmiljöperspektiv är det viktigt att arbetsplatserna blir
insynsskyddade för både den enskilde arbetaren och ur sekretess synpunkt.
Kommunen bör även tänka på den enskildes rätt till sekretess vid besök hos
någon på förvaltningen.
Miljö

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

Inköp/kostnader för år 2016 hanteras inom planeringsreserven.
Inköp/kostnader för år 2017 tas hänsyn i kommunstyrelsen
verksamhetsplan år 2017-2021.

--Tf kommunchef Tommy Larserö lägger tjänsteskrivelse med beslutsförslag på
utskottets bord samt föredrar ärendet. Kommunsekreterare Mathias Brandt
och Nämndsekreterare Raija Sundin utvecklar.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande möblering av konferensrum
vilken besvaras av nämndsekreterare Raija Sundin.
Lars-Göran Zetterlund (C), Christina Johansson (M), Ewa Stålberg (M) och
Ronnie Faltin (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Inköp/kostnader för år 2016 hanteras inom planeringsreserven.
Inköp/kostnader för år 2017 tas hänsyn i kommunstyrelsen verksamhetsplan
år 2017-2021.
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Rapport centrumutveckling, dnr KS 15/00410
Ett diskussionsunderlag har tillställts utskottet från
centrumutvecklingsgruppen. Näringslivsutvecklare Gabriela Kloth, som varit
gruppens sammankallande, föredrar ärendet utförligt.
Ordförande Christina Johansson (M) förtydligar att centrumgruppen kommer
att avrapportera sitt uppdrag till kommunstyrelsen.
Tf kommunchef Tommy Larserö och BoABs VD Rickard Johansson
utvecklar kring kopplingen till den pågående lokalresursplaneringen.
Ronnie Faltin (S) ställer fråga kring etableringsförfrågningar till kommunen
vilken besvaras av näringslivsutvecklare Gabriela Kloth.
Lars-Göran Zetterlund (C) och Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar diskussionen, varmed
allmänna utskottet har informerats. Ärendet vidarebefordras för information
till kommunstyrelsen.
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Yttrande över revisorernas granskning av kommunens
näringslivsverksamhet, dnr KS 16/00200
Näringslivsutvecklare Gabriela Kloth lägger ett förslag till yttrande på
utskottets bord samt föredrar detta utförligt.
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Allan Myrtenkvist (S)
fråga gällande minnesanteckningar från företagarfrukostar.
Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att yttrandet antas samt att
minnesanteckningar från näringslivsfrukostar biläggs utskicket till
kommunstyrelsen vilket bifalls.
Allmänna utskottets beslut
Minnesanteckningar från näringslivsfrukostar biläggs kommunstyrelsens
handlingar.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Yttrandet över revisorernas granskning av kommunens näringslivsverksamhet
antas.
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Förslag till yttrande över revisionsrapport avseende granskning av kommunens
näringslivsverksamhet.
2014 togs beslut att förbättra kommunens näringslivsarbete.
Från 1 februari 2015 har kommunen en näringslivssamordnare som arbetat 60 % med att
skapa en dialog med företagen i kommunen och att informera om kommunens verksamhet.
Från och med 1 januari 2016 är tjänsten som näringslivssamordnare/näringslivsstrateg 80%.
Det tillväxtarbete/näringslivsfrämjande arbete som pågår är:
•

Företagsbesök, 60 besök per år 2015 och 2016 där kommunstyrelsens ordförande
eller vice ordförande deltar på minst 80% av besöken. Dialog utifrån specifika
frågeställningar där företagets möjligheter och utmaningar att bedriva verksamhet i
kommunen är en del. Attraktionskraft, arbetskraftsförsörjning och
kompetensförsörjning är andra viktiga delar.

