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KALLELSE
Datum

2020-02-13

Mathias Brandt

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde 2020-03-03 kl. 13.15 i Kommunkontoret,
Pyramiden för att behandla följande ärenden:
Under beredningstid:
13.15-13.45 Kommunchef och Ekonomichef informerar
13.45-14.30 KPMG Sara Hellström
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer,
parfymer eller rakvatten!
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering. Föreslås Ulrika Jonsson (M) och
Allan Myrtenkvist, tisdag 10 mars kl 13.00
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Beslutsärenden

5 Förutsättningar för nya områdesbestämmelser i Hällefors kommun, dnr
KS 18/00179
6 Strategi för turism och besöksnäring i Hällefors kommun, dnr KS
20/00034
7 Yttrande över medborgarförslag om att göra Hedlingsvägen till
återvändsgata, dnr KS 17/00102
8 Yttrande över medborgarförslag om handikapplatser vid sport- och
bowlinghall, dnr KS 19/00240
9 Yttrande över medborgarförslag om att skapa en allaktivitetspark utomhus
för alla åldrar, dnr KS 17/00105
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10 Yttrande över Maria Jansson Anderssons (GL) och Wilhelm Thams (GL)
motion om fiberoptik och kommunens ansvar att driva frågan i hela
kommunen, dnr KS 19/00048
11 Yttrande över Maria Jansson Anderssons (GL) och Wilhelm Thams (GL)
motion om vård- och omsorgsboende i Grythyttan, dnr KS 19/00086
12 Internationaliseringsprojekt VST inom Erasmus+, dnr KS 20/00031
13 Antagning till gymnasieskolan, val av antagningsnämnd
14 Val av ledamöter i styrelsen för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening
15 Utskottsinitiativ om att utvärdera verksamheten boendestöd
16 Utskottsinitiativ om barnkonventionen och kommunens barnrättsarbete
17 E-sportutbildning i Hällefors kommun, dnr KS 19/00311
18 Tina Pirttijärvis (SD) motion om webbsända fullmäktigemöten, dnr KS
19/00343.
19 Vivianne Petterssons motion om borttagande av maxarea vid om/ut eller
byggande av fritidshus, dnr KS 20/00011.
20 Intern åtgärdsplan 2020. Bilaga i separat utskick
Informationsärenden

21 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag,
dnr KS 19/00033
22 Aktuella remisser, dnr KS 19/00034
23 Kostnad per brukare, dnr KS 20/00030
24 Utfall efter ändring av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorg,
dnr KS 19/00211
25 Lönekartläggning 2019, dnr KS 20/00026
26 Sammanställning 2019 års föreningsbidrag, dnr KS 20/00015
27 Månadsuppföljning kommunstyrelsen t o m februari 2020, dnr KS
20/00023, bilaga läggs på bordet
28 Uppföljning av intern åtgärdsplan 2019, dnr KS 19/00029, bilaga läggs på
bordet
Delgivningsärenden, bilaga

29 A) KSO Annalena Järnbergs brev till universitetsstyrelsen angående behov
av utredning av campus Grythyttan, dnr KS 20/00351
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B) SKR: Meddelande från styrelsen nr 1-4 2020; cirkulär 20:05, 20:06
C) Polisen: Tillståndsbevis för Grythyttans vår- och höstmarknad
D) Revisorerna: Lekmannagranskning av Hällefors Bostads AB:s styrning
och uppföljning av hållbarhetsarbete
E) DO: Tillsyn av riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier
F) Länsstyrelsen Örebro län: Geografisk utvidgning av naturreservatet
Dunderklintarna i Lekebergs och Örebro kommuner
G) Kommunförvaltningen: Samverkansprotokoll 2020-01-14
H) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Budget 2020 och
verksamhetsplan 2021-2022
Delegeringsbeslut

30
A) Kultur- och fritidschef Kicki Johansson enligt bilaga med
anmälningsdatum 2020-01-24
B) Ekonomichef Jessica Jansson enligt bilaga med anmälningsdatum 202001-31
C) Enhetschef Raija Sundin enligt bilaga med anmälningsdatum 2020-01-24
D) Enhetschef Astrid Berglund enligt bilaga med anmälningsdatum 2020-0129
E) Skolchef Tina Lanefjord: Avtal om skolskjutsar 2020-07-01 – 2026-06-30
F) KSO Annalena Järnberg: Beslut om flaggning 16-17 oktober
G) Fastighetschef Jessica Nilsson enligt bilaga med anmälningsdatum 202002-07
H) Kommunchef Tommy Henningsson: Serviceavtal gällande hjärtstartare i
Hällefors kommun; projektavtal mellan Hällefors kommun och
Länsgården fastigheter AB, Gillershöjden 18:1; Verksamhetsövertagande
Hurtigtorpet

Gruppmöte för (S) och (V) 3/3 10.00-12.00 Kommunhuset
(M) 2/3 kl 18.00 i Moderaternas partilokal

Annalena Järnberg
Ordförande

Johan Stolpen
V ordförande

Vivianne Pettersson
2 v ordförande

Mathias Brandt
Kanslichef
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Datum

2020-02-24
Kommunstyrelsen

Förutsättningar för nya områdesbestämmelser i
Hällefors kommun, dnr KS 18/00179
Beslutsunderlag
KS 2018-08-28 § 169
Uppdragsbeskrivning utredning kring områdesbestämmelser daterad 2019-0225
Utredning av områdesbestämmelse för Hällefors kommun samt bilagor,
inkom från samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 2020-01-24
Ärendet
Bakgrunden till ärendet är att kommunen blivit kontaktad av ägare av
fritidshus som fört fram önskemål om att bygga ut sina fritidshus, men
begränsats av rådande områdesbestämmelser. Aktuella områdesbestämmelser
är från 1980- och 1990-talet och det finns ett behov av att anpassa dessa till
dagens förutsättningar.
Kommunstyrelsen gav 2018-08-28 kommunförvaltningen i uppdrag att
skyndsamt utreda förutsättningarna för nya områdesbestämmelser.
Kommunförvaltningen gav därefter Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att genomföra en utredning av nu gällande områdesbestämmelser.
Kommunförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
formulerade i februari 2019 en uppdragsbeskrivning för en utredning om
områdesbestämmelser, där fritidsbebyggelse regleras. Syftet med utredningen
var att klargöra vilka områdesbestämmelser som kan revideras så större
byggrätter kan tillåtas. Det med eventuellt yterliggare påföljande krav
alternativt att påvisa områden som istället behöver detaljplaneras.
Utredningen skulle också tydliggöra vad eventuella förändringar av
områdesbestämmelser innebär i relation till behovet att säkerställa en hållbar
utveckling.
I Hällefors kommun finns tolv områdesbestämmelser. Denna Utredning
omfattar tio stycken av dem; Sör-Älgen, Sör-Älgens camping, Saxen, NorrÄlgen/Stora Högsjön/Lilla Högsjön, Örlingen, Gränssjön, Södra Torrvarpen,
Lundsfjärden, Stor- och Lillsången och Älgviken (Halvtron).

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950
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Områdesbestämmelserna för Loka brunn och Skifferverket i Grythyttan
utredes inte, då de främst reglerar kulturmiljö och inte fritidsbebyggelse
Hällefors kommun har många sjöar och för sitt läge en unik, ofta orörd natur.
Naturen är värdefull inte minst för en hållbar och livskraftig utveckling i
kommunen.
Naturvärdena gör till lika delar Hällefors kommun attraktivt som boendeplats
som det kan försvåra för människor att bo och leva i kommunen. Möjligheten
att kunna bygga och bo stort nog och på vackra platser är en kommunal
angelägenhet. Detta behöver inte innebära en konflikt utan beror på hur
byggnationen regleras.
Utredningens tio områdesbestämmelser uppfattas alla ha som främsta syfte att
reglera landskapsbilden i respektive område genom att begränsa
exploateringsgraden. I praktiken syns att exploateringen ändå kan påverka
landskapsbilden mycket, beroende på gestaltningen av byggnader och
anläggningar runt dem.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen konstaterar att behovet av
strategiska dokument har blivit uppenbart under utredningen. Där det handlar
om en riktlinje eller policy kring synen på byggnation på olika slags platser
inom kommunens landsbygd. För att kunna tillgodo se en hållbar utveckling
vid förändring eller upphävande av bestämmelserna eller vid ett nollalternativ, är det av stor betydelse att det finns kompletterande dokument att
vända sig till inför bygglovförfarande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ser i sin utredning fyra möjliga
alternativ för fortsättningen av processen. Alternativet att enbart upphäva
områdesbestämmelserna eller ett så kallat nollalternativ, där ingen förändring
sker, avfärdas i utredningen. Två alternativ till fortsättning har utkristalliserat
sig som mest lämpliga, nämligen;
1. Upphäva samtliga tio områdesbestämmelser genom en gemensam
planprocess. Parallellt, som ersättning, tas ett strategiskt dokument fram, t
ex riktlinjer eller en arkitekturpolicy, bland annat i syfte att reglera
landskapsbilden och därmed ersätta behovet av bestämmelser. Det
innefattar att kommunen måste anta det strategiska dokumentet innan
upphävandet av områdesbestämmelser vinner laga kraft.
2.

Revidera ett urval av områdesbestämmelser. Revidering görs lämpligtvis
område för område i skilda planprocesser eftersom nya bestämmelser
anpassade till platsen kan behöva formuleras.

Kommunförvaltningen bedömer alternativ 1 som det lämpligaste alternativet
som är praktiskt att genomföra. Dels av kostnadsskäl och dels sett ur ett
rimligt tidsperspektiv. Alternativ 1 ger även en harmonisering gentemot
närliggande kommuner.
Ekonomi

Kostnader för framtagande av strategiskt dokument samt upphävande av
områdesbestämmelser beräknas till ca 100 000 kronor. Förvaltningen
föreslår att finansiering sker via kommunstyrelsens strategimedel för
verksamhetsåret 2020.
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Folkhälsa

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

Framtagandet av det strategiska dokumentet är viktigt för att möjliggöra ett
bygglov i dessa områden likväl som det säkerställer att det som byggs gör
minsta möjliga påverkan på miljö och omgivning. Oftast har val av färg
och form på huset större betydelse än kvadratmetertalet på huset.
Medborgarperspektiv

En harmonisering av bygglovsprocesserna i strandnära lägen gent emot
Hällefors kommuns kringliggande kommuner ger likvärdiga förutsättningar
för fastighetsägare.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att ta fram ett
strategiskt dokument som blir rådande i bygglovsprocesser i strandnära
läge.

-

Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att parallellt
påbörja processen att upphäva nu gällande områdesbestämmelser i tio
områden: Sör-Älgen, Sör-Älgens camping, Saxen, Norr-Älgen/Stora
Högsjön/Lilla Högsjön, Örling, Gränssjön, Södra Torrvarpen,
Lundsfjärden, Stor- och Lillsången och Älgviken (Halvtron).

-

Det strategiska dokumentet ska antas i kommunfullmäktige i Hällefors
kommun innan områdesbestämmelserna ovan upphävs av
kommunfullmäktige i Hällefors kommun.

-

Finansiering för framtagande av strategiskt dokument samt upphävande av
områdesbestämmelser på maximalt 100 000 kronor sker genom
kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2020.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför.
Vidare tillför nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist kring
ärendegången i beslutsförslaget.
Vivianne Pettersson (M) och Bella-Maria Kronman (V) ställer frågor kring
syftet med ett strategiskt dokument, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om miljöhänsyn och utseende inte
regleras vid bygglovsförfarandet, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om vem som beslutar om det strategiska
dokumentet, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin
Bergkvist samt kommunchef Tommy Henningsson.
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Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om hur det ser ut i kommunerna
Filipstad och Ludvika som saknar områdesbestämmelser och strategiskt
dokument, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M), Margeurite Wase (C), Alf
Wikström (V) och Bella-Maria Kronman yttrar sig alla under ärendets
behandling.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar på 5 minuters ajournering, vilket
bifalls vartefter förhandlingarna återupptas.
Kommunchef Tommy Henningsson och samhällsstrateg Mikael Pulkkinen
kompletterar sina föredragningar.
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig och ställer fråga om risk för VA-ansvar, vilket
delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om möjlighet att vid ett senare tillfälle
ta fram ett strategiskt dokument, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael
Pulkkinen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att första beslutssatsen utgår, att
”parallellt” tas bort ur andra beslutsatsen och att tredje samt fjärde
beslutsatsen i förvaltningens förslag skrivs om så att bara de delar som avser
områdesbestämmelser finns kvar.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget
yrkande, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att påbörja
processen att upphäva nu gällande områdesbestämmelser i tio områden: SörÄlgen, Sör-Älgens camping, Saxen, Norr-Älgen/Stora Högsjön/Lilla Högsjön,
Örling, Gränssjön, Södra Torrvarpen, Lundsfjärden, Stor- och Lillsången och
Älgviken (Halvtron).
Områdesbestämmelserna ovan ska upphävs av kommunfullmäktige i
Hällefors kommun.
Finansiering för upphävande av områdesbestämmelser på maximalt 100 000
kronor sker genom kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret
2020.
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Utredning
2020-01-21

Dnr S-2018-974

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Stadsbyggnadskontoret
info@sb-bergslagen.se

Utredning av områdesbestämmelser för Hällefors kommun
Uppdrag
Till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har från Hällefors kommun inkommit en
ansökan om att utreda befintliga områdesbestämmelser gällande fritidshus och se över
deras aktualitet.
I Hällefors kommun finns tolv områdesbestämmelser. Denna utredning omfattar tio
stycken av dem; Sör-Älgen, Sör-Älgens camping, Saxen, Norr-Älgen/Stora Högsjön/Lilla
Högsjön, Örlingen, Gränssjön, Södra Torrvarpen, Lundsfjärden, Stor- och Lillsången och
Älgviken (Halvtron). Områdesbestämmelserna för Loka brunn och Skifferverket i
Grythyttan utreds inte, då de inte främst reglerar fritidsbebyggelse utan kulturmiljöer.
Hällefors kommun har uppfattningen att områdesbestämmelserna för Saxen, Sör-Älgen
och Norr-Älgen/Stora Högsjön/Lilla Högsjön är mycket angelägna att se över, främst på
grund av att efterfrågan på ökad exploateringsgrad i dessa områden är stark.

Postadress

Besöksadress

Telefon / fax

E-post / www

Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Kungsgatan 41
Gamla Kirurgen

0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax

info@sb-bergslagen.se
212000-2015
http://www.sbbergslagen.se

Organisationsnr:
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Sammanfattning
Hällefors kommun har många sjöar och för sitt läge en unik, ofta orörd natur. Naturen är
värdefull inte minst för en hållbar och livskraftig utveckling i kommunen.
Naturvärdena gör till lika delar Hällefors kommun attraktivt som boendeplats som det
kan försvåra för människor att bo och leva i kommunen. Möjligheten att kunna bygga
och bo stort nog och på vackra platser är en kommunal angelägenhet. Detta behöver inte
innebära en konflikt utan beror på hur byggnationen regleras.
Utredningens tio områdesbestämmelser uppfattas alla ha som främsta syfte att reglera
landskapsbilden i respektive område genom att begränsa exploateringsgraden. I
praktiken syns att exploateringen ändå kan påverka landskapsbilden mycket, beroende
på gestaltningen av byggnader och anläggningar runt dem.
Bestämmelserna för tre av områdena; vid Saxen, runt Sör-Älgen och vid Norr-Älgen m.fl.,
uppfattas som de mest angelägna att arbeta vidare med. Saxen och Sör-Älgen har
områden som är utpekade för LIS (landsbygdsutveckling i strandnära läge) vilket
betyder att några av frågeställningarna redan är utredda.
Inom områdesbestämmelser med LIS-områden borde det vara möjligt att beställa
upphävande av de delar som omfattas av LIS-områden för att möjliggöra utveckling av
dessa områden. Upphävande kan göras av samtliga bestämmelser men måste då ersättas
av ett annat dokument som reglerar vad som får byggas utifrån dagens krav och behov.
Områdena vid Gränsjön och Örlingen berörs av många olika intressen och är belägna
förhållandevis långt från större infrastrukturstråk och sammanhängande bebyggelse
och bedöms därför som mindre angelägna att utreda vidare i dagsläget. Övriga
områdesbestämmelser; Sör-Älgens camping, Södra Torrvarpen, Lundsfjärden, Stor- och
Lillsången samt Älgviken (Halvtron), bedöms vara intressanta att arbeta vidare med och
behöver utredas ytterligare. De omfattas enbart ytligt av denna utredning.
Behovet av strategiska dokument har under utredningen blivit uppenbart, så som en
riktlinje eller policy kring byggnation på olika slags platser inom kommunens landsbygd.
För att kunna tillse en hållbar utveckling vid förändring eller upphävande av
bestämmelserna, men även vid ett noll-alternativ, är det av stor betydelse att det finns
kompletterande dokument att vända sig till inför bygglovförfarande.
Två alternativ till fortsättning har utkristalliserat sig som mest lämpliga. Det ena är att
låta upphäva samtliga tio områdesbestämmelser genom en gemensam planprocess.
Parallellt, som ersättning, tas ett strategiskt dokument fram, t ex riktlinjer eller en
arkitekturpolicy, bland annat i syfte att reglera landskapsbilden och därmed ersätta
behovet av bestämmelser. Det innefattar att kommunen måste anta det strategiska
dokumentet innan upphävandet av områdesbestämmelser vinner laga kraft.
Det andra alternativet är att revidera ett urval av områdesbestämmelser. Revidering
görs lämpligtvis område för område i skilda planprocesser eftersom nya bestämmelser
anpassade till platsen kan behöva formuleras.
Under utredningstiden har remiss skickats till Hällefors kommun, Destination
Bergslagen samt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för möjlighet att yttra sig.
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Områdesbestämmelserna
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Områdesbestämmelser i Hällefors kommun inom lila markeringar. I denna karta har
områdesbestämmelserna numrerats från norr till söder med en siffra 1 – 12 (se lista nedan).
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1. Områdesbestämmelser för fritidsbebyggelse inom område vid sjön Örlingen,
Hällefors kommun, Örebro län (nedan kallad Örlingen)
2. Områdesbestämmelser för bef fritidsbebyggelse vid sjöarna Norrälgen, Stora
Högsjön och Lilla Högsjön, Hällefors kommun, Örebro län (nedan kallad NorrÄlgen)
3. Områdesbestämmelser för fritidsbebyggelse inom område vid sjön Gränsjön,
Hällefors kommun, Örebro län (nedan kallad Gränsjön)
4. Områdesbestämmelser för fritidsbebyggelse vid sjöarna Stor- och Lillsången i
Hällefors kommun, Örebro län (nedan kallad Stor- och Lillsången)
5. Områdesbestämmelser för Sörälgens camping mm, Hällefors kommun, Örebro
län (nedan kallad Sör-Älgens camping)
6. Områdesbestämmelser för fritidsbebyggelse vid sjön Sörälgen, Hällefors
kommun, Örebro län (nedan kallad Sör-Älgen)
7. Områdesbestämmelser för fritidsbebyggelse inom område vid sjön Saxen,
Hällefors kommun, Örebro län (nedan kallad Saxen)
8. Områdesbestämmelser för Skifferverket i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro
län (omfattas inte av denna utredning)
9. Områdesbestämmelser för fritidsbebyggelse vid sjön Södra Torrvarpen i
Hällefors kommun, Örebro län (nedan kallad Södra Torrvarpen)
10. Områdesbestämmelser för fritidsbebyggelse vid sjön Halvtron, del av Älgviken
1:17 m fl i Hällefors kommun, Örebro län (nedan kallad Älgviken)
11. Områdesbestämmelser för fritidsbebyggelse vid sjön Lundsfjärden i Hällefors
kommun, Örebro län (nedan kallad Lundsfjärden)
12. Områdesbestämmelser för Loka Brunn, del av fastigheten Loka 1:2 m.fl., Hällefors
kommun, Örebro län (omfattas inte av denna utredning)
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Bakgrund
Hällefors kommun har många sjöar och mycket fin, icke-exploaterad natur. Detta är
värdefullt ur utvecklingssynvinkel, då tillgänglig och vacker natur utgör en viktig
besöksanledning och är starkt värdeskapande för de som bor i kommunen.
Även möjligheten att kunna bygga tillräckligt stort för behoven och på fina platser, så
som vid en sjö, är betydelsefullt för att människor ska kunna välja att bo permanent eller
periodvis på landsbygden i Hällefors kommun. Detta behöver inte innebära en konflikt
utan beror på hur byggnationen kan regleras.
Det finns olika verktyg och metoder för att reglera byggnation. Exempelvis att ha
bestämmelser eller att ha riktlinjer.
Idag styr de tio aktuella områdesbestämmelserna främst bostadskategorin till fritidshus
och storlek på och antal byggnader. Inom varje tomtplats får endast en huvudbyggnad
med tillhörande uthus uppföras. Bruttoarean för huvudbyggnad får uppgå till högst 70
m2. För eventuella tillhörande uthus får sammanlagda bruttoarean inte överstiga 20 m2.
Byggnad får endast uppföras med en våning och varken vind eller källare får inredas.
Befintliga permanentbostadshus när planen lades och vissa andra byggnader omfattas
dock inte av bestämmelserna.
Bestämmelserna lades för mellan 25 och 30 år sedan och sedan dess har mycket hänt,
både vad gäller kommunala behov, lagstiftning och trender i samhället. En översyn av
aktualiteten för befintliga områdesbestämmelser gällande fritidshus medför inte enbart
en översyn av vad som är möjligt att bygga sett till exploateringsgrad eller våningsantal.
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Styrande dokument
Det finns många dokument, ställningstaganden och hänsyn som omfattar alla delar av
den fysiska planeringen, samhället och miljön. Dessa dokument kan delas upp i olika
nivåer så som internationella, statliga, regionala och kommunala. Vissa är styrande eller
juridiskt bindande, andra är rekommendationer eller uttolkningar av nutiden som
kommuner kan ta ställning till och hantera därefter.
Nedan redovisas för ett antal av de dokument som har beaktats i denna utredning.
Urvalet av dokument och sammanfattningarna av dem är rimligtvis inte uttömmande.
Det kan finnas mer att ta hänsyn till vid närmare utredning.

Statliga och regionala dokument
Agenda 2030 – de 17 globala målen
Utgör en universell agenda för hur världens länder ska jobba för hållbar utveckling
under de närmaste åren. Målen innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet – social,
ekonomisk och miljömässig.
Utredningens fråga bedöms beröras främst av mål 10; Minskad ojämlikhet, mål 11;
Hållbara städer och samhällen och mål 13; Bekämpa klimatförändringarna.
Sveriges 16 miljömål
Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de
globala hållbarhetsmålen.
Utredningens fråga bedöms beröras främst av mål 15, God bebyggd miljö men även av
mål 1; Begränsad klimatpåverkan, mål 3; Bara naturlig försurning och mål 8; Levande
sjöar och vattendrag.
Vision för Sverige 2025
Visionen är ett uppdrag från regeringen till Boverket att formulera hur
samhällsutvecklingen ska kunna leda fram till ett hållbart samhälle år 2050. Visionen är
ett idéunderlag för fysisk planering nationellt som lokalt.
Visionen är uppbyggd på fyra megatrender och tolv Sverigebilder. Megatrenderna är
stora pågående förändringar i samhället; Ett ändrat klimat, En globaliserad värld, En
urbaniserad värld och En digitaliserad värld.
I Hällefors översiktsplan hänvisas till Vision för Sverige 2025. Nedanstående delar i
visionen bedöms vara relevanta för Hällefors kommun (kursivering har gjorts på de som
bedöms vara aktuella för utredningen av områdesbestämmelserna):
-

utvecklade kollektivtrafik- och cykelstråk

-

biltrafiken har minskat och man har gjort plats för gång, cykel och mötesplatser,

-

bostadsbeståndet utvecklas i stationssamhällena och deras omland,

-

allt byggande sker med fokus på människors behov av livskvalitet, god hälsa och
hushållning med resurser,

-

energianvändningen vid framställning, transport och användning har minskat,

Sidan 8(35)

Dnr S-2018-974
-

de arkitektoniska, estetiska och kulturhistoriska värdena är en självklarhet vid allt
byggande,

-

besöksnäringen ökar och allt fler använder delar av semestern och sin fritid till att
utforska sin närmiljö,

-

besöksnäringen har blivit en av Sveriges viktigaste näringar och vi har gjort oss
kända för att värna våra natur- och kulturmiljöer,

-

en god tillgänglighet inom och mellan storstäderna samt omgivande
stationssamhällen är avgörande för städernas och regionernas utveckling,

-

energieffektivisering och en aktiv utveckling och utbyggnad av sol-, vind-, vågoch bioenergi och en utbyggnad av smarta elnät som binder samman Europa gör
att Sverige närmar sig ett fossilfritt elenergisystem,

-

Sveriges dricksvattentillgångar har kartlagts och deras kvalitet och kvantiteter är
säkrade för dagens och morgondagens befolkning,

-

för medborgarnas välbefinnande och hälsa, liksom för landets attraktivitet för
besökare, har stränder och tätortsnära natur skyddats och utvecklats för
rekreation och friluftsliv,

-

Sveriges odlingsmarker har blivit allt viktigare för matproduktion, och

-

merparten av odlingsmarkerna är nu långsiktigt skyddade och igenväxning och
exploatering har bromsats.

Riksintressen
Ett riksintresse är ett område som är utpekat att vara av nationell betydelse och bevakas
därför extra av nationella myndigheter som till exempel Länsstyrelsen eller
Försvarsmakten.
Områdesbestämmelser som berörs av riksintresse är Sör-Älgen, Sör-Älgens camping,
Gränssjön, Örlingen, Stor- och Lillsången, Norr-Älgen mfl. samt Lundsfjärden.
Riksintresse för friluftsliv
För hela Örlingen, Stor- och Lillsången, Gränssjön, till störst del av delar av Sör-Älgens
camping och delar av Sör-Älgen och Norr-Älgen finns ett riksintresse för friluftsliv.
Länsstyrelsen beskriver området så här:
”Svartälven-Nittälven är ett stort vildmarksartat område med väldigt lite bebyggelse och
få vägar. Området är riksintressant att värna på grund av de breda friluftsmöjligheter
som området erbjuder idag och den potential för utveckling som finns. Området har
höga natur- och upplevelsevärden kopplat till naturskogsmiljöer men friluftslivet
förknippat till dessa kan utvecklas betydligt. Flera naturreservat finns i området och ett
stort antal nya reservat är under förhandling. Området har idag ett mycket rikt
friluftsliv, framför allt i samband med kanoting men i området pågår även ett brett
friluftsliv inom många andra aktiviteter.”
Riksintresse för naturvård
Hela Lundsfjärden och en mindre del i den södra änden av Stor- och Lillsången omfattas
av riksintresse för naturvård.
Syftet med riksintresset vid Lundsfjärden är bevarande av värdefull fisk och ge denna
lekmöjligheter.
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Riksintresset vid Stor- och Lillsångens syfte är att skydda och värna representativa och
gölrika koncentriska och excentriska mossar med ornitologiska värden. Området är
dessutom Natura 2000-område.
Strandskydd
Strandskydd gäller vid alla vattendrag, sjöar och kuster, från strandlinjen och hundra
meter i båda riktningarna. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt säkra
allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtliv. I samtliga av Sverige vattendrag och sjöar gäller strandskydd inom hundra till
tre hundra meter från strandlinje.
Strandskyddet är en förbudslag, men kan upphävas för ett område genom en ansökan
om dispens för särskilda skäl. Särskilda skäl får man beakta vid prövningen av en fråga
om upphävande av eller dispens från strandskyddet endast om det område som
upphävandet eller dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Ett upphävt strandskydd i en detaljplan återinträder vid ett upphävande eller ett
framtagande av ny detaljplan.
Inom områdesbestämmelserna i Hällefors kommun gäller strandskydd idag.
Att ha en antagen LIS-plan innebär att någon av ovanstående punkter lättare kan
åberopas. Inom de områden som kommunerna har pekat ut för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när man
prövar dispenser. Det kan gälla en byggnad, anläggning eller verksamhet som långsiktigt
bidrar till utvecklingen av landsbygden eller, om det gäller en- eller tvåbostadshus, att
de uppförs i anslutning till befintlig bebyggelse (se mer under LIS-plan).
Jordbruksmark
Enligt miljöbalken 3 kap. 4 § framgår att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.
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Det finns flera rättsfall där jordbruksmark har tagits i anspråk genom bygglov eller
detaljplaneläggning. I dessa rättsfall har domstolen avslagit kommunens beslut att tillåta
exploatering på jordbruksmarken om det inte funnits särskilda skäl och en
lokaliseringsutredning har gjorts.
Natur- och kulturmiljöer
Plan- och bygglagen 2 kap 2 § beskriver att i ärenden om lov eller förhandsbesked ska
mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Pbl 2 kap 6 § beskriver att all bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras
på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden,
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Av miljöbalkens 3 kap 6 § framgår att miljöer som har betydelse från allmän synpunkt
på grund av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt
som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Energi- och klimatfrågor
Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram Regional handlingsplan för klimatanpassning i
Örebro län (2016). Där påpekas att flertalet kommuner, däribland Hällefors kommun,
saknar fördjupade risk- och sårbarhetsanalyser baserade på det förändrade klimatet.
Likaså finns ett Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017–2020 att förhålla sig till.
Om dessa dokument berör områden med områdesbestämmelser idag är oklart och
måste utredas vidare.

Kommunala dokument
Översiktsplan
För Hällefors kommun gäller Översiktsplan för Hällefors kommun som vann laga kraft
2018-05-29. I översiktsplanen nämns inte områdesbestämmelserna vid något tillfälle.
Nedan lyfts några aspekter fram som beskrivs i översiktsplanen och har stor betydelse
för de miljöer som återfinns inom de olika områdesbestämmelserna.
Översiktsplanen delar in marken i olika kategorier; landsbygd, stadsbygd, grönområde
samt natur.
-

Landsbygd är mark där areella näringar förekommer men även småskalig
bostadsbebyggelse och obrukad mark.

-

Stadsbygd är mark som präglas av stads- eller tätortskaraktär.

-

Grönområde är viktiga områden för rekreation och utomhusfritidsaktiviteter.

-

Natur är mark där naturen ska värnas före andra intressen, enstaka bostäder kan
förekomma. LIS-område är ett definierat och utrett område för
landsbygdsutveckling (se vidare under rubrik LIS-områden).

Det är enbart i områden utpekade som stadsbygd där mer av tätortskaraktär bör kunna
anläggas. De allts flesta områden som berörs av bestämmelser redovisas som värdefulla
för landsbygd, natur och grönområde, det vill säga där framförallt småskalig bebyggelse
respektive enstaka bostäder kan förekomma eller ingen bebyggelse alls anses lämplig.
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Småskalig bebyggelse eller enstaka bostäder handlar inte uteslutande om storlek på
byggnader, utan kan handla om form och färg
Vision och inriktningsmål
Översiktsplanen lyfter fram Hällefors kommuns vision som dels lyfter fram att
utveckling bör ske med respekt för ”Bergslagens skogs- och järnbruk” i ett samhälle som
ska gynna ”en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling”.
Kommunen lyfter även fram uppfattningen att människor väljer Hällefors kommun att
bo i på grund av att kommunen erbjuder ”livskvalitet i form av närhet, sammanhang och
trygghet”.
Tre av visionens inriktningsmål har bedömts relevanta i relation till
områdesbestämmelserna. Det handlar om att försvara och stärka näringar och
livsmiljöer, möjliggöra en utveckling av infrastruktur och sysselsättning samt att säkra
en god hushållning med naturresurser.
Som ekokommun (medlem i SEKOM) verkar Hällefors kommun för att främja
utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn och vara en förebild
och föregångare för landets övriga kommuner i arbetet för en hållbar utveckling på lokal
nivå.
Bergslagsmiljön och besöksnäringen
Översiktsplanen beskriver att Hällefors kommun har höga natur- och kulturvärden. I
området finns många byggnadsminnen, naturreservat och arkeologiska fornlämningar,
vilket innebär eftertanke vid utveckling för framtiden.
Hällefors kommun ligger i Bergslagen och erbjuder intressanta natur- och
kulturupplevelser, rekreationsområden, intressanta besöksmål, evenemang, trevliga
restauranger, handel och mycket mer. Under de senaste åren har besöksnäringen
kraftigt ökat.
Utvecklingen av turismen och besöksnäringen ska främst bygga på de natur-, kultur- och
rekreationsvärden som finns inom kommunen. Översiktsplanen beskriver att befintliga
besöksanledningar ska förädlas och nya utvecklas. Inom naturområdena bör befintliga
verksamheter inom besöksnäringen kunna expandera och utvecklas samt nya
verksamheter kunna tillkomma.
Naturen och friluftslivet
Översiktsplanen tar upp att det övergripande målet för den nationella
friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva
friluftsliv. Allemansrätten är en grund för friluftslivet. Det övergripande målet
specificeras med nedanstående tio mål där tre av dem är särskilt relevanta i relation till
de platser där det finns områdesbestämmelser: tillgänglig natur för alla, tillgång till
natur för friluftsliv samt hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling.
I översiktsplanen beskrivs friluftslivet och dess betydelse för både invånare och
besökare, det vill säga för kommunen som helhet. Inom riksintressena för friluftsliv
beskrivs att: ”bebyggelse [ska] undvikas inom områdena och inga åtgärder få vidtas
inom områdena som kan påverka natur- eller kulturvärdena negativt” (s 38). Vidare

Sidan 12(35)

Dnr S-2018-974
beskrivs att ”vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i närheten av
riksintressena ska natur- och kulturvärdena värnas.”
Enligt översiktsplanen ska kommunens naturmiljöer uppmärksammas, lyftas fram och
göras mer kända bland invånare samt besökare. Värdefulla naturmiljöer ska bevaras och
utvecklas samt göras mer tillgängliga. Det är också av stort värde att bevara
naturmiljöer för kommande generationer.
Översiktsplanen för även ett resonemang kring ett hållbart och bärkraftigt skogsbruk.
Skogen ska vara en källa till många råvaror och tjänster. Det ska finnas utrymme för
produktion av skogsråvara likväl som för möjligheten till rekreation.
Ny bebyggelse utanför utpekade områden ska lokaliseras så att skogsnäringens framtida
utvecklingsmöjligheter inte begränsas.
Boendekvaliteter och kulturmiljöer
Cirka sexton procent av befolkningen i Hällefors bor på landsbygden i gamla gårdar,
jordbruksfastigheter eller hus på avstyckade bostadsfastigheter. Nyproduktionen av
bostäder i kommunen är i stort sett obefintlig. Det intresse som finns är på fastigheter
utanför orterna, i natursköna och gärna sjönära lägen.
I översiktsplanen har det förtydligats att kommunen är positiv till uppförande av nya
fritidshus och till omvandling av fritidshus till åretruntbostäder ”under förutsättning att
konflikter med andra viktiga intressen undviks”. Där beskrivs även att:
”Kommunens största resurs är de många sjöarna i Hällefors kommun och det är av
yttersta strategiska vikt att planera för en utbyggnad av bostadsbebyggelse och
verksamheter utan omgivningspåverkan för att locka fler personer att spendera
sin fritid, bosätta sig samt arbeta i kommunen.” (s 43)
Fritidsbebyggelsen i kommunen återfinns framför allt vid dess många sjöar. Där är
många av fritidshusen samlade i grupper i områden med tydlig karaktär av
fritidsområden.
Inom områdesbestämmelserna finns delar som är utpekade som fornlämningar
och/eller kulturmiljöer. Dessa områden kvarstår oavsett bestämmelser gällande
byggnation.
Kulturmiljöer måste oavsett områdesbestämmelse beaktas vid byggnation i landskapet.
Inte minst viktigt nära stränder, eftersom vattenytan gör att hus kan synas på långt
avstånd. Hällefors kommun har ingen kulturmiljöplan eller -program att hänvisa till vid
bedömning. Översiktsplanen lyfter dock kommunens olika kulturmiljöers värde på ett
flertal sätt.
Naturvård och klimatfrågor
Inom områdesbestämmelserna finns få och små naturvårdsområden. Dessa kvarstår
oavsett områdesbestämmelser eller inte.
Översiktsplanen redovisar de punkter i Energi- och klimatprogram för Örebro
län 2013 - 2016 som anses relevanta för kommunen. Idag har detta program ersatts med
ett program för 2017 – 2020 (se under rubrik Energi- och klimatprogram).