•

Företagarfrukostar, Hällefors kommun bjuder in företagare till frukostmöten med
nätverkande på agendan. Mötet inleds med 30 minuter minglande, bordsplaceringen
lottas så att alla får möjlighet att träffa nya företagskontakter vid varje frukost.
Stående punkter på frukostmötet som varar i 30 minuter är:
- Aktuellt från kommunen, kommunchef.
- Företagspresentationer av två företagare.
- Information av regional karaktär som är viktig för kommunens företag kan vara
NyföretagarCentrum, Handelskammaren i Bergslagen, Almi, Örebro Universitet,
Business Region Örebro, Arbetsförmedlingen
-Information om kommunservice kan vara Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning,
Bergslagens Kommunalteknik, Trafikverket, annan kommuninformation.
-Pitch av nytt företag.
- Företagsföreningen i Hällefors informerar.

Frukostmötena har stor uppslutning med drygt 60 deltagare per tillfälle. Under 2015
arrangerade kommunen 4 frukostmöten och under 2016 arrangeras 5 stycken möten.

•

Ett Näringslivsråd bildades 2015. I rådet ingår representanter från 7 företag och
ordförande i Företagsföreningen i Hällefors samt kommunledningen.
Näringslivsrådet verkar för att få en naturlig koppling mellan näringsliv och kommun.
Att driva och följa upp gemensamma tillväxtfrågor. En levande dialog mellan företag,
politiker och tjänstemän är mycket viktig för att nå ett bra näringslivsklimat.
Näringslivsrådet har Näringslivsrådet har hitintills haft 5 möten

•

Näringslivspolicy antogs under våren 2016. Policyn ska tydliggöra en gemensam
strävan mellan näringsliv och kommun att dra åt samma håll och därigenom skapa
förutsättningar för fler arbetstillfällen, ökad tillväxt, stolthet och ökad vi känsla.
Näringslivsrådets arbetsmöten och den input kommunen har fått under
företagsbesöken kring näringslivsfrämjande arbete ligger till grund för dokumentet.
Näringslivspolicyn följer fullmäktiges inriktningsmål och kommunstyrelsens
resultatmål och ska bidra till måluppfyllelse. Riktlinjerna i policyn uttrycker tydligt hur
kommunen ska arbeta för att skapa förutsättningar för och underlätta för kommunens
befintliga förertag att växa och utvecklas så att antal arbetstillfällen i Hällefors
bibehålls och att den totala sydsselsättningen ökar. Att antalet praktikplatser
bibehålls och ökar för att klara utmaningar med arbetskraftsförsörjning och
kompetensförsörjning i kommunen. Att samverkan mellan skola och näringsliv
prioriteras genom entreprenörskap, arbetsmarknadskunskap och ungt företagande
för att skapa fler nya företag och för att ungdomar ska bo kvar och jobba i
kommunen.

•

Svenskt näringslivs ranking genomförs årligen i början av året.
Den ranking som presenteras i september grundas på den verksamhet som bedrevs
året innan. Mätningen för 2015 grundar sig på de näringslivsfrämjande aktiviteter som
bedrevs under 2014. Hällefors kommun har de sista 15 åren legat långt under
genomsnittet för Sveriges kommuner inom de områden som attitydundersökningen
mäter. Arbetet med att bygga förtroende och förbättrad kommunservice bygger på att
visa resultat men även på attityden till företagande hos tjänstemän och politiker. Det
är ett långsiktigt arbete som kommunen tillsammans med företagen har påbörjat.
En positiv indikation är att vi i årets mätning har sett en stark positiv förbättring på en
fråga, skolans attityder till företagande. Enkätsvaret på frågan från företagare i
Hällefors kommun är högst under hela mätperioden sedan 2002. Men vi ligger
fortfarande under genomsnittet i riket som helhet.