Sidan 13(35)

Dnr S-2018-974
Konsekvenser
Miljökonsekvensbeskrivningen av översiktsplanen bedömer att genomförande av
planförslaget medför risker för att föreslagna LIS-områden berör områden av
riksintressen för naturvård, naturreservat och område upptaget i länsstyrelsens
naturvårdsprogram. Därmed finns en risk för att negativa konsekvenser avseende
naturvärden ska uppstå vid en kommande utbyggnad av områdena.
Samtidigt bedöms risken för att negativa konsekvenser ska uppstå kunna begränsas i
och med de planeringsförutsättningar och rekommendationer som anges i planförslaget
för respektive område.
LIS-område
Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS, är ett verktyg för kommuner att peka ut
mer lämpliga områden för strandnära etablering av bostäder och verksamheter. Detta
kan medföra att det går att få dispens från strandskyddet, eftersom dessa områden har
pekats ut som betydelsefulla för en positiv utveckling av landsbygden. Att kommunen
pekat ut LIS-områden kan leda till en ökad byggnation av både bostadshus och fritidshus
i strandnära lägen.
I samtliga vattendrag och sjöar inom Hällefors kommun gäller strandskydd inom hundra
meter från strandlinje. Särskilda skäl måste finnas för att få bygga eller göra
anläggningar inom strandskyddet (se mer under Strandskydd).
De delar som är definierade som LIS-område i översiktsplanen för Hällefors kommun är
utpekade och prövade och anses lämpliga för en möjlig utveckling av bebyggelse med
tillhörande infrastruktur etc. Strandskyddet gäller fortsatt men ett LIS-område kan göra
det möjligt att åberopa ytterligare ett särskilt skäl för dispens.
Vid arbetet med att ta fram och peka ut LIS-områden görs bedömningar och avvägningar
utifrån ett flertal kriterier. Utöver detta förs dialog med medborgarna i kommunen och
med myndigheter. I dessa dialoger har Länsstyrelsen en betydande roll för vilken mark
som kan bli LIS-område. För Hällefors kommun har kriterier för LIS formulerats som
följande:
För bostäder
1. Områden inom 3 kilometer fågelvägen från större vägar, samt högst 10 kilometer
fågelvägen till ort med service.
2. Områden där den strandskyddade zonen är bebyggd med minst tre hus inom ett
avstånd på en kilometer.
3. Områden med bebyggelsetryck.
För verksamheter
1. Sjöar med intilliggande befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen,
eller
2. Sjöar med goda förutsättningar för nya verksamheter för friluftslivet och
turismen
Enligt miljöbalken 7 kap. 18 d § framgår att ett särskilt skäl för att kunna upphäva
strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge krävs att
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byggnaden, verksamheten eller åtgärden bidrar till en utvecklad landsbygd. Om
prövningen avser enstaka en- eller tvåbostadshus ska hänsyn tas till att de uppförs i
anslutning till befintligt bostadshus.
LIS-plan för Hällefors kommun togs fram i samband med framtagandet av den nya
översiktsplanen som en fördjupad översiktsplan. Sjutton LIS-områden finns utpekade.
Dessa återfinns vid sex sjöar; Sör-Älgen, Saxen, Kvisseln, Norra och Södra Loken samt
Torrvarpen. Av dessa sjöar berörs Sör-Älgen och Saxen av områdesbestämmelser.

Karta över områdesbestämmelser (lila) och riksintresse för friluftsliv (röda).
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Omvärldsanalys
Besöksnäring
En gren inom näringslivet som växer i stora delar av världen är besöksnäringen,
turismen. I och med växande befolkningar och att större andel av världens invånare
bosätter sig i mer urbana miljöer blir möjligheten till turism i rurala och
orörda/obebodda naturmiljöer allt viktigare.
Hällefors kommun har en unik möjlighet att erbjuda naturturism i nära anslutning till
större tätortsregioner. Stora skogar och de långsträckta vattendragen har särskilt
attraktionskraft. Här finns goda förutsättningar för att paddla kanot i långa kanotleder
längs med ett flertal sjöar och vattendrag, det finns god tillgång till orörda
naturområden för vandring, fiske och andra typer av friluftsaktiviteter.
Kanoting är en turistisk gren som har utövats över tid under många decennier och
mycket väl skulle kunna öka i förhållande till hur många som utövar denna
fritidssysselsättning idag.
Ett antal av sjöarna med områdesbestämmelser ingår i större kanotleder. Exempel på
detta är Sör-Älgen, Norr-älgen, Stor- och Lillsången och Örlingen som ingår i kanotleden
Svartälven.
Likaså är fiske på och vid sjöar liksom cykling med mountainbike i skog och fält intill
sjöar två sporter som kan komma att utvecklas än mer. Dock finns idag inga cykelleder
inom områden med områdesbestämmelser.

Boende och hållbart resande
Inom samhällsplanering idag diskuteras ofta vikten av att service och bostäder
tillkommer i nära anslutning till kollektivtrafik för att möjliggöra en ökning av det
hållbara resandet.
Även det omvända råder – för befintlig bebyggelse utanför tätorterna måste
förutsättningarna för kollektivtrafik förstärkas och förbättras, så att det alls är möjligt
att välja kollektivtrafik och bättre möta de behov som finns eller kan tänkas uppstå.
Fritidsbostäder planeras och byggs ofta idag till att ha åretruntstandard. Dels av
tillgänglighetsskäl, dels av miljöhänsyn (energi) och dels för att ägare önskar ha ett
fullvärdigt ”andra boende”. Det blir allt vanligare att människor kan arbeta hemifrån och
då är även fritidsbostaden en möjlig arbetsplats. Vid arbete hemifrån minskar de dagliga
arbetsresorna. Istället kan längre resor behöva göras emellanåt, till den ordinarie
arbetsplatsen eller andra platser som kanske ligger långt från fritidsbostaden.

Klimatförändringar
Det räknas i allmänhet med att risk för höga vattenstånd, erosion samt ras- och
skredrisk kan finnas inom berörda områden. Detta måste dock utredas vidare, område
för område.
För att hålla klimatförändringarna så små som möjligt gäller framförallt att minska
koldioxidutsläpp från exempelvis bil- och transportsektorn.

Sidan 16(35)

Dnr S-2018-974

Gestaltad livsmiljö
Regeringen betonar vikten av god gestaltning och helhetstänkande på olika sätt. För
frågor som rör planering och bygglov är regeringspropositionen Politik för gestaltad
livsmiljö (2017) högst väsentlig. Propositionen utgör en nationell arkitekturpolicy. Där
förklaras att arkitekturens, formens och designens bidrag till samhällsbygget ska tas
tillvara fullt ut, till nytta och glädje för alla. Att denna utveckling kan komma till stånd är
av väsentlig betydelse för samhällets framåtskridande. Det kräver ökad medvetenhet
och tydliga ambitioner på alla beslutsnivåer.
Ett övergripande mål och sex delmål har formulerats:
Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat
samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att
påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska uppnås genom att:
•
•
•
•
•
•

hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden,
kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
det offentliga agerar förebildligt,
estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas,
miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och
samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.

Boverkets uppdrag att se till att detta genomförs har stärkt under senaste två åren och
betonar bland annat viken av att kommunerna har riktlinjer som ombesörjer att
gestaltningsfrågor tas om hand på ett bra sätt. Till exempel genom att ta fram en
kommunal arkitekturpolicy.
Att se över vad en kommunal arkitekturpolicy skulle kunna innebära till innehåll utreds
i stunden av Samhällsbyggnad Bergslagen genom stadsarkitektkontoret på
förvaltningen.

Grannkommuner
Ljusnarsbergs kommun, Örebro län
I Ljusnarsbergs kommun finns det fyra områdesbestämmelser. Deras syfte är att
säkerställa och skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Nora kommun, Örebro län
I Nora kommun förekommer två områdesbestämmelser. De syftar till att skydda
kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Filipstads kommun, Värmlands län
Angränsande kommun i öst, Filipstads kommun, delar två sjöar som har
områdesbestämmelser på Hällefors kommuns sida. Filipstads kommun har inga
områdesbestämmelser. Enligt telefonsamtal (2019-04-12) med tjänstepersoner på planrespektive bygglovsavdelningen på Miljö- och stadsarkitektkontoret i Filipstads
kommun är det inte heller något som efterfrågats.
I Filipstads kommun tillåts byggnation av valfri storlek utifrån plan- och bygglagens
bestämmelser och de är glada när det byggs i deras kommun. Bygglovhandläggaren
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nämner dock att det ibland behövs vägledning gällande utformningsfrågor på mer
känsliga platser. Detta är inget som är möjligt att reglera genom områdesbestämmelser,
men kan tillgodoses genom till exempel en kommunal arkitekturpolicy. Någon sådan har
dock inte Filipstads kommun.
Ludvika kommun, Dalarnas län
Angränsande kommun i nordöst, Ludvika kommun har inga områdesbestämmelser.
Enligt telefonsamtal (2019-12-05) med tjänstepersoner på plan- respektive
bygglovsavdelningen på Samhällsbyggnad- och planering i Ludvika kommun efterfrågas
inte detta heller.
I Ludvika kommun tillåts byggnation dels i detaljplanerade bostadsområden vilka i viss
mån reglerar utformningen, dels i LIS-områden. Bedömning görs utifrån plan- och
bygglagens bestämmelser och i det enskilda fallet, precis som vid ansökan på annan
plats utan plan. I frågan om gestaltning i relation till landskapsbilden finns ingen direkt
handledning. Idag finns ingen stadsarkitekt som kan uppmärksamma frågan.
Bygglovhandläggaren beskriver att det är önskvärt och förs diskussioner om att ta fram
riktlinjer eller ett arkitekturprogram etc. för att underlätta bedömning av
utformningsfrågor på ett rättssäkert sätt. Särskilt på mer känsliga platser.
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Beskrivning av områdena
Norr-Älgen m.fl.
De tre sjöarna Norr-Älgen, Stora Högsjön och Lilla Högsjön är belägna norr och nordost
om Hällefors tätort och har en gemensam områdesbestämmelse.
Vatten tillförs från bland annat Sävälven samt ett flertal mindre våtmarker och
vattendrag. Vattnet rinner vidare ner till Sör-Älgen via Sikforsån. Sjöarnas yta är 1341
hektar. Områdesbestämmelsen berör en del landmassor vilket betyder att
bestämmelseområdet utgör en ännu större yta.
Västra sidan ingår i riksintresse för friluftsliv.
Marken runt Norr-Älgens sjösystem är i stort sett enbart utpekat som landsbygd, i liten
del är den utpekad som natur.

Norr-Älgen, Stora Högsjön och Lilla Högsjön
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Gällande områdesbestämmelse
För sjöarna Norr-Älgen m.fl. finns områdesbestämmelse OA_4 (Områdesbestämmelser
för befintlig fritidsbebyggelse vid sjöarna Norrälgen, St. Högsjön och Lilla Högsjön), laga
kraft 1989-10-13.
Områdesbestämmelsen reglerar befintlig fritidsbebyggelses storlek i area, antal och
byggnadssorter inom varje tomt samt i viss mån utformning.
En huvudbyggnad tillåts med en bruttoarea på högst 70 kvm. Tillhörande uthus får ha en
sammanlagd bruttoarea på 20 kvm. Byggnader får endast uppföras med en våning, utan
vind eller källare. Det finns några permanentbostadshus inom området som är
undantagna bestämmelsen.
Fem mindre områden är utpekade som skydd för kulturhistorisk miljö och tre andra
som skydd för växtlivet. Inget skyddat vattenområde finns med i bestämmelsen. Inom
området återfinns mark för naturvårdsprogram och med utpekade naturvärden samt
våtmarker.
Det finns bebyggelse utspridd längs med alla sjöarnas stränder. Västra sidan av NorrÄlgen är den som har minst bebyggelse.
Utpekat LIS-område
För Norr-Älgen m.fl. finns inga LIS-områden.
Omgivningspåverkan
Området upplevs som glest bebyggt och få byggnader syns på långt håll. Trädgårdar runt
husen kan vara kraftigt bearbetade. Inga större bryggor eller liknande anläggningar har
observerats vid eller i vattnet. Tillgängligheten för allmänheten såsom allmänna
båtbryggor och badplatser är mycket låg.
Norr-Älgen ligger relativt nära Hällefors tätort. En bra, allmän tillgång till vattnet verkar
inte finnas, varken för iläggning av båt eller en tillgänglig badplats.
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Sör-Älgen
Områdesbestämmelsen omfattar sjön och lite land, mest i form av uddar och mindre
utbuktningar runt sjön samt en halvö och en ö i den södra delen av sjön. Sjön är
långsmal norröver men vidgas och svänger i söder. Den omfattar ungefär 15,5 km2 och
är en del av Gullspångsälvens vattensystem. Sör-Älgen länkar till Norr-Älgen i norr,
Södra Torrvarpen i sydväst samt Halvtron åt söder.
Tätorten Hällefors, byn Sikfors och småorten Hammarn är belägna relativt nära SörÄlgen åt norr, nordväst respektive väst. Tätorten Grythyttan ligger vid sjöns sydvästra
mynning där Sör-Älgen sammanbinds med Södra Torrvarpen. På en större udde som
sträcker sig söder- och österut i den södra delen av sjön, Hälgsnäs, pågår ett
detaljplanearbete för en större fritidsanläggning.
Inom området återfinns mark med skogliga värdetrakter, nyckelbiotoper samt
naturreservat.
Sör-Älgens stränder är, i de delar som omfattas av områdesbestämmelserna, utpekad
som landsbygd till störst del, LIS-område och bostäder/verksamheter och i liten
utsträckning som natur.

Några fastigheter med (fritids)bebyggelse i den trängre delen av Sör-Älgen.

Sör-Älgens landskapsbild domineras av skog men har byggnader nära stranden i olika storlek, form och färg.
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Områdesbestämmelse för sjön Sör-Älgen med lila färg

Gällande områdesbestämmelse
Områdesbestämmelse OA_6, (Områdesbestämmelse för fritidsbebyggelse vid sjön
Sörälgen) vann laga kraft 1991-11-06 och möjliggör för mindre fritidsbebyggelse.
Sjön ingår som helhet i områdesbestämmelsen. Områdesbestämmelsen reglerar
befintlig fritidsbebyggelses storlek i area, antal och byggnadssorter inom varje tomt
samt i viss mån utformning. En huvudbyggnad tillåts med en bruttoarea på högst 70
kvm. Tillhörande uthus får ha en sammanlagd bruttoarea på 20 kvm. Byggnader får
endast uppföras med en våning, utan vind eller källare. Det finns några
permanentbostadshus inom området som är undantagna bestämmelsen.
Ett antal områden är utpekade som skydd för historisk miljö (kulturmiljö) och skydd för
växtlivet (naturmiljö). Inget skyddat vattenområde finns med i bestämmelsen. Inom
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området återfinns mark för naturvårdsprogram och med utpekade naturvärden samt
våtmarker.
För Sör-Älgens camping finns separat områdesbestämmelse, se vidare under Sör-Älgens
camping.
Utpekat LIS-område
Områden för landsbygdsutveckling är utpekade vid nordvästra sjökanten samt runt
udden Hälgsnäs.
För Skinnartorp - Kullberget kan VA bli aktuellt på sikt och eventuell planläggning.
Hälgsnäs planläggs i dagsläget för byggnation av en större semesterby.
LIS-planens rekommendationer är att vid tillståndsgivning ta särskilt hänsyn till
friluftsliv och natur, både som egenvärde samt mängd oexploaterad och tillgång till
natur och strand m.m.

LIS-områden (rött) i norra delen av Sör-Älgen
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LIS-område (rött) i södra delen av Sör-Älgen (Hälgsnäs)

Omgivningspåverkan
Mittendelen av sjöns smalare del har mycket bebyggelse, med betoning på den östra
sidan där hus ligger relativt tätt och ofta har anläggningar eller kraftigt bearbetad
tomtmark mot vattnet samt olika slags bryggformationer i vattnet (se exempelbilder på
sidan 20 - en lovpliktig åtgärd). Här råder förhållandevis lä och solförhållandena är goda.
Bebyggelsen är varierad i färg och karaktär. Vissa byggnader är mycket höga, ljusmålade
och/eller har stora glaspartier så att de syns väl på håll. Andra byggnader är så pass
många på en fastighet att det är svårt att uppfatta en huvudbyggnad.
Exploateringsgraden längs vissa strandsträckor är hög och tillgängligheten för
allmänheten från stränderna generellt låg. Där sjön blir bredare är det framförallt större
byggnader med ljus fasad som syns på långt håll och påverkar eller dominerar
landskapsbilden. Om syftet med områdesbestämmelsen följs är tveksamt.
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Saxen
Området
Områdesbestämmelsen omfattar land ned till strandlinjen på norra sidan i östra delen
av sjön Saxen. Området är ett gammalt gruvområde och har många spår av
gruvverksamhet, mindre vattendrag samt gles bebyggelse, både enstaka nyare
byggnader och gamla gårdsmiljöer. Inget vatten ingår i områdesbestämmelsen.
Sjön Saxen är belägen väster om samhället Hammarn och sträcker sig i nordvästlig
riktning till hälften in i Filipstads kommun. Sjön är 6,89 km2, tillhör Gullspångälvens
vattensystem och huvudavrinningsområdet är Göta älv. Vid mynningen i söder finns byn
Saxhyttan där sjön rinner ner till Norra Torrvarpen via Saxhytteälven.
Västra delen av sjön Saxen ligger i Filipstads kommun.
Inom området återfinns skogliga värdetrakter, värdefulla vatten för kultur samt mark
för naturvårdsprogram.
För sjön Saxen finns LIS-områden och bostäder/verksamheter längs hela den norra
strandlinjen beståendes av skogsmark och i viss utsträckning odlingsmark.
I söder är området utpekat som landsbygd och i övrigt natur.

Områdesbestämmelse för sjön Saxen med lila färg
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LIS-områden (rött) för sjön Saxen

Gällande områdesbestämmelse
I detta område finns bestämmelse OA_3_3A_3B (Områdesbestämmelser för
fritidsbebyggelse inom område vid sjön Saxen), laga kraft 1988-03-23, ändrad 1991-0417. Vid ändringen ökade byggnadsarean från 50 m2 till 70 m2.
Områdesbestämmelsen reglerar byggnadsarea, utformning och skyddade områden. Det
finns också permanentbostäder som inte påverkas av områdesbestämmelsen. Inget
vattenområde finns med i bestämmelsen.
Utpekat LIS-område
På samma plats som områdesbestämmelsen finns tre LIS-områden utpekade. Två av
dem söderut samt en österut. Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra för ny
bebyggelse längs med stränderna, men även för viss typ av verksamhet utan
omgivningspåverkan.
LIS-planens rekommendationer är att vid tillståndsgivning ta särskilt hänsyn till
friluftsliv och natur, både som egenvärde samt mängd oexploaterad och tillgång till
natur och strand m.m.
Omgivningspåverkan
Hur bebyggelsen ser ut i den västra delen, som ligger i Filipstads kommun som varken
har områdesbestämmelser, riktlinjer eller liknande som vägleder vid byggnation, har
inte observerats än.
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Övriga platser
Område, gällande bestämmelser och utpekat LIS-område
Dessa korta fakta berör sjön och land i dess direkta nära omgivning vilken
områdesbestämmelsen återfinns inom. Beskrivningen är mycket kortfattad och
eventuell vidare utredning kan medföra fler och andra typer av aspekter att ta hänsyn
till för varje område.
Gränssjön
Riksintresse för friluftsliv, blivande naturreservat, sumpskog.
Örlingen
Riksintresse för friluftsliv, värdefullt vatten, skogliga värdetrakter, värdefulla vatten för
kultur.
Södra Torrvarpen
Värdefulla vatten för kultur.
Torrvarpen redan idag relativt högt exploaterad, vilket innebär att det kan komma att
behöva detaljplaneras eller planeras för VA-utbyggnad.
Älgviken
Skogliga värdetrakter, naturvärden.
Älgviken utgör en liten del av mark vid sjön Halvtrons östra sida. Älgviken är redan idag
relativt högt exploaterad, vilket innebär att det kan komma att behöva detaljplaneras.
Lundsfjärden
Skogliga värdetrakter, blivande naturreservat (samt ett lite område med nyckelbiotop).
Stor- och Lillsången
Skogliga värdetraker, blivande naturreservat, naturreservat, myrskyddsplan, Natura
2000.
Sör-Älgens camping
Riksintresse för naturvård, riksintresse för friluftsliv, naturreservat med sumpskog.
Campingen ligger i Hökhöjdens naturreservat där en utredning pågår.
Utpekade LIS-områden
För ovan nämnda sjöar finns inga LIS-områden utpekade.
Omgivningspåverkan
Ingen observation har gjort på plats.
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Analys
Värden
Höga natur- och kulturvärden
Översiktsplanen beskriver att Hällefors har höga natur- och kulturvärden. Men
översiktsplanen pekar inte ut de områden där det finns bestämmelser idag som
innehållandes natur eller specifika höga värden.
Enstaka, utspridd bebyggelse stör inte utvecklingen av friluftslivet och möjlighet till
naturturism. Men det är viktigt att värna naturens uttryck och undvika upplevelse av
påtaglig byggnation i vackra eller till synes orörda marker och vattensystem. Byggnation
och anläggningar bör, särskilt vid större exploatering, få lov under förutsättning att de
till form, färg och placering underställs natur- och kulturvärden på platsen och i
landskapsbilden. Utformning av byggnader och beräknandet av hemfridszonens
utsträckning blir viktigare än tidigare att bedöma.
Landskapsbilden viktig
Berörda områden med bestämmelser har mycket mark utpekad som natur och
landsbygd. Aspekten landskapsbild måste enligt plan- och bygglagen alltid finnas i
bedömningen av byggnaders och anläggningars utbredning och utseende i relation till
den natur- och kulturmiljö som återfinns i landskapet. Kommunen kan ha en specifik
uppfattning som vad som är viktigt eller mindre viktigt vid bedömning av
landskapsbilden inom olika slags områden, men då detta inte har förtydligats i något
dokument så avgörs frågan i varje bygglovförfarande av stadsarkitekten.
Mer omfattande privat bebyggelse så som större bostäder eller mer synlig bebyggelse
skulle kunna störa den upplevelse av sammanhängande och vida utsträckt natur som
mycket av naturvärdena och landskapsbilden handlar om.
För att kunna säga ja eller nej vid bygglovförfarande är det viktigt att ha en vision om
vilken landskapsbild, alltså vilka natur- och kulturvärden, som eftersträvas och önskas
behållas, minskas eller utvecklas. Detta gäller oavsett om det finns
områdesbestämmelser som reglerar storleken på byggnader eller inte men det är
särskilt viktigt om där inte finns någon tydlig begränsning för exploateringen.
Ökande besöksnäring
Under de senaste åren har besöksnäringen kraftigt ökat. Den kan även förväntas öka än
mer, se Vision för Sverige 2025. Hällefors kommun har en unik möjlighet att erbjuda
naturturism i nära anslutning till större tätortsregioner. Enligt översiktsplanen ska
kommunens naturmiljöer uppmärksammas, lyftas fram och göras mer kända bland
invånare samt besökare. Värdefulla naturmiljöer ska bevaras och utvecklas samt göras
mer tillgängliga. Befintliga besöksanledningar ska förädlas och nya utvecklas.
Inom naturområdena bör befintliga verksamheter inom besöksnäringen kunna
expandera och utvecklas samt nya verksamheter kunna tillkomma. Men inom
riksintresse för friluftsliv ska bebyggelse undvikas och ”inga åtgärder få vidtas inom
områdena som kan påverka natur- eller kulturvärdena negativt” (s 38)
Det kan vara svårt är att uppskatta dels antalet kommuninvånare som nyttjar naturen
och sjöarna till rekreation, dels antalet turister som besöker kommunen för att nyttja
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dess olika tillgångar. Kommunens egna invånare kan även utgöra en viktig del av
besöksnäringen. För invånare kan kommunenens tillgångar vara en avgörande
anledning till att kunna och vilja bo kvar samt vara en god ”ambassadör” för den egna
hemkommunen.
En ökad turism innebär ett ökat behov av service och verksamheter i relation till
besöksnäringen. Detta innebär i sig ett ökat behov av bebyggelse och fler bostäder, både
för permanent och tillfälligt bruk.
Liten nybyggnation av bostäder
Det är viktigt ur boendesynvinkel för Hällefors kommun att människor tillåts bo och
bygga vid sjöarna. Det är främst i sjönära lägen som efterfrågan finns idag. Troligtvis
kommer efterfrågan på ny- och utbyggnation av bostäder och verksamheter liksom
omvandling av fritidshus till bostäder i sjönära läge öka inom överskådlig framtid.
Tillåtelse att bygga större än de idag tillåtna 70 kvm exklusive komplementbyggnader
kan bidra till att fler väljer att flytta till eller bo kvar i kommunen och länet. Inflyttning är
positivt, men som översiktsplanen beskriver så måste det ske ”under förutsättning att
det blir konfliktfritt”… för att värna andra värden samt verka för en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling
Kommunen betonar ibland annat översiktsplanen att en hållbar utveckling är viktig att
arbeta med. Men hållbarhet innebär många saker och kan ibland medföra konflikter
mellan olika inriktningar.
Många olika aspekter
Det är Hällefors kommuns åsikt att det är möjligt att bygga och bo i kommunen men att
kraven ska vara sådana att minimal påverkan sker ur miljösynvinkel och sett till
landskapsbilden med sina olika naturmiljöer. Enligt yttrande är exempelvis färg och
form av större betydelse gällande byggnationer på fastigheter i ”sjönära” läge än ett
givet kvadratmetertal.
Tillåtelse av byggnation av fritidshus eller permanenta bostäder vid sjöar kan vara del
av en ”bärkraftig utveckling” ekonomiskt sett för Hällefors kommun då det kan bidra till
en inflyttning till kommunen och därmed ökade skatteintäkter. I viss grad bidrar de som
bygger större fritidshus till upprätthållandet av ett serviceunderlag, framförallt
sommartid.
Men en ökad byggnation vid sjöar kan även riskera att värden för besöksnäringen i
kommunen i viss utsträckning förvanskas eller förstörs – och därmed ha en negativ
effekt på den ekonomin.
Ny bebyggelse ska enligt nationella och regionala beskrivningar planeras i tätorter.
Indirekt beskrivs även detta gälla i den kommunala översiktsplanen. Nybyggnation eller
omvandling av fritidshus för permanentboende ska i första hand säkerställas på mer
hållbart sätt, närmare kollektivtrafik och service, bredband etc. Att ta bort
begränsningen i storlek på byggnader vid kommunens sjöar bidrar till att fler kan välja
att bosätta sig i sjönära läge, det vill säga relativt långt ifrån tätorter.
De som bosätter sig permanent i sina nuvarande fritidshus kan ha en ålder som gör att
de inom en relativt snar framtid kommer behöva tillgång till vård och service i
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större/annan utsträckning än tidigare. Om detta behov blir ett faktum och ska kunna
tillgodoses samtidigt som vi ska minska koldioxidutsläppen måste kommunen se över
hur vård och service ska kunna erbjudas på ett hållbart sätt. Kollektivtrafikens andel av
antalet arbetsresor har hittills varit svår att öka i denna del av länet.
Att enstaka byggnader byggs eller byggs ut på landsbygden för att möjliggöra permanent
boende eller ett boende i perioder medför en splittrad transportsituation som i stor
utsträckning bygger på tillgång till bil för varje hushåll. Planering av hållplatser,
busskurer och busslinjer med tillräckligt turtäthet och trygga, säkra
pendlingsparkeringar är avgörande för att öka mängden personer som använder
kollektiva färdmedel.
Behov av strategi
Beslut kring områdesbestämmelser påverkar var och hur bostadsbyggande och
anläggningar för besöksnäringen eller internturismen (såsom allmänna bryggor och
badplatser) kan och bör få ta plats. För att minska utsläpp av växthusgaser och bevara
en landskapsbild som alla kan dra nytta av bör kommunen ha en plan för
kollektivtrafiken samt verka för att invånare och besökare ska kunna välja hållbara
färdsätt så som cykel, elbil, samåkning etc. inom kommunen.
För att kunna se vilka intressen som ska ges företräde på specifika platser är det även
viktigt att kommunen har en uppfattning av hur många personer som turistar årligen
inom kommunen eller på annat sätt mäter hur stort värde besöksnäringen har för
kommunen. Inte minst bör kommunen förtydliga vilka kulturhistoriska värden och
lokala uttryck som finns i bebyggelsemönster och byggnadsuttryck. På så sätt värnas det
platsspecifika, vilket underlättar vid behov att föra ett resonemang vid eventuella
utökade möjligheter att få bygga kring de sjöar som idag har begränsningar.
Att tillåta en högre exploatering inom utpekade LIS-områden kan tyckas självklart då de
flesta frågor redan är utredda i dessa områden. Dock kvarstår att oavsett om där finns
bestämmelser eller inte kräver lagen särskilt skäl för att kunna upphäva strandskyddet
inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Byggnaden, verksamheten
eller åtgärden måste ”bidra till en utvecklad landsbygd”. Den sökande och lovgivande
tjänstepersoner bör kunna hänvisa till kommunala dokument som beskriver vad som
utgör en utvecklad landsbygd i Hällefors kommun.
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Förfarande
Förändring eller upphävande av områdesbestämmelser
En områdesbestämmelse kan användas för att beskriva tillåten användning och
utformning av mark för gemensam användning, reglera storlek på fritidshus och tomter,
till vissa delar omfattningen av kraven på bygglov samt placering och utformning av
byggnadsverk, tomter och vegetation/markytans utformning.
Enlig plan- och bygglagen får områdesbestämmelser läggas för begränsade områden av
kommunen som inte omfattas av en detaljplan. Med områdesbestämmelser får
kommunen endast reglera grunddragen för användningen av mark- och vattenområden
för bebyggelse, fritidsanläggningar etc. om det behövs för att säkerställa syftet med
översiktsplanen eller för att tillgodose ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken.
De krav som ställs på förslag till och vid antagande av områdesbestämmelser gäller
också för förslag till och beslut om att ändra eller upphäva områdesbestämmelser.
Arbetet med att ta fram, revidera eller upphäva områdesbestämmelser får förenklas på
samma sätt som för detaljplan om förslaget är förenligt med översiktsplanen och
länsstyrelsens granskningsutlåtande till denna. Ytterligare förutsättningar som ska vara
uppfyllda för att ett standardförfarande ska kunna tillämpas är att förslaget inte är av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Vid bygglovförfarande tolkar handläggare och stadsarkitekt områdesbestämmelsen
samt övriga relevanta juridiska dokument och lagtexter för att kunna bedöma
lämplighet i placering och utformning.

Framtagande av kompletterande dokument
Ett eventuellt kompletterande dokument, såsom riktlinjer eller en policy, följer inte en
strikt planprocess. Dock är det en stor fördel om medborgardialog eller annan slags mer
omfattande samrådsförfarande hålls.
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Alternativ
Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsbyggnadskontor ser att fyra alternativ finns. Av
dessa är det någon av de alternativen A eller D som förvaltningen rekommenderar att
kommunen går vidare med (se vidare under bedömning).

A) Upphävande av områdesbestämmelse samt antagande av policy
Det är möjligt att låta upphäva enstaka eller samtliga områdesbestämmelser som
reglerar fritidsbebyggelse. Det är mycket viktigt att vid förändring av eller borttagande
av områdesbestämmelser formulera vad som utgör viktiga natur- och kulturmiljöer i
området och fortsätta skydda dessa miljöers värde. Ett helhetsperspektiv om frågor
kring gestaltning och landskapsbild så att hänsyn kan tas i det enskilda fallet kan endast
garanteras genom styrning på annat sätt.
Förutsättningarna för hur hänsyn ska tas kan med fördel tydliggöras i ett separat,
strategiskt dokument såsom en arkitekturpolicy som beskriver allmänna
hänsynstaganden och kommunens strategiska ställningstaganden gällande utformning
och gestaltning av byggnader i olika sorts miljöer. Dokumentet förtydligar för alla
parter; allmänhet, byggherrar, tjänstepersoner och politiker m.fl. i ett tidigt skede vilka
möjligheter, eftersträvanden och begränsningar som finns inom kommunen.
Ett strategiskt dokument bör beskriva generella riktlinjer gällande exempelvis form och
färg i känsliga miljöer såsom nära strand eller i öppet läge i landskapet och förtydliga
vilka frågor som måste besvaras innan bygglov kan medges. Tillsammans med
strandskyddet kan landskapsbilden fortsätta bevaras utan att bebyggelsen på förhand
begränsats i absoluta exploateringstal eller till estetisk.
Eventuella konsekvenser (bör utredas närmare)
Detta tillvägagångssätt kan innebära att de som vill bygga stort eller på annat sätt som
inte är möjligt med dagens bestämmelser kan göra det, under förutsättning att hänsyn
tas så som det är formulerat i det strategiska dokumentet.
Om kommunen väljer att upphäva alla bestämmelser och samtidigt tar fram ett
kompletterande strategiskt dokument är arbetssättet förhållandevis tids- och
resurseffektivt.

B) Upphävande av områdesbestämmelse
Det är möjligt att låta upphäva enstaka eller samtliga områdesbestämmelser. Enbart
upphävande medför att bedömningen av vad som är en lämplig byggnation sker från
bygglov till bygglov, utan helhetssyn.
Eventuella konsekvenser (bör utredas närmare)
Upphävande kan leda till en både högre och mer utspridd exploatering. Det kan bli svårt
att styra att en ökad exploatering vilket kan förändra landskapsbilden, särskilt på sikt.
Tidigare undantagen mark kan tas i anspråk för bebyggelse och det kan vara långt från
befintlig service och kollektivtrafik. Detta kan leda till att värden i form av orörda sjöar
minskar samt till ökade biltransporter med utsläpp.
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Ett upphävande av samtliga bestämmelser utan antagande av andra riktlinjer/policy kan
innebära att det blir svårare att reglera bebyggelsebeståndet och dess uttryck i relation
till landskapsbilden, besöksvärden och hållbarhet.
Om kommunen väljer att upphäva alla bestämmelser är dock arbetssättet förhållandevis
tids- och resurseffektivt.

C) Ingen förändring (nollalternativ)
De utpekade LIS-områden som finns i områdesbestämmelserna får en liten
verkningsgrad då den tillåtna exploateringen är så pass låg. Sjöarna behålls till stora
delar oexploaterade och de värden som områdesbestämmelserna syftar till att skydda
består. Turism och friluftsliv vid sjöarna kan fortsatt ske utan större påverkan. En större
exploatering skulle kunna komma att ske vid andra sjöar i kommunen eller på platser
där områdesbestämmelsen inte finns.
Eventuella konsekvenser (bör utredas närmare)
Ett bevarande av samtliga områdesbestämmelser i sin nuvarande utformning kan
innebära att eventuella husägare, bostadsintressenter och exploatörer väljer en annan
kommun eller plats för lokalisering.