Sveriges Kommuners och Landstings, SKL:s årliga mätning av Nöjd Kund Index, NKI
är fortfarande en utmaning utifrån den personalsituation som är och har varit på
bygglovsavdelningen på Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning.
Kommunservice arbetet bedrivs aktivt tillsammans inom Kommunerna i Norra Örebro
Län men även inom Business Region Örebro för att utvecklas och hitta gemensamma
framgångsfaktorer.
•

Verksamhetsplan för tillväxt/ kommunens näringslivsverksamhet är under
framtagande. Verksamhetsplanen kommer utgöra kommunstyrelsen strategiska
styrdokument. Till verksamhetsplanen för tillväxt/ näringsliv kopplas de aktiviteter som
ska utföras för att uppnå resultatmålen utifrån det budgetmedel som verksamheten
erhållit. Målen för tillväxt , kommer att kopplas till en aktivitetsplan om hur målen ska
utföras, när det ska vara klart och vem som ansvarar för respektive aktivitet.

•

Återrapportering av tillväxtarbete ska ske enligt processen för verksamhetsplanen.
Näringslivsarbetet ska även rapporteras direkt till KS vid X antal tillfällen per år.
Information ska delges KS utifrån det arbete och samverkan som sker regionalt inom
Business Region Örebro, i Region Örebro län och i Östra Värmland.

•

I revisionsrapporten sidan 2 punkt 4 uttrycks att det saknas tydliggjord ansvars- och
rollfördelning mellan kommunstyrelsen och kommunförvaltningen vad gäller
näringslivsfrågor. Hur kan detta förtydligas? Vad är det som avses?
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Yttrande över Kerstin Nyströms medborgarförslag gällande
förbättringar i närmiljön, dnr KS 14/00036
Beslutsunderlag
Kerstin Nyströms medborgarförslag, inkommet 2014-01-31
KF 2014-02-11 § 31
KF 2015-06-09 § 125
KS 2016-03-22 § 64
Sammanträdesprotokoll BMB 2016-06-15 § 86
Planbeskrivning plan nr HA 112 diarienr S-2015-449
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Trafikverket och Hällefors
kommun, med dnr KS 16/00157
Yttrande
I sitt medborgarförslag om förbättringar i närmiljön framför förslagsställaren
synpunkter kring området vid Stationsvägen och utemiljön omkring skolan.
Området kring Stationsvägen har, och håller fortfarande på, att förändras
sedan medborgarförslaget lämnades in. Som en konsekvens av beslutet om att
utöka trafiken på järnvägssträckan genom Hällefors placerades även stängsel
längs med järnvägen genom hela centrala Hällefors. En av synpunkterna i
förslaget, om något som försvårar för människor att passera över spårområdet,
bedöms med detta uppfyllt.
.
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 9 juni 2015 har en ny detaljplan för
kvarteret Morkullan tagits fram. Den nya detaljplanen antogs av Bergslagens
miljö och bygg (BMB) den 15 juni 2016 och beslutet vann laga kraft den 12
juli i år. Tidigare hade området varit planlagt för bostäder, men bl.a. för läget
strax intill järnvägen ansågs det inte troligt att platsen kommer att användas
för det ändamålet. I och med den nya detaljplanen finns möjligheten att
utveckla området med en bussangöring och vid intresse anlägga för handel. I
detaljplanen pekas också en del av området ut som naturområde.
Kommunen har dessutom köpt en del av Trafikverkets järnvägsfastighet i
Hällefors. Enligt överenskommelsen med syfte att utveckla resecentrum och
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angränsande grönområde. Enligt överenskommelsen skulle Hällefors kommun
ansöka om fastighetsreglering. Ansökan om fastighetsreglering har skickats
till Lantmäteriet.
Medborgaren har också synpunkter på att kommunen har tippat snö i området
och frågar om det är tillåtet så nära bebyggelse. Snötippning är tillåtet på olika
platser efter överenskommelse. Men i samband med att resecentrum flyttats
hit kommer inte snö tippas på den aktuella platsen längre.
Medborgarförslaget innehåller också olika synpunkter som har att göra med
miljön runt skolgården. Utvecklingen av området runt skolan är en pågående
process, där förändringar har skett sedan medborgarförslaget lämnades in. Just
nu sker en nyproduktion av lokaler för skolverksamheten vid Hemgårdsvägen.
I samband med detta utvecklas och utökas skolans utemiljö.
Förslagsställaren påpekar även att det finns gamla betongklumpar och
armeringsjärn kring klätterställningen och att marken runt pyramiden borde
ses över. Marken runt klätterställningen är täckt av sand.
Kommunförvaltningen har varit vid klätterställningen utan att se dessa typer
av föremål, troligtvis har det åtgärdats sedan länge. Men om någon upptäcker
farliga föremål på skolgården är det bra att kontakta t.ex.
rektor/verksamhetschef direkt för att uppmärksamma problemet.
Förslagsställaren nämner att hennes förslag har att göra med bilden av
Hällefors och vilket intryck besökare samt invånare får av kommunen. I
sammanhanget kan nämnas att kommunstyrelsen den 22 mars 2016 fattade
beslut om en underhållspott på 500 000 kr. I underlaget till beslutet betonas
vikten av ett strategiskt underhållsarbete med syftet att stegvis förbättra
statusen på såväl belysning, skyltar och offentliga ytor.
Ekonomi