D) Översyn av bestämmelse för bestämmelse
En blandning av upphävande, ändringar och bevarande av områdesbestämmelser,
tillsammans med en detaljplaneläggning av vissa delar. Varje bestämmelse tittas på för
sig, med skilda planuppdrag, alternativt genom att några bestämmelser ses över i en
gemensam process. Exempelvis kan högre exploateringstal vid byggnation runt dessa
sjöar tillåtas.
Finns ingen kulturmiljöplan, arkitekturpolicy eller liknande inför en förändring av en
områdesbestämmelse kan det medföra en rekommendation att bestämmelsen antingen
inte bör tas bort, alternativt att mer omfattande beskrivningar behövs vad gäller dessa
frågor i en reviderad bestämmelse.
Kommunen kan genom att se ut områdesbestämmelser en och en styra
bostadsbyggandet till främst de utpekade LIS-områdena men också till ett potentiellt
ökat byggande i andra delar närmare de större tätorterna och infrastrukturen.
Kommunen kan välja att fokusera på vissa områden närmare tätorterna samtidigt som
andra delar av samma sjö behåller en högre grad av natur.
Kvarvarande områdesbestämmelser kan ändras eller upphävas på sikt, vid framtida
behov eller vid införandet av nya LIS-områden. Genom en avvägd planering kan även de
områden där turism är en viktig del undvikas att bli negativt påverkade. Viktigt i detta
förslag är att fokus läggs mer lokalt och att utpekade delar utreds.
Eventuella konsekvenser (bör utredas närmare)
Detta tillvägagångssätt gör att kommunen fokuserar på område för område, vilket
öppnar för att eventuella framtida förändrade förutsättningar kan tas med efter hand.
Behovet av planläggning kan dock tydliggöras.
Detta arbetssätt är relativt tids- och resurskrävande.
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Bedömning
Landskapsbilden är viktig för Hällefors kommun att bevara och utveckla medvetet. Genom
framtagande av ett kulturmiljöprogram eller och/eller genom en arkitekturpolicy kan värden i
olika slags landskap definieras. Utan ett sådant dokument blir det svårare att garantera
landskapsbildens natur- och kulturvärden.
Fritidsbyggnader kan vara en del i att möjliggöra för turism och friluftsliv för besökare,
men nya fritidshus bör underställas natur- och kulturvärden på plats, då turismen och
friluftslivet är ett allmänintresse, till skillnad från fritidsboende som framförallt är ett
särintresse.
Stadsarkitektkontoret bedömer att vidare arbete och utredning i första hand bör ske vid
tre sjöar, Saxen, Sör-Älgen och Norr-Älgen. Anledningen till detta är att de tre sjöarna är
i nära anslutning till kommunens tätorter och transportleder, men även har stor
betydelse för besöks- och friluftslivet. Det högsta bebyggelsetrycket finns runt dessa
sjöar och två av dem har LIS-områden utpekade.
Då sjöarna och områdesbestämmelser omfattar stora ytor med stor variation i
landskapet, befintlig bebyggelse samt natur-, kultur- och friluftslivsvärden finns det ett
behov av att se de specifika förutsättningarna som råder. Några områdesbestämmelser
begränsar byggnation på ett likartat sätt runt i princip hela sjön. Begränsningen är
likadan inom alla områdesbestämmelserna. Andra sjöar är inte reglerade alls. Detta gör
att flexibiliteten inte är så stor och risken för mycket olikartad bedömning görs inom
samma slags landskapsbild.
LIS-områdena är utredda och bedömda som mest lämpliga platser i kommunen för
etablering av strandnära bostäder och fritidsanläggningar. Därför borde det i första
hand vara vid dessa sjöar etableringar ska ske. Ett upphävande av
områdesbestämmelserna för dessa områden och ett eventuellt införande av detaljplaner
bör ses som en naturlig utveckling av platserna. Huruvida områdesbestämmelserna i
övriga delar uppfyller något syfte utifrån skyddshänsyn eller om exploateringsgrad kan
ökas behöver utredas vidare.
Stadsarkitektkontoret ser ett behov av ytterligare utredning av respektive
områdesbestämmelse som önskas förändras/upphävas. Det platsspecifika är viktigt i
alla delar för att kunna skapa en god samhällsutveckling med sjöarna och deras
omgivning i fokus. På vissa platser kan bebyggelse vara lämpligare än på andra platser
och på andra vara mindre lämpligt. Genom att ha en helhetssyn och studera platserna
snarare än en hel sjö kan en utveckling av både boende och besöksnäring ske parallellt.
Utredningen har kommit fram till att det finns ett behov av ytterligare strategiska
dokument för att kunna styra utvecklingen till fördel för både friluftsliv och
landskapsbild samt för byggnation av fritids- och bostadshus. Både för
gestaltningsfrågor och för turismnäringsfrågor, då de i viss mån hänger ihop. Med denna
typ av dokument är det möjligt att skapa områdesbestämmelser (eller detaljplan) som
medger en större frihet i fråga om färg, form och placering, alternativt att ta bort
bestämmelsen helt. Frågeställningarna hanteras då mer ingående i de strategiska
dokumenten och relevans i det specifika byggprojektet avgöras från plats till plats.
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Vid eventuella ändringar av områdesbestämmelser är det viktigt att utreda och planera
in bättre tillgänglighet till de olika sjöarna för allmänheten.

Rekommendation
Två alternativ till fortsättning har utkristalliserat sig som mest lämpliga att ge i uppdrag
till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att utföra:
1. Upphäva samtliga tio områdesbestämmelser med samtidigt antagande av ett
kompletterande, strategiskt dokument (alt. A).
Upphävande sker genom en gemensam planprocess med ordinarie samrådsförfarande.
Detta förutsätter att förvaltningen även ges i uppdrag att på förhand eller parallellt ta
fram riktlinjer för byggnadsgestaltning i sjönära läge (till exempel som del av
arkitekturpolicy) samt att antagandet av policyn sker innan upphävandet av
områdesbestämmelser vinner laga kraft.
Upphävandet förväntas ta maximalt ett år, men kan gå fortare om det strategiska
dokumentet tas fram i separat process och antas innan upphävandeprocessen för
områdesbestämmelse kommit till samråd.
Det strategiska dokumentet kan nyttjas till mycket mer än enbart framtida
bygglovsprocesser inom berörda områden.
2. Revidera ett urval av områdesbestämmelser (alt. D).
Revidering görs lämpligtvis en och en, då specifika nya bestämmelser kan behöva
formuleras, alternativt ersättas med en planläggning. Att låta revidera två bestämmelser
samtidigt kan vara möjligt.
Beroende på antalet görs detta efter hand i skilda planprocesser.
Varje planprocess förväntas ta runt ett år. Sammantaget tar ändringen av tre
bestämmelser dock som minst ett och ett halvt år.

Sara Hallström
Stadsarkitekt

Jonathan Pedersén
Planarkitekt
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Bilagor
Kartor som beskriver olika nyttjandeaspekter ej redovisade i andra omnämnda
kommunala dokument.

Bilaga 1 – Kanotleder; Svartälven, Nittälven
Bilaga 2 – Vandringsleder; Silverleden, Postleden etapp 1
Bilaga 3 – Riksintressen friluftsliv och naturvårdsområden

No
rra

Kanotled

Svartälven
Lägerplatser
Lägerplatserna längs kanotleden har vindskydd, eldplats, TC samt vedförråd. För att underlätta för skötselföreningen vädjar vi till dig att ta med dina sopor när
du lämnar rastplatsen.
Södra Laggen. Goda tältningsmöjligheter.
Älvsjön. Goda tältningsmöjligheter.
Älvsjöhyttan. Goda tältningsmöjligheter.
Vraket. Öppen ängsmark runt torpgrunden. Goda
tältningsmöjligheter.
Vintersjön. Här ﬁnns två vindskydd. Goda tältningsmöjligheter.
Mögrevsände. Begränsade tältningsmöjligheter.
Risforsberget. Goda tältningsmöjligheter.

Lisjön

N Laggen

N

Kanotled från Tyfors till
Vintersjön 31 km
Tyfors – Älvsjön
Älvsjön – Älvsjöhyttan
Älvsjöhyttan – Vintersjön
(Vintersjön - Hällefors

13 km
5 km
13 km
20 km)

S Laggen

Kanotled från västra Sundsjön
till Vintersjön 40 km
Västra Sundsjön – Lesjöfors
Lesjöfors – Vintersjön

Djuprämmen

25 km
15 km

Rämmen

Länsgräns

Näsrämmen
Älvsjön

Bosjön

Lesjön
Smalsjön
Holmsjön
V Sundsjön

Lövsjön

Svartälven

Ö Sundsjön

Lesjöfors
Mögrevsände

Örebro
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bro
Öre

Bredreven

1

www.bergslagsleden.se
Mögreven
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n
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Information om kanotleden

Svartälven gör verkligen skäl för sitt namn.
Den har mörkt vatten och barrskogsklädda stränder. Svartälven rinner genom genuin
Bergslagsnatur med malmförande berg och
milsvida skogar. Känslan av vildmark bryts
endast ibland av några torp, byar och enstaka
brukssamhällen.
Från källsjöarna ett par mil norr om Tyfors
i Dalarna och ner till Skagern är den totala längden 20 mil, varav större delen, eller ungefär
15 mil, rinner genom Örebro län. Den som
börjar färden vid Älvsjöhyttan och avslutar
sin färd i Grythyttan har gjort en tur på 5,5
mil. Möjlighet finns att starta längre norrut i
Tyfors. Turen förlängs då med 2 mil. En lagom
paddelfart ger en snitt-hastighet av 3–5 km
per timme.
Tyfors–Älvsjöhyttan, 18 km
Från startplatsen i Tyfors flyter älven sakta
söderut. Först passerar den under bron vid R
26 och går vidare mot Gustavsström. Det finns
ett fåtal stugor längs älven. Vid Gustavsström
är det ett kort lyft över vägen. Därefter kommer två kraftverksdammar, den första efter 1,5
km och nästa efter 1 km. Efter ytterligare 1 km
kommer den första rastplatsen. Därifrån är det
5 km till det lilla samhället Älvsjöhyttan.

Älvsjöhyttan–Silvergruvan, 25 km
Lämplig startplats är östra stranden nedanför
dammen i Älvsjöhyttan. Sträckan är i sin
helhet lugnflytande, utan några forsar eller
starkare strömmar. Älvens övre delar har en
utpräglad vildmarkskaraktär, med talrika spår
av älg, rådjur och bäver.
Efter Vintersjön blir älven mer påverkad av
överdämningar och storskogsbruk. De båda
dammarna vid Risfors och Örlingsdammen
är numera rivna men har ersatts av en ny och
större dammbyggnad 500 m norr om den
senare. Varning för strömsug nära dammluckorna vid påsläpp! Sjön Örlingen är sånär som
på den norra delen ganska starkt påverkad av
fritidsbebyggelse.
Silvergruvan–Hällefors, 8 km
En bit nedströms Silvergruvan kan strömmen
vara ganska stark, framför allt vid högvatten.
Närmare Hällefors flyter älven ut i ett smalt
sjölandskap med låga stränder och en mängd
småöar. Tidigare har detta älvavsnitt använts som timmermagasin, varför halvsjunkna
stockar kan förekomma. Genom Sångsbäcken
kan man nå badplatsen i Lill-Sången. Upptag
på östra stranden. Hällefors har en hel del att
erbjuda den naturintresserade, till exempel
Knuthöjdsmossens naturreservat, en högmosse
med en av Bergslagens största gölsamlingar. I
Hällefors finns tillgång till affärer och all sorts
service.
Lövsjön–Lesjöfors, 17 km
Lämplig startplats är norra sidan av Lövsjön,
vid en udde med en härlig sandstrand. Färden
går mot nordost via Holmsjön och genom ett
smalt och grunt delta till Bosjön. De första
husen börjar synas längs stränderna på väg
mot Rämmens herrgård, där det är ett lyft till
sjön Näsrämmen. Här fortsätter färden österut
förbi en del små och stora öar och den vackra
kyrkan på en udde på norra sidan. Vid sydöstra
viken kommer ett lyft över till Lesjön – här
passeras Lesjöbyn, med en fin badplats, och
färden går sedan vidare söderut till norra delen
av Lesjöfors.
Lesjöfors–Vintersjön, 15 km
Startplats vid södra Lesjöfors vid norra änden
av Lesjöforsälven, som slingrar sig söderut
och endast vidgar sig genom Blockenhus-agen
och Fransagen, för att sedan åter smalna av
på sin väg mot Bredreven. Här går färden
österut förbi en del bebyggelse, framför allt på
norra sidan av sjön. Vid den östra sidan är ett
kortare lyft till norra delen av Mögreven, som
har ganska branta stränder på sin väg söderut
mot Kosundet, för att sedan komma ut i södra
delen av sjön. Vid sydöstra änden finns en fin
sandstrand och här börjar Tvärälven, som är
en liten och grund, sling-rande älv som rinner
genom skogslandskap ut i Svartälven vid Vintersjön.
Sävsjön–Grythyttan, 22 km
Detta avsnitt har ungefär likartad karaktär
som de övriga. Det består av älvpaddling på
Sävälven samt sjöpaddling på Sör-Älgen och
Norr-Älgen.

Kartor
Topografisk karta 615 Hällefors, 627 Fredriksberg.

Fiske
För att fiska i Svartälven krävs fiskekort. Det
finns att köpa på flera ställen i området. Kontakta Hällefors turistbyrå, 0591-120 01, för
mer information.

Länets kanotleder
Svartälven är en av sex kanotleder i Örebro län.
De övriga är Nittälven, Svartån, Arbogaån,
Rastälven och Järleån. Huvudman för kanotlederna är Regionförbundet Örebro.

Kanotuthyrare
En förteckning över kanotuthyrare finns på
www.regionorebro.se/naturochfriluftsliv.

För mer information
Hällefors turistbyrå, 0591-120 01,
www.hellefors.se; Örebrokompaniet,
019-21 21 21, www.visitorebro.se, Destination Karlskoga Degerfors turistbyrå,
0586-614 74, www.karlskoga.se,
Regionförbundet Örebro, 019-602 63 00,
www.regionorebro.se.

Friluftslivets hemsida
På www.regionorebro.se/naturochfriluftsliv
hittar du samlad information om natur och
friluftsliv i Örebroregionen. Här finns aktuella
uppgifter om övernattningsmöjligheter längs
kanotlederna och Bergslagsleden. Du kan även
ladda ner etappblad och få tips om aktiviteter,
sevärdheter och användbara länkar.

Sevärdheter 1 (se karta)
1. Nedre Vraket
Kulturlandskap. En 10 m hög åsrygg omgiven av ängsmarker och
betespräglad björkskog.
2. Knuthöjdsmossen
Naturreservat. En högmosse med rikt
fågelliv. Spångade stigar och handikappramp. Särskild naturreservatsfolder finns.
3. Hällefors
Bruksort där kultur och natur möts.
Riksbekant för sina konstsmyckade
bostadsområden och Formens hus
med designutställningar.
4. Hammarmossen
Naturreservat. Högmosse med många
gölar.
5. Björskogsnäs
Naturreservat. Mycket rik växtplats
med bland annat orkidén guckusko.
Särskild naturreservatsfolder finns.
6. Skräddartorp
Kulturminnesgård. Gammal bergsmansgård med vagns-, hytt- och redskapsmuseum. Kaffestuga. Drivs av
Grythyttans hembygdsförening.
7. Grythyttan
Kulturhistoriskt intressant 1600-talsby med riksbekant gästgiveri. Måltidens hus med skola, butik, restaurang, museum och utställningar.
8. Sävenfors
Välbevarad hyttbyggnad med dammkonstruktion som ger en fallhöjd på
11 m. Stor fiskodling som svarar för
uppfödning och utsättning av fisk i
sjöar över hela landet.
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Startplats Tyfors vid väg 26.
Landtransporter.
Startplatsen ligger ca 1500 m norr om
bron över Svartälven vid gränsen mellan
Dalarna och Värmland. Avfart på västra
sidan av vägen, följ smal grusväg 500 m till
startplatsen, TC och tältningsmöjligheter.
Gustavsström 75 m. Upptag och ilägg på
västra sidan. TC ﬁnns.
Södra Laggen 300 m. Upptag på västra
sidan. Följ stig till iläggsplatsen på samma
sida. TC och tältningsmöjligheter.
Norra Älvsjön 150 m. Upptag och ilägg
på västra sidan.
Älvsjöhytttan 300 m. Upptag på östra sidan.
Följ väg till iläggsplatsen på samma sida. TC
och begränsade tältningsmöjligheter.
Startplats Västra Sundsjön vid väg 246.
Landtransporter
Västra Sundsjön 900 m. Upptag i södra
änden till höger om dammen, ilägg öster
om dammen vid östra Sundsjön, transport
längs väg.
Östra Sundsjön 1500 m. Upptag nordöstra sidan ilägg norra sidan vid Lövsjön,
transport längs väg.
Bosjön 600 m. Upptag nordöstra sidan
ilägg västra sidan vid Rämmen, transport
längs väg.
Näsrämmen 300 m. Upptag väster om
dammen, följ grusväg, passera väg 26 och
därefter stig till Lesjön.
Lesjön 2600 m. Upptag sydvästra stranden. Följ grus- och asfaltsväg söderut genom Lesjöfors. Ta vänster vid nedlagd
Bensinstation. Följ grusväg (300 m) till
iläggsplatsen vid Lesjöforsälven.
Stjärnfors 100 m. Upptag norr om dammen. Följ väg till iläggsplatsen norr om
kraftverket.
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Lägerplatser
Lägerplatserna längs kanotleden har vindskydd, eldplats, TC samt vedförråd. För att underlätta för skötselföreningen vädjar vi till dig att ta med dina sopor när
du lämnar rastplatsen.
Älvsjöhyttan. Goda tältningsmöjligheter.
Vraket. Öppen ängsmark runt torpgrunden. Goda
tältningsmöjligheter.
Vintersjön. Här ﬁnns två vindskydd. Goda tältningsmöjligheter.
Mögrevsände. Begränsade tältningsmöjligheter.
Risforsberget. Goda tältningsmöjligheter.
Silvergruvan. Goda tältningsmöjligheter.
Avlägget. Goda tältningsmöjligheter.
Hammarn. Begränsade tältningsmöjligheter.
Sundsudden. Goda tältningsmöjligheter.
Käxtjärn. Begränsade tältningsmöjligheter.
Svanvik. Goda tältningsmöjligheter.
Hälgsnäsviken. Goda tältningsmöjligheter.
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Älvsjöhyttan – Vintersjön
13 km
Vintersjön – Örlingsdammen 5 km
Örlingsdammen – Hällefors 15 km
Hällefors – Grythyttan
14 km

Sävsjön – Sikfors
Sikfors – Grythyttan
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Hällefors

Kanotled från Älvsjöhyttan till
Grythyttan 47 km

Kanotled från Sävsjön till
Grythyttan 28 km

NorrÄlgen

Hammarn

Örebro

13 km
15 km

www.bergslagsleden.se

Torrvarpen

5
Sör-Älgen

4
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Information om kanotleden

Startplats Sävsjön.
Landtransporter.
Sävenforsdammen 600 m. Upptag på
västra sidan. Ilägg på västra sidan efter
Camp Sävenfors.
Sikfors 1500 m. Upptag vid Sikforsån
på västra sidan. Transport över järnvägen förbi herrgården. Ilägg strax bakom
Hyttudden i Sörälgen.
Grythyttan 600 m. Upptag på södra sidan före dammen intill Måltidens hus.
Ilägg vid båtplatsen i södra Torrvarpen.
Startplats Lesjöfors.
Landtransporter mellersta.
Stjärnfors 100 m. Upptag norr om dammen. Följ väg till iläggsplatsen norr om
kraftverket.
Svartälven gör verkligen skäl för sitt namn.
Den har mörkt vatten och barrskogsklädda stränder. Svartälven rinner genom genuin
Bergslagsnatur med malmförande berg och
milsvida skogar. Känslan av vildmark bryts
endast ibland av några torp, byar och enstaka
brukssamhällen.
Från källsjöarna ett par mil norr om Tyfors
i Dalarna och ner till Skagern är den totala längden 20 mil, varav större delen, eller ungefär
15 mil, rinner genom Örebro län. Den som
börjar färden vid Älvsjöhyttan och avslutar
sin färd i Grythyttan har gjort en tur på 5,5
mil. Möjlighet finns att starta längre norrut i
Tyfors. Turen förlängs då med 2 mil. En lagom
paddelfart ger en snitt-hastighet av 3–5 km
per timme.
Tyfors–Älvsjöhyttan, 18 km
Från startplatsen i Tyfors flyter älven sakta
söderut. Först passerar den under bron vid R
26 och går vidare mot Gustavsström. Det finns
ett fåtal stugor längs älven. Vid Gustavsström
är det ett kort lyft över vägen. Därefter kommer två kraftverksdammar, den första efter 1,5
km och nästa efter 1 km. Efter ytterligare 1 km
kommer den första rastplatsen. Därifrån är det
5 km till det lilla samhället Älvsjöhyttan.
Älvsjöhyttan–Silvergruvan, 25 km
Lämplig startplats är östra stranden nedanför
dammen i Älvsjöhyttan. Sträckan är i sin
helhet lugnflytande, utan några forsar eller
starkare strömmar. Älvens övre delar har en
utpräglad vildmarkskaraktär, med talrika spår
av älg, rådjur och bäver.