Att anlägga fler områden och att investera mer i de områden som redan
finns innebär utökade kostnader för såväl investeringar som årligt löpande
underhåll. Samtidigt är t.ex. en säker skolgård och staket utefter järnvägen
något som kan förebygga olyckor.
Folkhälsa

En utemiljö som upplevs som säker och inbjudande bedöms ha positiva
effekter på folkhälsan.
Miljö

De olika synpunkter som lyfts i medborgarförslaget bedöms ha en positiv
effekt på utemiljön.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att medborgarförslaget ska anses besvarat med ovanstående yttrande.

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

3(3)

Att medborgarförslaget ska anses besvarat med ovanstående yttrande.
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Yttrande över medborgarförslag om snöröjning och röjning
av växtlighet, dnr KS 15/00385
Beslutsunderlag
Leif Mellqvists medborgarförslag, inkommit 2015-12-17
KF 2016-02-16 § 14
KS 2016-04-26 § 144
Protokollsutdrag med yttrande från BKT, inkommit 2016-07-04
Informationshäfte ”Klipp häcken! Du kan rädda liv” utgivet av BMB
Yttrande
I sitt medborgarförslag skriver förslagsställaren om utebliven snöröjning på en
gångväg intill gångbron över Silvergruvvägen. Förslagsställaren påpekar
också problem med växtlighet utöver en trottoar.
Kommunförvaltningen skickade det aktuella medborgarförslaget till
Bergslagens kommunalteknik (BKT) för handläggning den 9 maj 2016. Den 4
juli inkom BKT med ett yttrande till kommunförvaltningen.
I frågan om snöröjning svarar BKT att gatu/trafik framför problemet till
produktionsavdelningen. Det för att produktionsavdelningen ska kunna
åtgärda problemet till kommande vinter. BKT informerar också om deras
felanmälansystem, som införde under våren 2015. Här kan synpunkter kring
bl.a. snöröjning lämnas.
På BKT:s hemsida går det att läsa om olika kontaktvägar dit. Det är
exempelvis möjligt att skicka in klagomålet eller synpunkter via ett
kontaktformulär eller via BKT:s app. Det går även bra att ringa BKT:s
servicecenter på 0587- 55 00 40.
När det kommer till växtlighet utöver trottoar har BKT hänvisat frågan till
Bergslagens miljö och bygg (BMB). Det utifrån motiveringen att BMB är den
myndighet som kan förelägga fastighetsägaren för åtgärd. På BMB:s hemsida
finns informationshäftet ”Klipp häcken! Du kan rädda liv”, med information
till fastighetsägarna.
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Ekonomi

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

Att snöröjningen fungerar väl är viktigt bland annat för att förebygga och
minska riskerna för halkskador och liknande. God tillgänglighet överlag på
trottoarer och gångvägar underlättar för säker vardagsmotion.
Miljö

Att snöröjning och annan röjning fungerar tillfredställande bidrar till ett
positivare intryck av utemiljön.
Förvaltningens förslag till beslut
– Att medborgarförslaget ska anses besvarat med ovanstående yttrande.
--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 ovanstående yttrande.