Efter Vintersjön blir älven mer påverkad av
överdämningar och storskogsbruk. De båda
dammarna vid Risfors och Örlingsdammen
är numera rivna men har ersatts av en ny och
större dammbyggnad 500 m norr om den
senare. Varning för strömsug nära dammluckorna vid påsläpp! Sjön Örlingen är sånär som
på den norra delen ganska starkt påverkad av
fritidsbebyggelse.
Silvergruvan–Hällefors, 8 km
En bit nedströms Silvergruvan kan strömmen
vara ganska stark, framför allt vid högvatten.
Närmare Hällefors flyter älven ut i ett smalt
sjölandskap med låga stränder och en mängd
småöar. Tidigare har detta älvavsnitt använts som timmermagasin, varför halvsjunkna
stockar kan förekomma. Genom Sångsbäcken
kan man nå badplatsen i Lill-Sången. Upptag
på östra stranden. Hällefors har en hel del att
erbjuda den naturintresserade, till exempel
Knuthöjdsmossens naturreservat, en högmosse
med en av Bergslagens största gölsamlingar. I
Hällefors finns tillgång till affärer och all sorts
service.
Lövsjön–Lesjöfors, 17 km
Lämplig startplats är norra sidan av Lövsjön,
vid en udde med en härlig sandstrand. Färden
går mot nordost via Holmsjön och genom ett
smalt och grunt delta till Bosjön. De första
husen börjar synas längs stränderna på väg
mot Rämmens herrgård, där det är ett lyft till
sjön Näsrämmen. Här fortsätter färden österut
förbi en del små och stora öar och den vackra
kyrkan på en udde på norra sidan. Vid sydöstra
viken kommer ett lyft över till Lesjön – här
passeras Lesjöbyn, med en fin badplats, och
färden går sedan vidare söderut till norra delen
av Lesjöfors.
Lesjöfors–Vintersjön, 15 km
Startplats vid södra Lesjöfors vid norra änden
av Lesjöforsälven, som slingrar sig söderut
och endast vidgar sig genom Blockenhus-agen
och Fransagen, för att sedan åter smalna av
på sin väg mot Bredreven. Här går färden
österut förbi en del bebyggelse, framför allt på
norra sidan av sjön. Vid den östra sidan är ett
kortare lyft till norra delen av Mögreven, som
har ganska branta stränder på sin väg söderut
mot Kosundet, för att sedan komma ut i södra
delen av sjön. Vid sydöstra änden finns en fin
sandstrand och här börjar Tvärälven, som är
en liten och grund, sling-rande älv som rinner
genom skogslandskap ut i Svartälven vid Vintersjön.
Sävsjön–Grythyttan, 22 km
Detta avsnitt har ungefär likartad karaktär
som de övriga. Det består av älvpaddling på
Sävälven samt sjöpaddling på Sör-Älgen och
Norr-Älgen.

Kartor
Topografisk karta 615 Hällefors, 627 Fredriksberg.

Fiske
För att fiska i Svartälven krävs fiskekort. Det
finns att köpa på flera ställen i området. Kontakta Hällefors turistbyrå, 0591-120 01, för
mer information.

Länets kanotleder
Svartälven är en av sex kanotleder i Örebro län.
De övriga är Nittälven, Svartån, Arbogaån,
Rastälven och Järleån. Huvudman för kanotlederna är Regionförbundet Örebro.

Kanotuthyrare
En förteckning över kanotuthyrare finns på
www.regionorebro.se/naturochfriluftsliv.

För mer information
Hällefors turistbyrå, 0591-120 01,
www.hellefors.se; Örebrokompaniet,
019-21 21 21, www.visitorebro.se, Destination Karlskoga Degerfors turistbyrå,
0586-614 74, www.karlskoga.se,
Regionförbundet Örebro, 019-602 63 00,
www.regionorebro.se.

Friluftslivets hemsida
På www.regionorebro.se/naturochfriluftsliv
hittar du samlad information om natur och
friluftsliv i Örebroregionen. Här finns aktuella
uppgifter om övernattningsmöjligheter längs
kanotlederna och Bergslagsleden. Du kan även
ladda ner etappblad och få tips om aktiviteter,
sevärdheter och användbara länkar.

Sevärdheter 1 (se karta)
1. Nedre Vraket
Kulturlandskap. En 10 m hög åsrygg omgiven av ängsmarker och
betespräglad björkskog.
2. Knuthöjdsmossen
Naturreservat. En högmosse med rikt
fågelliv. Spångade stigar och handikappramp. Särskild naturreservatsfolder finns.
3. Hällefors
Bruksort där kultur och natur möts.
Riksbekant för sina konstsmyckade
bostadsområden och Formens hus
med designutställningar.
4. Hammarmossen
Naturreservat. Högmosse med många
gölar.
5. Björskogsnäs
Naturreservat. Mycket rik växtplats
med bland annat orkidén guckusko.
Särskild naturreservatsfolder finns.
6. Skräddartorp
Kulturminnesgård. Gammal bergsmansgård med vagns-, hytt- och redskapsmuseum. Kaffestuga. Drivs av
Grythyttans hembygdsförening.
7. Grythyttan
Kulturhistoriskt intressant 1600-talsby med riksbekant gästgiveri. Måltidens hus med skola, butik, restaurang, museum och utställningar.
8. Sävenfors
Välbevarad hyttbyggnad med dammkonstruktion som ger en fallhöjd på
11 m. Stor fiskodling som svarar för
uppfödning och utsättning av fisk i
sjöar över hela landet.
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Startplats Älvsjöhyttan.
Landtransporter mellersta.
Älvsjöhytttan 300 m. Upptag på östra sidan. Följ väg till iläggsplatsen på samma
sida. TC och begränsade tältningsmöjligheter.
Örlingsdammen 300 m. Upptag öster
om dammen, följ vägen. Ilägg på samma
sida. TC och sopcontainer ﬁnns.
Silvergruvan 300 m. Upptag och ilägg
på östra sidan. TC ﬁnns.
Hällefors 900 m. Upptag på östra sidan.
Följ väg förbi kyrkmuren till iläggsplatsen på östra sidan. Sopcontainer ﬁnns.
Hammarn 75 m. Upptag och ilägg på
västra sidan.
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Lägerplatser
Lägerplatserna längs kanotleden har vindskydd, eldplats, TC samt vedförråd. För att underlätta för skötselföreningen vädjar vi till dig att ta med dina sopor när
du lämnar rastplatsen.
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Knuffudden. Goda tältningsmöjligheter på ängsmark.
Flosjönäset. Höglänt udde innanför Svartön. Begränsade tältningsmöjligheter bakom vindskyddet.
Tvärånstorp. Ca 500 m nedströms torpet. Begränsade tältningsmöjligheter.
Skärjen

Kanotled från Grythyttan till
Brattfors 42 km
Grythyttan – Älvestorp
Älvestorp – Pockesholm
Rockesholm – Brattfors

7 km
13 km
22 km

Malmlången

www.bergslagsleden.se
Örebro
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Information om kanotleden

Svartälven gör verkligen skäl för sitt namn.
Den har mörkt vatten och barrskogsklädda stränder. Svartälven rinner genom genuin
Bergslagsnatur med malmförande berg och
milsvida skogar. Känslan av vildmark bryts
endast ibland av några torp, byar och enstaka
brukssamhällen.
Från källsjöarna ett par mil norr om Tyfors
i Dalarna och ner till Skagern är den totala längden 20 mil, varav större delen, eller ungefär
15 mil, rinner genom Örebro län. Den som
börjar färden vid Älvsjöhyttan och avslutar
sin färd i Grythyttan har gjort en tur på 5,5
mil. Möjlighet finns att starta längre norrut i
Tyfors. Turen förlängs då med 2 mil. En lagom
paddelfart ger en snitt-hastighet av 3–5 km
per timme.
Tyfors–Älvsjöhyttan, 18 km
Från startplatsen i Tyfors flyter älven sakta
söderut. Först passerar den under bron vid R
26 och går vidare mot Gustavsström. Det finns
ett fåtal stugor längs älven. Vid Gustavsström
är det ett kort lyft över vägen. Därefter kommer två kraftverksdammar, den första efter 1,5
km och nästa efter 1 km. Efter ytterligare 1 km
kommer den första rastplatsen. Därifrån är det
5 km till det lilla samhället Älvsjöhyttan.
Älvsjöhyttan–Silvergruvan, 25 km
Lämplig startplats är östra stranden nedanför
dammen i Älvsjöhyttan. Sträckan är i sin
helhet lugnflytande, utan några forsar eller
starkare strömmar. Älvens övre delar har en
utpräglad vildmarkskaraktär, med talrika spår
av älg, rådjur och bäver.
Efter Vintersjön blir älven mer påverkad av
överdämningar och storskogsbruk. De båda
dammarna vid Risfors och Örlingsdammen
är numera rivna men har ersatts av en ny och
större dammbyggnad 500 m norr om den
senare. Varning för strömsug nära dammluckorna vid påsläpp! Sjön Örlingen är sånär som
på den norra delen ganska starkt påverkad av
fritidsbebyggelse.

Silvergruvan–Hällefors, 8 km
En bit nedströms Silvergruvan kan strömmen
vara ganska stark, framför allt vid högvatten.
Närmare Hällefors flyter älven ut i ett smalt
sjölandskap med låga stränder och en mängd
småöar. Tidigare har detta älvavsnitt använts som timmermagasin, varför halvsjunkna
stockar kan förekomma. Genom Sångsbäcken
kan man nå badplatsen i Lill-Sången. Upptag
på östra stranden. Hällefors har en hel del att
erbjuda den naturintresserade, till exempel
Knuthöjdsmossens naturreservat, en högmosse
med en av Bergslagens största gölsamlingar. I
Hällefors finns tillgång till affärer och all sorts
service.
Lövsjön–Lesjöfors, 17 km
Lämplig startplats är norra sidan av Lövsjön,
vid en udde med en härlig sandstrand. Färden
går mot nordost via Holmsjön och genom ett
smalt och grunt delta till Bosjön. De första
husen börjar synas längs stränderna på väg
mot Rämmens herrgård, där det är ett lyft till
sjön Näsrämmen. Här fortsätter färden österut
förbi en del små och stora öar och den vackra
kyrkan på en udde på norra sidan. Vid sydöstra
viken kommer ett lyft över till Lesjön – här
passeras Lesjöbyn, med en fin badplats, och
färden går sedan vidare söderut till norra delen
av Lesjöfors.
Lesjöfors–Vintersjön, 15 km
Startplats vid södra Lesjöfors vid norra änden
av Lesjöforsälven, som slingrar sig söderut
och endast vidgar sig genom Blockenhus-agen
och Fransagen, för att sedan åter smalna av
på sin väg mot Bredreven. Här går färden
österut förbi en del bebyggelse, framför allt på
norra sidan av sjön. Vid den östra sidan är ett
kortare lyft till norra delen av Mögreven, som
har ganska branta stränder på sin väg söderut
mot Kosundet, för att sedan komma ut i södra
delen av sjön. Vid sydöstra änden finns en fin
sandstrand och här börjar Tvärälven, som är
en liten och grund, sling-rande älv som rinner
genom skogslandskap ut i Svartälven vid Vintersjön.
Sävsjön–Grythyttan, 22 km
Detta avsnitt har ungefär likartad karaktär
som de övriga. Det består av älvpaddling på
Sävälven samt sjöpaddling på Sör-Älgen och
Norr-Älgen.

Kartor
Topografisk karta 615 Hällefors, 627 Fredriksberg.

Fiske
För att fiska i Svartälven krävs fiskekort. Det
finns att köpa på flera ställen i området. Kontakta Hällefors turistbyrå, 0591-120 01, för
mer information.

Länets kanotleder
Svartälven är en av sex kanotleder i Örebro län.
De övriga är Nittälven, Svartån, Arbogaån,

Rastälven och Järleån. Huvudman för kanotlederna är Regionförbundet Örebro.

Kanotuthyrare
En förteckning över kanotuthyrare finns på
www.regionorebro.se/naturochfriluftsliv.

För mer information
Hällefors turistbyrå, 0591-120 01,
www.hellefors.se; Örebrokompaniet,
019-21 21 21, www.visitorebro.se, Destination Karlskoga Degerfors turistbyrå,
0586-614 74, www.karlskoga.se,
Regionförbundet Örebro, 019-602 63 00,
www.regionorebro.se.

Friluftslivets hemsida
På www.regionorebro.se/naturochfriluftsliv
hittar du samlad information om natur och
friluftsliv i Örebroregionen. Här finns aktuella
uppgifter om övernattningsmöjligheter längs
kanotlederna och Bergslagsleden. Du kan även
ladda ner etappblad och få tips om aktiviteter,
sevärdheter och användbara länkar.

Sevärdheter 1 (se karta)
1. Nedre Vraket
Kulturlandskap. En 10 m hög åsrygg omgiven av ängsmarker och
betespräglad björkskog.
2. Knuthöjdsmossen
Naturreservat. En högmosse med rikt
fågelliv. Spångade stigar och handikappramp. Särskild naturreservatsfolder finns.
3. Hällefors
Bruksort där kultur och natur möts.
Riksbekant för sina konstsmyckade
bostadsområden och Formens hus
med designutställningar.
4. Hammarmossen
Naturreservat. Högmosse med många
gölar.
5. Björskogsnäs
Naturreservat. Mycket rik växtplats
med bland annat orkidén guckusko.
Särskild naturreservatsfolder finns.
6. Skräddartorp
Kulturminnesgård. Gammal bergsmansgård med vagns-, hytt- och redskapsmuseum. Kaffestuga. Drivs av
Grythyttans hembygdsförening.
7. Grythyttan
Kulturhistoriskt intressant 1600-talsby med riksbekant gästgiveri. Måltidens hus med skola, butik, restaurang, museum och utställningar.
8. Sävenfors
Välbevarad hyttbyggnad med dammkonstruktion som ger en fallhöjd på
11 m. Stor fiskodling som svarar för
uppfödning och utsättning av fisk i
sjöar över hela landet.
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Startplats Grythyttan.
Landtransporter.
Älvestorp 500 m. Upptag östra sidan,
transport längs väg och över dammluckor. Ilägg i Halvarsnoren.
Rockesholm 100 m. Upptag och ilägg
på västra sidan vid damm.
Blankafors 350 m. Upptag vid södra
landfästet, västra sidan. Ilägg på samma
sida. OBS. Varning för strömmar före
upptaget vid högt vattenstånd med
mycket påsläpp vid kraftverket.
Västgötehyttefors 500 m. Upptag öster
om dammen. Gå över dammen och följ
vägen till iläggsplatsen i Malmlången.
Öfalla (Brattfors kraftverk). Upptag på
västra sidan vid mindre pumpstation.
Bra slutmål då älven längre söderut är
kraftigt reglerad med långa transportsträckor.

Kanotled

Nittälven

Eskils
koja
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Rastplatser

Landtransporter

Rastplatserna längs kanotleden har vindskydd, eldplats samt
torrtoalett. Vedförråd finns normalt men kan vara tömt på
grund av hård belastning, så ta om möjligt med egen ved. För
att underlätta för skötselföreningen vädjar vi till dig att ta med
dina sopor när du lämnar rastplatsen.
Uvbergsbron. Två vindskydd, eldplatser och torrtoaletter.
Parkering finns.
Eskils koja. Eldpallkoja med eldstad och torrtoalett.
Dansarbacken. Rastplatsen ligger i anslutning
till den gamla slogängen Dansarbacken. Goda
tältningsmöjligheter.
Havsjömossen. Rastplatsen ligger på en av
de otaliga små sanduddarna. Begränsade tältningsmöjligheter vid stranden men en stor äng
finns 100 m upp från stranden.
Nittbo. Begränsade tältningsmöjligheter.
Stjärnfors. Goda tältningsmöjligheter
intill badet vid R63.
Olovsjön. Rastplatsen saknar vindskydd.
Begränsade tältningsmöjligheter.

För att markera var landtransport av kanoter lättast kan ske
finns kanotdekaler uppsatta vid upptag och ilägg. Landtransportsträckan markeras med blå pilar alternativt orange färg
på stolpar. Var noga med att följa anvisade markeringar och
respektera privat tomtmark.
Laxbäcksforsen. 100 m vid lågt vattenstånd. Tågning
möjlig.
Kolbron. 50 m. Upptag på västra sidan strax före bron.
Ilägg på östra sidan nedströms bron. Parkering, torrtoalett
och tältningsmöjligheter.
Skäret. 900 m. Kanotvagn användbar. Upptag längst in i
viken, Ljusnarens norra spets. Ilägg i sydvästra
kanten av Olovsjön, följ markeringar.

4

5

6

Kopparberg

Denna
åfåra
paddlas

Bånghammar
Bångbro Herrgård

Kanotled Nittälven
Uvbergsbron–Dansarbacken
Dansarbacken–Havsjömossen
Havsjömossen–Nittbo
Nittbo–Stjärnfors
Nittbo–Skäret

6 km
9 km
7 km
6 km
5 km

N

Örebro

Information om kanotleden

Växtlighet
Nittälvsdalen ligger i gammal bergshanteringsbygd. Hyttornas och gruvornas behov
av ved och träkol var enormt på 1600- och
1700-talen, och skogsskövlingen var i det
närmaste total. Timmerflottning har pågått
ända in på 1950-talet. Hedbarrskog dominerar området.
Längs älven finns en smal bård av björk,
gråal, brakved, pors och något asp. I undervegetationen kan man finna bland annat
blåtåtel, starrarter, nyckelblomster, älggräs
och tätört. Stränderna på ömse sidor om

Uvbergsbron.

Nittälven har tidigare utnyttjats intensivt
som slåtterängar, vilket enstaka lador fortfarande vittnar om.

takta Kopparbergs turistbyrå, 0580-805 55,
för mer information.

Djurliv

Nittälven är en av sex kanotleder i Örebro
län. De övriga är Svartån, Arbogaån, Rastälven, Järleån och Svartälven. Huvudman för
kanotlederna är Region Örebro län.

Ett rikt djurliv finns i området. Bland annat
är det gott om älg och rådjur. Lo, björn, varg
och mård har observerats. I Nittälvens nedre
lopp är bävern vanlig.
På mossarna häckar trana och fiskgjuse.
Tjäder och orre är tämligen vanliga. Dessutom kan nämnas korp, duvhök, tretåig
hackspett samt pärluggla.
Drillsnäppan är vanlig utefter hela kanotleden. Den flyger ofta tätt ovanför vattenytan eller står nervöst vippande på en sten i
strandkanten. Den känns igen på den bruna
ryggfärgen, de vita vingbanden och det
enträget pipande varningslätet.
Storlommen är störningskänslig vid
boplatsen, så undvik att paddla för nära.
Håll utkik efter fiskgjuse innan Nittälven når
Ljusnaren. Undvik boplatser men beundra
gärna fågelns galanta fiskafänge.

Naturreservat i Nittälven
Kanotleden passerar genom Nittälvsbrännan
och Kaljoxadalens naturreservat. Nittälvsbrännan blev reservat år 2000, efter att en
skogsbrand härjat i området. Kaljoxadalen
är med sina 700 hektar ett av Örebro läns
största naturskyddade områden. Reservatet
är variationsrikt med såväl berg och skog
som hedar och myrmark.

Kartor
Topografisk karta 615 Hällefors, 616 Lindesberg, 627 Fredriksberg.

Fiske
För att fiska i Nittälven krävs fiskekort. Det
finns att köpa på flera ställen i området. Kon-

Dansarbacken.

Länets kanotleder

Kanotuthyrare
En förteckning över kanotuthyrare finns på
www.regionorebrolan.se/turismfriluftsliv

För mer information
Kopparbergs turistbyrå, 0580-805 55,
www.ljusnarsberg.se; Hällefors turistbyrå
0591-120 01, www.hellefors.se;
Region Örebro län, 019-602 63 00,
www.regionorebrolan.se/turismfriluftsliv.

Friluftslivets hemsida
På www.regionorebrolan.se/turismfriluftsliv
hittar du samlad information om natur och
friluftsliv i Örebroregionen. Här finns aktuella uppgifter om övernattningsmöjligheter
längs kanotlederna och Bergslagsleden. Du
kan även ladda ner etappblad och få tips
om aktiviteter, sevärdheter och användbara
länkar.

Sevärdheter

1 (se karta)
1. Brattforsens och Mördarhedens naturreservat.
2. Nittälvsbrännans naturreservat.
3. Kaljoxadalens naturreservat.
4. Dansarbackens slåtteräng.
5. Dödisgropar från istiden.
6. Avsnörda korvsjöar.

Nittälven slingrar sig fram genom norra delen
av Örebro län. Foto: Roger Lundberg..

Rev. februari 2015

Nittälven är en serpentinliknande liten älv,
som rinner fram genom vildmarken i ett
sandigt hedlandskap med övervägande tallskog. Den gräver sig ständigt nya fåror i
den lösa sanden. På några ställen har älven
brutit igenom och gått rakt fram istället
för i sin gamla fåra. Lämningar av avsnörda
meanderslingor, så kallade korvsjöar, finns
på flera håll.
Det finns också ett tiotal steniga småforsar. Dessa kan i allmänhet passeras vid
högvatten. Vid lågt vattenstånd får man vada
eller bära förbi.
Det finns ingen bebyggelse utefter älven.
En populär tvådagarstur är att starta vid
Uvbergsbron och avsluta vid Djäkens bygge
eller Stjärnfors. Det är lämpligt att övernatta
vid Havsjömossen eller Nittbo. Vill man
göra en längre tur kan man fortsätta via
Skäret i norra Ljusnaren, ta sig ner till Kopparberg och vidare söderut mot Lindesberg.
För en sådan tur krävs kanotvagn.
Nittälven är inte reglerad. Det innebär att
bästa paddeltiden för hela älven är i april–
maj, då det är rikligt med vatten i älven. Vid
normalt vattenstånd är det bättre att starta
vid Kolbron. Från Havsjömossen är leden
alltid framkomlig. Där är även paddling
uppströms möjlig.
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Postleden

Hurtigtorpet - Sävenfors 13 km

Etappmål Hurtigtorpet
Hurtigtorpets motionsanläggning är
en bra start för vandringen. Här finns
under vissa tider möjlighet till dusch
och bastu. Till Hällefors går det att ta
sig med tåg eller buss. Hällefors har
full service och många affärer och flera
matställen.

Rastplatser
Sundsudden. Rastplats med vindskydd, som hör till kanotled Svartälven. En enklare rastplats finns också i
Vackerfallet som leden passerar efter
ca 5 km.

Etappmål Sävenfors
En enklare rastplats utan vindskydd
finns vid etappmålet.
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Postleden är en 56 km lång vandringsled som går mellan Hällefors och Kopparberg i norra Örebro
län. Leden går genom några av de stora naturreservat som avsatts för kommande generationer. Vandringen bjuder på vidsträckta utsikter, stora myrar, gammelskog och med goda möjligheter att söka
såväl stillhet och äventyr. Leden passerar också ett antal brukslämningar, kolbottnar, torpställen och
andra minnen från en tid då skogs- och bergsbruk var de viktigaste sysselsättningarna i Bergslagen.

Vandra Postleden
Ett bra start är Hurtigtorpets motionsanläggning i östra delen av Hällefors. De
första 17 kilometrarna följer leden Silverleden fram till platsen Forshuvudet strax
söder om Sävsjön. Från Sävsjön går sedan
Postleden i öst-västlig riktning. Den
passerar de fem naturreservaten och går
fram till Olovsjöns rastplats, strax utanför
Kopparberg där leden går samman med
Bergslagsleden.

Sevärt längs leden
Hurtigtorpet
Hurtigtorpet är ett torpställe med anor
från 1600-talet.

Hällefors hembygdsgård
Efter 700 meter passerar Postleden
hembygdsgården. Torpet kallades tidigare
Snicker Pers. Loftboden på området är
flyttad hit från Hurtigtorpet.

Från Sävsjön fram till 1,5 km före
etappmål Sassalampi, går leden längs den
gamla postvägen mellan Hällefors och Silken. Här gick forna tiders brevtransporter
till fots eller till häst, långt fö ≈re det att
moderna vägar byggdes.
I Kopparberg stämplades det unika gula
tre skilling banco-frimärket år 1857.
Frimärket var länge världens dyraste och
mest kända frimärke. Det såldes för 15
miljoner kronor i slutet av 1990-talet.
Frimärket är ett feltryck och skulle varit
grönt. I Kopparberg finns ett litet museum som berättar mer om historien.
Du kan avsluta i Kopparberg och ta buss
eller tåg tillbaka. Du kan också fortsätta
vidare på Bergslagsleden mot Kloten, eller
gå söderut.

Sävenfors
Sävenfors har varit en stor industriort.
Här har bland annat funnits skär- och
valsverk (1740-1840-talet), stålhammare
för garvning, stålbrännugn med räckhammare (1777-1785), fyra knipphammare,
såg med tre ramar och kantverk, träsliperi
samt hytta (1881-1926)

Tänk på när du vandrar
Dricksvatten finns inte längs leden, men
bäckarnas och sjöarnas vatten är så rent
att det kan användas till matlagning eller
att dricka efter kokning.
För att underlätta för oss som sköter
leden, vädjar vi till dig att ta med dina
sopor när du lämnar rastplatsen.
Den svenska allemansrätten ger oss unika
möjligheter, men också en skyldighet
att vårda naturen och visa respekt för
markägarna. Du får tälta en natt utan
tillstånd, men inte nära privat mark.

Bergslagernas järnväg
Efter 2,5 km passerar leden Bergslagernas järnväg, byggd 1877. Järnvägen
är fortfarande i drift. Leden passerar
även den nedlagda och upprivna Hällefors-Norrälgens järnväg, byggd 1860. Här
gick transporter från hyttan i Sävenfors
via pråmtransport på Norrälgen, innan
järnväg byggdes ända till Sävenfors.

Gör upp eld bara på de iordningställda eldplatserna. Förvissa dig alltid om
att elden är släckt innan du går vidare
och elda aldrig under sommarens torrperioder då brandfaran är stor.

Fakta om Postleden

Bergslagsleden

Postleden knyter samman Silverleden i
Hällefors kommun med Bergslagsleden.
Postleden går genom fem vilda naturreservat – Ställbergsmossen, Kaljoxadalen,
Nittälvsbrännan, Genstigsbrännan och
Ljustjärnsskogen. En lämplig vandring
kan vara 2-3 dagar.

Med sina 280 km är den en av Sveriges
längsta vandringsleder. Leden är indelad
i 17 etapper som är mellan 7 och 23
km långa. Leden startar i Kloten, vid
gränsen till Dalarna, och slutar vid
Stenkällegården, långt nere i västgötadelen av Tiveden.

från 1600-talet fram till 1880, samt ett
kvartsbrott, ett dagbrott där det bröts
kvarts i början av 1900-talet. Övriga
sevärdheter i området är Knuthöjdsmossens naturreservat känd för sina
häckande smålommar samt Krokbornsparken, Sveriges äldsta folkpark. Parken
började anläggas år 1796.

Silverleden

För mer information

Silverleden är en drygt 65 km lång
vandringsled som går i rundslinga med
start och mål vid Hurtigtorpet i Hällefors. Den passerar Silvergruvan, med
gruvområde där silverbrytning ägt rum

För mer information om Postleden,
kontakta turistbyråerna i Hällefors,
turist@hellefors.se, 0591-120 01 eller
Kopparberg, turism@ljusnarsberg.se,
0580-805 55.

Service längs leden
Hällefors och Kopparberg har livsmedelsbutiker och många affärer. Tåg,
bussförbindelser och taxi finns.
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Etappmål Sävenfors
En enklare rastplats utan vindskydd
finns vid etappmålet.



Sävenfors - Sassalampi 15 km



Postleden

 

Etapp

Rastplatser
Vid Lilla Sandsjön finns ett vindskydd
som förvaltas av fiskevårdsföreningen. Här
finns möjlighet till ädelfiske av regnbågslax. Fiskekort kan köpas på turistbyrån i
Hällefors, eller på www.fiskekort.se. Ett
enklare vindskydd finns också vid Sävsjön.

Etappmål Sassalampi
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Etappmålet nås bäst från den allmänna
vägen mellan Sävsjön och Silken. Här
finns inget vindskydd eller andra bekvämligheter.

Postleden är en 56 km lång vandringsled som går mellan Hällefors och Kopparberg i norra Örebro
län. Leden går genom några av de stora naturreservat som avsatts för kommande generationer. Vandringen bjuder på vidsträckta utsikter, stora myrar, gammelskog och med goda möjligheter att söka
såväl stillhet och äventyr. Leden passerar också ett antal brukslämningar, kolbottnar, torpställen och
andra minnen från en tid då skogs- och bergsbruk var de viktigaste sysselsättningarna i Bergslagen.

Vandra Postleden
Ett bra start är Hurtigtorpets motionsanläggning i östra delen av Hällefors. De
första 17 kilometrarna följer leden Silverleden fram till platsen Forshuvudet strax
söder om Sävsjön. Från Sävsjön går sedan
Postleden i öst-västlig riktning. Den
passerar de fem naturreservaten och går
fram till Olovsjöns rastplats, strax utanför
Kopparberg där leden går samman med
Bergslagsleden.
Från Sävsjön fram till 1,5 km före
etappmål Sassalampi, går leden längs den
gamla postvägen mellan Hällefors och Silken. Här gick forna tiders brevtransporter
till fots eller till häst, långt före det att
moderna vägar byggdes.
I Kopparberg stämplades det unika gula
tre skilling banco-frimärket år 1857.
Frimärket var länge världens dyraste och
mest kända frimärke. Det såldes för 15
miljoner kronor i slutet av 1990-talet.
Frimärket är ett feltryck och skulle varit
grönt. I Kopparberg finns ett litet museum som berättar mer om historien.
Du kan avsluta i Kopparberg och ta buss
eller tåg tillbaka. Du kan också fortsätta
vidare på Bergslagsleden mot Kloten, eller
gå söderut.

Sevärt längs leden
Sävenfors
Sävenfors har varit en stor industriort.
Här har bland annat funnits skär- och
valsverk (1740-1840-talet), stålhammare
för garvning, stålbrännugn med räckhammare (1777-1785), fyra knipphammare,
såg med tre ramar och kantverk, träsliperi
samt hytta (1881-1926).

Sävsjön
Sävsjön var under lång tid centralort för
en mängd industrier som låg utplacerade
i skogarna runt om. Här fanns ett stort
lantbruk och bruksförvaltning för bruken
i Sävenfors, Silkesdamm och Karlsdal.
Sävsjöns gård uppläts 1908 som fattiggård för socknen. Senare har byggnaden
använts till ålderdomshem och lägergård
för KFUM. Det har även fungerat som
hotell och konferensanläggning.

Tänk på när du vandrar
Dricksvatten finns inte längs leden, men
bäckarnas och sjöarnas vatten är så rent
att det kan användas till matlagning eller
att dricka efter kokning.
För att underlätta för oss som sköter
leden, vädjar vi till dig att ta med dina
sopor när du lämnar rastplatsen.
Den svenska allemansrätten ger oss unika
möjligheter, men också en skyldighet
att vårda naturen och visa respekt för
markägarna. Du får tälta en natt utan
tillstånd, men inte nära privat mark.
Gör upp eld bara på de iordningställda eldplatserna. Förvissa dig alltid om
att elden är släckt innan du går vidare
och elda aldrig under sommarens torrperioder då brandfaran är stor.

Karlsdal
Efter rastplatsen vid Lilla sandsjön passerar leden Karlsdal som är en gammal
bruksmiljö. Från Karlsdal och österut går
leden på den stig där forna tiders brevbärare gick för att transportera posten till
Silken. Leden passerar också efter någon
kilometer en gammal torplämning vid
Fäbodhöjden.
Sävenfors hytta.

Fakta om Postleden

Bergslagsleden

Postleden knyter samman Silverleden i
Hällefors kommun med Bergslagsleden.
Postleden går genom fem vilda naturreservat – Ställbergsmossen, Kaljoxadalen,
Nittälvsbrännan, Genstigsbrännan och
Ljustjärnsskogen. En lämplig vandring
kan vara 2-3 dagar.

Med sina 280 km är den en av Sveriges
längsta vandringsleder. Leden är indelad
i 17 etapper som är mellan 7 och 23
km långa. Leden startar i Kloten, vid
gränsen till Dalarna, och slutar vid
Stenkällegården, långt nere i västgötadelen av Tiveden.

från 1600-talet fram till 1880, samt ett
kvartsbrott, ett dagbrott där det bröts
kvarts i början av 1900-talet. Övriga
sevärdheter i området är Knuthöjdsmossens naturreservat känd för sina
häckande smålommar samt Krokbornsparken, Sveriges äldsta folkpark. Parken
började anläggas år 1796.

Silverleden

För mer information

Silverleden är en drygt 65 km lång
vandringsled som går i rundslinga med
start och mål vid Hurtigtorpet i Hällefors. Den passerar Silvergruvan, med
gruvområde där silverbrytning ägt rum

För mer information om Postleden,
kontakta turistbyråerna i Hällefors,
turist@hellefors.se, 0591-120 01 eller
Kopparberg, turism@ljusnarsberg.se,
0580-805 55.

Service längs leden
Hällefors och Kopparberg har livsmedelsbutiker och många affärer. Tåg,
bussförbindelser och taxi finns.
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Sassalampi - Ljustjärn 18 km

Etappmål Sassalampi
Etappmålet nås bäst från den
allmänna vägen mellan Sävsjön och
Silken. Här finns inget vindskydd
eller andra bekvämligheter.

Rastplatser
Vid Vithavet finns en rastplats med
vindskydd och eldstad, vedförråd
och torrtoalett. Där leden passerar genom Kaljoxadalen finns ett
mindre vindskydd uppe på Petter
Nilsberget. Ej för övernattning. Fin
utsikt. Vid Dansarbacken. finns
vindskydd med ved.
Eskils koja är en övernattningskoja
med möjlighet att göra upp eld.
Ligger 1 km norr om leden. Ett
mindre vindskydd finns vid Märrjärvi, ej för övernattning. Fin utsikt
över tjärnen. Även vid Andtjärn
finns vindskydd.

Rastplats Vithavet.

Etappmål Ljustjärn





 

  
 

   



   









  



Vid etappmål Ljustjärn finns
vindskydd med ved.

Postleden är en 56 km lång vandringsled som går mellan Hällefors och Kopparberg i norra Örebro
län. Leden går genom några av de stora naturreservat som avsatts för kommande generationer. Vandringen bjuder på vidsträckta utsikter, stora myrar, gammelskog och med goda möjligheter att söka
såväl stillhet och äventyr. Leden passerar också ett antal brukslämningar, kolbottnar, torpställen och
andra minnen från en tid då skogs- och bergsbruk var de viktigaste sysselsättningarna i Bergslagen.

Vandra Postleden
Ett bra start är Hurtigtorpets motionsanläggning i östra delen av Hällefors. De
första 17 kilometrarna följer leden Silverleden fram till platsen Forshuvudet strax
söder om Sävsjön. Från Sävsjön går sedan
Postleden i öst-västlig riktning. Den
passerar de fem naturreservaten och går
fram till Olovsjöns rastplats, strax utanför
Kopparberg där leden går samman med
Bergslagsleden.
Från Sävsjön fram till 1,5 km före
etappmål Sassalampi, går leden längs den
gamla postvägen mellan Hällefors och Silken. Här gick forna tiders brevtransporter
till fots eller till häst, långt före det att
moderna vägar byggdes.
Du kan avsluta i Kopparberg och ta buss
eller tåg tillbaka. Du kan också fortsätta
vidare på Bergslagsleden mot Kloten, eller
gå söderut.