Sida

1(3)
Datum

2016-09-02

Yttrande över Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om giftfri
vardag, dnr KS 14/00058
Beslutsunderlag
Lars-Göran Zetterlunds (C) motion, inkommen 2014-03-19
KF 2014-04-08 § 57
KS 2014-05-06 § 95
Mejlkonversation med Bergslagens miljö- och byggförvaltning, mars 2016
Miljömål för Örebro län 2015-2020, 2015:4
Åtgärdsprogram för Örebro läns miljömål 2016-2020, remissversion
Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020 skydda barnen bättre, 5/14
Tillsynsplan 2016-2018 inom miljöbalkens, strålskyddslagens och
tobakslagens ansvarsområden, daterad 2016-02-24
Yttrande
Lars-Göran Zetterlunds (C) föreslår i sin motion om giftfri vardag att:
•
•
•

En handlingsplan tas fram med syfte att inventera förekomsten av
produkter och material som innehåller miljögift.
Ersätta giftiga material med giftfritt materiel.
Använd krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling.

Såväl t.ex. Kemikalieinspektionen (KEMI) och Länsstyrelsen Örebro står
bakom att kemikalier i vår omgivning innebär hälso- och miljöproblem och att
medvetenheten om detta har ökat. Sverige har 16 nationella miljömål, giftfri
miljö är ett. I målet ryms exempelvis exponering för kemiska ämnen, kunskap
om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper samt information om farliga
ämnen. På nationell nivå finns även kemikalieinspektionens ”Handlingsplan
för en giftfri vardag 2015-2020”. KEMI och Sveriges kommuner och
landsting (SKL) har också bildat ett kommunnätverk för giftfri vardag, men
KEMI anser samtidigt att EU är den viktigaste arenan i arbetet mot en giftfri
vardag.
I ett åtgärdsprogram på regional nivå har sex fokusområden identifierats.
Fokusområdena utgår från de nationella miljömål som är relevanta för Region
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Örebro. Ett av fokusområdena är giftfri vardag där förslag på ett antal åtgärder
lyfts fram. I Bergslagens miljö och bygg (BMB) tillsynsplan för 2016-2018
framkommer t.ex. att ett kemikalieprojekt med fokus på kosmetiska produkter
för barn ska genomföras under 2016. I dagsläget genomförs en del åtgärder på
området och det finns beslutade mål att arbeta efter. Däremot beskriver
miljöchef på BMB att de inte genomför några inventeringar av verksamheter,
utan fungerar som tillsynsmyndighet.
Vid en eventuell inventering blir det förmodligen därför aktuellt med något
projekt med extern kompetens. BMB:s miljöchef nämner att en inventering av
t.ex. förskolor är ett stort arbete som kräver engagemang och resurser.
Förvaltningen bedömer att det krävs ett politiskt beslut på om en
handlingsplan ska tas fram eller ej och beroende på beslutets utgång eventuellt
en medföljande budget. Om något eller några områden ska prioriteras är en
annan fråga. Eftersom förslag två, att ersätta giftigt material med giftfritt,
bygger på de inventeringar som genomförs är det i dagsläget inte möjligt att
uppskatta vilka ekonomiska och övriga konsekvenser det skulle innebära.
När det kommer till upphandling säkerställer kommunen genom
styrdokument och upphandlingssamarbete i länssamverkan att kraven på
samtliga upphandlade produkter uppfyller lagar och direktiv. Exempelvis
ställs krav på flamskyddsmedel, ytbehandlingar av trä och plast, lim, textilier
och läder. För framtagande av miljökrav finns särskild miljösamordnare på
upphandlingskontoret i Örebro som arbetar mot alla kommuner i länet.
Ekonomi

De samlade kostnaderna är svåra att bedöma innan en inventering är
genomförd. Men förvaltningen bedömer att det rör sig om stora kostnader
om alla områden ska inventeras och allt material, i den grad det är möjligt,
ska ersättas.
Folkhälsa

En minskad användning av kemikalier har positiv effekt på folkhälsan. Det
t.ex. genom att livsmedel och vatten skyddas från föroreningar. En annan
åtgärd med positiva folkhälsoeffekter är att bidra till att människor i mindre
grad utsätts för allergiframkallande ämnen i kemiska produkter och varor.
Miljö

Området som motionären lyfter har i stor grad effekt på miljön. Exempelvis
är högfluorerade ämnen extremt svårnedbrytbara i miljön och finns därför
kvar under lång tid.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att delar av motionens intentioner redan genomförs och att ett politiskt
beslut fattas om en handlingsplan ska tas fram eller inte.

-

Att motionen med ovanstående yttrande ska anses besvarad.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Allan Myrtenkvist (S)
fråga gällande giftfria material i Formens hus vilken lämnas obesvarad.
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Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar att någon handlingsplan inte ska tas fram.
Ewa Stålberg (M) och Ronnie Faltin (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att ärendet ska delges
hållbarhetsberedningen.
Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på Lars-Göran Zetterlunds (C)
yrkande, samt att motionen med det egna tilläggsyrkandet ska anses besvarad
vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att föreslå kommunfullmäktige
Att delar av motionens intentioner redan genomförs och inget behov av en
handlingsplan föreligger.
Att motionen med ovanstående ska anses besvarad.
Att motionen ska delges hållbarhetsberedningen.

!

!
Till
Kommunfullmäktige
Hällefors kommun
Motion
Giftfri vardag kräver handling
De senaste åren har larmrapporterna om farliga ämnen i kläder, mat och kosmetika
duggat tätt. Många som försöker undvika farliga ämnen, för sina barn eller egen
del, vet att det inte är lätt.
Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga kemikalier
och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa och miljö. Ett exempel
är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i såväl schampo som tandkräm, som
kan leda till försämrad spermiekvalitet och större risk för folksjukdomar som
diabetes och bröstcancer. Det här är helt ohållbart. Centerpartiet vill öka takten i
arbetet att avgifta vardagen för oss själva och våra barn. Vi arbetar för att fasa ut
giftiga ämnen i vardagen och stärka utvecklingen av giftfria alternativ.
Farliga ämnen finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna
vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi äter,
vattnet vi dricker, golvmattor som vi går på eller leksaker som våra barn leker med.
Endast för en bråkdel av kemikalierna finns fullgod information om deras påverkan
på hälsa och miljö. I normalfallet testas ämnena dessutom ett och ett och inte
utifrån att de flesta av oss utsätts för en cocktail av olika ämnen varje dag.
Som förälder och konsument kan man inte vara expert själv. Man måste kunna
räkna med att det vi köper inte är farligt. Men ansvaret ligger i första hand hos oss
själva och politiken måste gå före och t ex lagstifta om tydliga
innehållsförteckningar och konsekvensbeskrivningar. Kommuner måste kunna
garantera att den verksamhet man bedriver är säker för oss alla.
Därför föreslår Centerpartiet i Hällefors kommun att:
• En handlingsplan tas fram med syfte att inventera förekomsten av produkter
och material som innehåller miljögifter
• Ersätta giftiga material med giftfritt material

!

•

Använd krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling

Lars Göran Zetterlund
Centerpartiet

Sida

1(1)
Datum

2016-09-02

Simhall, förslag till finansieringskalkyl, dnr KS 15/00344
Ekonomichef Jessica Jansson informerar om att anbudstiden för simhall har
flyttats fram två veckor efter förfrågningar från företag som är intresserade av
att räkna på anbud. Detta innebär att den politiska hanteringen av ärendet
kommer att förskjutas.
Ekonomichef Jessica Jansson föredrar vidare utförligt en finansieringskalkyl
vid ett antal fiktiva investeringsvolymer.
Christina Johansson (M) ställer fråga gällande kapitalkostnader för en
eventuell bollhall vilken besvaras av Jessica Jansson.
Allan Myrtenkvist (S) och Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka.
Med detta har allmänna utskottet informerats, ärendet vidarebefordras för
information till kommunstyrelsen.
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