Sevärt längs leden
Vithavet
Leden går längs norra kanten av sjön med
det mystiska namnet Vithavet. I strandkanten finns en liten udde, som erbjuder
en fin naturrastplats.

finns också områden med gammelskog,
där både tjäder och tretåig hackspett
häckar. Skogen och myrarna var förr
befolkade på ett annat sätt än idag. I
området finns rester av både hölador,
kolarkojor och kolbottnar. Postleden
passerar i södra delen av reservatet.

Kaljoxadalen
Naturreservatet Kaljoxadalen är ett av
Örebro läns största skyddade vildmarksområden. Här finns några av länets mest
orörda barrskogar. Här har modernt
skogsbruk aldrig förekommit, förutom i
ett par mindre områden. I reservatet finns
många spår av skogsbränder på stubbar
och levande tallar. Enstaka tallar är över
400 år gamla. Från Petter Nilsberget har
vandraren en fin utsikt över Nittälvsdalen.

Nittälven
Nittälven, som slingrar sig genom reservatet, har använts för flottning av timmer
ända in på 1960-talet. Idag väljer många
att paddla på den kanotled som följer
älven. Nittälvens stränder och myrarna i
området användes förr som slåttermark.
Flera rester av ängslador finns i området.
Vid Dansarbacken finns en kanotrastplats
och en ditflyttad ängslada. Slåtterängen
sköts av Ställdalens Naturstudieklubb.

Ställbergsmossen
Naturreservatet Ställbergsmossen består
av öppna mossar, kärr och myrstråk. Här

Nittälvsbrännan
År 2000 inträffade en skogsbrand på
Nittälvshedarna. Idag är brandområdet
skyddat som ett spännande naturreservat, där besökaren kan se hur naturen
kommer tillbaka efter en skogsbrand.
Skogsbränder var förr ett naturligt inslag
i skogens kretslopp. Många arter av
växter, insekter och fåglar gynnas av en
skogsbrand. Svedje- och brandnäva är två
växter, vars frön behöver en temperatur
på över 50 grader för att gro. Nävornas
frön kan behålla sin livsduglighet i över
hundra år medan de vilar i jorden.

Genstigsbrännan
och Ljustjärnsskogen
Dessa är två naturreservat som skyddats
för sina fina bestånd av naturskogsartad
barrskog. Skogens ålder varierar mellan
90 och 250 år. Den gamla granskogen
i sluttningarna ner mot den trolska lilla
Ljustjärnen står högrest och tät. Tretåig
hackspett och tjäder ses ofta i de båda
reservaten. De är karaktärsarter i de äldre
barrskogarna i Bergslagen. Den tretåiga
hackspetten är beroende av döda eller
döende träd där den hittar en stor del av
sin föda i form av barkborrar.

Andtjärn
Här finns möjlighet att fiska ädelfisk
framför allt regnbågslax. Fiskekort kan
köpas i Kopparberg.

Fakta om Postleden

Bergslagsleden

Postleden knyter samman Silverleden i
Hällefors kommun med Bergslagsleden.
Postleden går genom fem vilda naturreservat – Ställbergsmossen, Kaljoxadalen,
Nittälvsbrännan, Genstigsbrännan och
Ljustjärnsskogen. En lämplig vandring
kan vara 2-3 dagar.

Med sina 280 km är den en av Sveriges
längsta vandringsleder. Leden är indelad
i 17 etapper som är mellan 7 och 23
km långa. Leden startar i Kloten, vid
gränsen till Dalarna, och slutar vid
Stenkällegården, långt nere i västgötadelen av Tiveden.

från 1600-talet fram till 1880, samt ett
kvartsbrott, ett dagbrott där det bröts
kvarts i början av 1900-talet. Övriga
sevärdheter i området är Knuthöjdsmossens naturreservat känd för sina
häckande smålommar samt Krokbornsparken, Sveriges äldsta folkpark. Parken
började anläggas år 1796.

Silverleden

För mer information

Silverleden är en drygt 65 km lång
vandringsled som går i rundslinga med
start och mål vid Hurtigtorpet i Hällefors. Den passerar Silvergruvan, med
gruvområde där silverbrytning ägt rum

För mer information om Postleden,
kontakta turistbyråerna i Hällefors,
turist@hellefors.se, 0591-120 01 eller
Kopparberg, turism@ljusnarsberg.se,
0580-805 55.

Service längs leden
Hällefors och Kopparberg har livsmedelsbutiker och många affärer. Tåg,
bussförbindelser och taxi finns.
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Ljustjärn - Kopparberg 10 km

Etappmål Ljustjärn
Vid etappmål Ljustjärn finns
vindskydd med ved.

Rastplatser
Vid Olovsjön finns rastplats vid
Bergslagsleden. Vindskydd, Eldplats. Torrtoalett.
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Kopparberg är centralort i Ljusnarsbergs kommun. Här har brutits
koppar- och järnmalm sedan 1600talet och fram till 1975. Gruvområdet är en intressant sevärdhet,
liksom den vackra miljön i centrum
med tingshus och kyrka. Idag är
bryggeriet en stor arbetsplats.

Postleden är en 56 km lång vandringsled som går mellan Hällefors och Kopparberg i norra Örebro
län. Leden går genom några av de stora naturreservat som avsatts för kommande generationer. Vandringen bjuder på vidsträckta utsikter, stora myrar, gammelskog och med goda möjligheter att söka
såväl stillhet och äventyr. Leden passerar också ett antal brukslämningar, kolbottnar, torpställen och
andra minnen från en tid då skogs- och bergsbruk var de viktigaste sysselsättningarna i Bergslagen.

Vandra Postleden
Ett bra start är Hurtigtorpets motionsanläggning i östra delen av Hällefors. De
första 17 kilometrarna följer leden Silverleden fram till platsen Forshuvudet strax
söder om Sävsjön. Från Sävsjön går sedan
Postleden i öst-västlig riktning. Den
passerar de fem naturreservaten och går
fram till Olovsjöns rastplats, strax utanför
Kopparberg där leden går samman med
Bergslagsleden.
Från Sävsjön fram till 1,5 km före
etappmål Sassalampi, går leden längs den
gamla postvägen mellan Hällefors och Silken. Här gick forna tiders brevtransporter
till fots eller till häst, långt före det att
moderna vägar byggdes.

Sevärt längs leden
Gammal torpruin
Vid Kvarnbäcken, som leden passerar ungefär mitt på etappen finns en lämning av
ett gammalt torp. Rester av husgrunden,
en källare och en gammal stenbro finns
fortfarande kvar.

Opera på Skäret
Sedan starten 2004 har en rad av operahistoriens mest älskade verk satts upp
och spelats i det säregna operahuset vid
sjön Ljusnarens strand – ett före detta virkesmagasin. Internationella storstjärnor
har bjudit på operaupplevelser i absolut
toppklass.

I Kopparberg stämplades det unika gula
tre skilling banco-frimärket år 1857.
Frimärket var länge världens dyraste och
mest kända frimärke. Det såldes för 15
miljoner kronor i slutet av 1990-talet.
Frimärket är ett feltryck och skulle varit
grönt. I Kopparberg finns ett litet museum som berättar mer om historien.

Tänk på när du vandrar
Dricksvatten finns inte längs leden, men
bäckarnas och sjöarnas vatten är så rent
att det kan användas till matlagning eller
att dricka efter kokning.
För att underlätta för oss som sköter
leden, vädjar vi till dig att ta med dina
sopor när du lämnar rastplatsen.
Den svenska allemansrätten ger oss unika
möjligheter, men också en skyldighet
att vårda naturen och visa respekt för
markägarna. Du får tälta en natt utan
tillstånd, men inte nära privat mark.
Gör upp eld bara på de iordningställda
eldplatserna. Förvissa dig alltid om att
elden är släckt innan du går vidare och
elda aldrig under sommarens torrperioder
då brandfaran är stor.

Du kan avsluta i Kopparberg och ta buss
eller tåg tillbaka. Du kan också fortsätta
vidare på Bergslagsleden mot Kloten, eller
gå söderut.
Utsikt från
Petter-Nilsberget.

Fakta om Postleden

Bergslagsleden

Postleden knyter samman Silverleden i
Hällefors kommun med Bergslagsleden.
Postleden går genom fem vilda naturreservat – Ställbergsmossen, Kaljoxadalen,
Nittälvsbrännan, Genstigsbrännan och
Ljustjärnsskogen. En lämplig vandring
kan vara 2-3 dagar.

Med sina 280 km är den en av Sveriges
längsta vandringsleder. Leden är indelad
i 17 etapper som är mellan 7 och 23
km långa. Leden startar i Kloten, vid
gränsen till Dalarna, och slutar vid
Stenkällegården, långt nere i västgötadelen av Tiveden.

från 1600-talet fram till 1880, samt ett
kvartsbrott, ett dagbrott där det bröts
kvarts i början av 1900-talet. Övriga
sevärdheter i området är Knuthöjdsmossens naturreservat känd för sina
häckande smålommar samt Krokbornsparken, Sveriges äldsta folkpark. Parken
började anläggas år 1796.

Silverleden

För mer information

Silverleden är en drygt 65 km lång
vandringsled som går i rundslinga med
start och mål vid Hurtigtorpet i Hällefors. Den passerar Silvergruvan, med
gruvområde där silverbrytning ägt rum

För mer information om Postleden,
kontakta turistbyråerna i Hällefors,
turist@hellefors.se, 0591-120 01 eller
Kopparberg, turism@ljusnarsberg.se,
0580-805 55.

Service längs leden
Hällefors och Kopparberg har livsmedelsbutiker och många affärer. Tåg,
bussförbindelser och taxi finns.
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Datum

2020-02-24
Kommunstyrelsen

Strategi för turism och besöksnäring i Hällefors
kommun, dnr KS 20/00034
Beslutsunderlag
KS beslut 2017-11-28 Ansökan om regionala tillväxtmedel för förstudie/pilotstudie
rörande turistisk utvecklingspotential Hällefors kommun. § 280
Rapport förstudie december 2018
Näringslivsstrategi, daterad 2019-xx-xx
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019
KS 2019-01-29 § 16

Ärendet
Kommunförvaltningen fick 2019-01-29 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en
turiststrategi där försstudien om turistisk utvecklingspotential används som ett
underlag och att samarbetet kring arbetet med destinationsutveckling utvecklas.
Hällefors kommun är en del av Destination Bergslagen. Destinationsarbete är en
samverkan mellan följande kommuner, Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och
Nora, arbetet drivs genom Tursam ekonomisk förening där medlemmarna idag består
av de 4 kommunerna.
Besöksnäringen är en uttalad nationell framtidsbransch, så även inom Hällefors
kommun flera företag inom den lokala besöksnäringen har en god lönsamhet och
tillväxt. Att besöksnäringen tillhör kommunens tillväxtbranscher bekräftas av
Bisnodes näringslivsanalys från december 2019.
För att kunna driva en offensiv gemensam turismutveckling i Destination Bergslagen
behövs en tydlig inriktning för det lokala turism och besöksnäringsarbetet i Hällefors
kommun.
Faktaunderlag och rapporter har hämtats från SKL, från förstudie gällande
turismutveckling i Hällefors kommun, 2018 och region Örebro läns nya Kulturplan.
Strategin har också kopplats till den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län.
Under hösten 2019 antog kommunstyrelsen en Näringslivsstrategi för Hällefors
kommun. Strategin för turism och besöksnäring är kopplad till Näringslivsstrategin
genom att besöksnäringen utgör en viktig del av näringslivet.
Utgångspunkter i framtagandet av strategin har varit att:

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950
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•
•
•
•

Strategin ska avse hela kommunorganisationen, inklusive kommunala bolag.
Strategin ska vara enkel att läsa och kommunicera kommunicera.
Strategin ska bidra till och möjliggöra utveckling av turism och
besöksnäring. Besöksnäringen består av företag men även av föreningar som
driver och utvecklar besöksnäring i Hällefors kommun.
När företag kan utvecklas och växa finns förutsättningar för att skapa nya
arbetstillfällen och skatteintäkter.

Till strategin ska det kopplas en årlig handlingsplan som förvaltningen tar fram.
Syfte med strategin
Syftet med turism- och besöksnäringsstrategin är att stärka kommunens
attraktionskraft för besökare. Att genom att bygga attraktionsvärden göra fler
intresserade av att bo, leva och verka i Hällefors kommun. Utveckling inom
besöksnäringens ska vara hållbar och ge attraktiva upplevelser för besökare och
boende året om. Turismen ska vara en självklar del i kommunens planering och
verksamhet.

Effekt mål
•
•
•
•

Antalet besökare ska fördelas jämnare över året
Omsättningen i besöksnäringen ska öka
Tillväxten inom besöksnäringen ska generera minst 10 nya arbetstillfällen
Antalet gästnätter ska öka med 10%

Strategins fokusområden ska vara:
•
•
•
•
•

Naturturism och outdoor upplevelser
Kulturturism
Gastronomi mat- och dryckeshantverk
Event och möten
Utveckling av kulturella och kreativa näringar

Strategiska utvecklingsområden
•
•
•
•
•
•

Tillgänglighet
Samverkan
Information, kommunikation och marknadsföring
Värdskap
Platsutveckling
Kompetensförsörjning

Ekonomi
För att möjliggöra strategin förutsätts att det årligen budgeteras för årliga
aktiviteter i kommunorganisationen i enlighet med kommunstyrelsens
verksamhetsmål och den årliga verksamhetsplanen.
Folkhälsa
Strategins inriktning bidrar i hög grad direkt och indirekt till folkhälsan genom att
stärka kommunens attraktionskraft, att erbjuda utbildning på hemmaplan för att
matcha behovet av arbetskraft och kompetens och att det finns ett brett utbud av
arbetstillfällen inom kommunen.
Miljö
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Strategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att driva och utveckla
En hållbar besöksnäring i Hällefors kommun.
Medborgarperspektiv
Strategins prioriterade målområden har alla direkt och indirekt ett
medborgarperspektiv genom att stärka kommunens attraktionskraft, att erbjuda
utbildning och arbetstillfällen på hemmaplan. Förbättrad tillgänglighet,
information och kommunservice till och vid besöksmål ger ett mervärde för alla
medborgare.
Samverkan

Samverkan kommer att ske innan beslut i kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Att anta förslaget till turism och besöksnäringsstrategi för Hällefors kommun.
Uppföljning och utvärdering av arbetet ska ske årligen i samverkan med näringslivsrådet och
redovisas för kommunstyrelsen.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson utförligt.
Vivianne Pettersson (M), Bella-Maria Kronman (V), Alf Wikström (V) och
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig alla utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att anta förslaget till turism och besöksnäringsstrategi för Hällefors kommun.
Uppföljning och utvärdering av arbetet ska ske årligen i samverkan med
näringslivsrådet och redovisas för kommunstyrelsen.
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1 Inledning
Hällefors kommuns strategi för turism och besöksnäring utgår från det
uppdrag som kommunfullmäktige har gett till kommunstyrelsen med ett
långsiktigt mål att förbättra företagsklimatet och kommunens attraktionskraft.
En utvecklad besöksnäringsverksamhet är en del av infrastrukturen som
stärker kommunens attraktionskraft. Hällefors kommun äger flera
naturområden och kulturbyggnader och kan skapa och stödja aktiviteter och
arrangemang som ofta kan vara själva anledningen till besökarnas resa.
Hällefors kommun är ofta delproducent i ett besöksmål och därmed en del
av besöksnäringen.
Besöksnäringen är en strakt växande näring nationellt, regionalt och lokalt.
Besöksnäringen en bransch som har stor potential att växa och att utvecklas
lokalt. Ett av målen i Region Örebros Kulturplan för 2020- 2023 är att öka
möjligheterna för kulturella och kreativa näringarna att utvecklas och bidra till
ekonomisk tillväxt i länet genom att tillhandahålla stödstrukturer och
mötesplatser utifrån behov i branschen.
Besöksnäringens verksamhet bedrivs till stor del i kommunens natur- och
kulturområden och behöver för att bli långsiktigt hållbar hanteras strategiskt i
den kommunala planeringen.
Strategin är kopplad till kommunens näringslivsstrategi och förhåller sig även
till andra styrdokument i kommunen och program regionalt och nationellt.
Hällefors kommuns strategi för turism och besöksnäring är
kommunövergripande och berör alla verksamheter inom kommunen
inklusive Samhällsbyggnad Bergslagen och kommunala bolag.
Styrdokumentet bygger på att Hällefors kommun är en del av Destination
Bergslagen
Arbetet med att ta fram strategin har skett genom en nulägesanalys,
och i dialogmöten med företagare och föreningar, se förstudie gällande
turismutveckling i Hällefors kommun 2018.
1.1 Nulägesbild1
Den samlade nulägesbilden av Hällefors kommun uppvisar kontrasternas
arena med å ena sidan i vissa aspekter ovanligt starka resurser för att vara
en mindre landsbygdskommun – och å andra sidan uttalade utmaningar som
i nuläget effektivt hindrar expansion av turism och besöksnäring.
Styrkor och möjligheter

De mest uttalade styrkefaktorerna enligt nulägesanalysen;
•
•

1

Varumärket Grythyttan och den gastronomiska profilen – om än
försvagat utgör det ett mycket viktigt immateriellt kapital att förvalta
och stärka
De stora kundflödena hos Loka Brunn och Grythyttans
Gästgivaregård med spridning i övriga boendeanläggningar såsom
Sikfors Herrgård och Hellefors Herrgård och att detta flöde till
betydande delar består av konferensgrupper, B2B dvs business to
business, vilket ger starka säsonger utöver sommaren

Nulägesbild från Förstudie gällande turismutveckling i Hällefors kommun- en initieringsstrategi, 2018
Hällefors kommun Region Örebro län och Groowth hållbar platsutveckling
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•
•

Den vilda och vackra naturen med rikedom på sjöar och åtskilliga
intressanta kulturhistoriska platser – en potentiell arena för natur och
kulturturism som inramar orter och boendeanläggningar.
Läget. Få platser i vårt land erbjuder såväl hög gastronomi inramat
av vild natur av norrlandskaraktär – mindre än 3 timmar från Arlanda
och Stockholm och en dryg timma från Örebro och Karlstad.

Svagheter och utmaningar

De mest framträdande utmaningarna synes vara;
•
•
•
•

Risken för att inte lyckas med att revitalisera varumärket Grythyttan.
De strukturella problemen i utbudet av logi där det saknas kvalitativa
utbud i mellanprisläge och förmånliga prislägen.
Kompetensförsörjningen, dels av hotell- och restaurangpersonal, dels
av talanger och entreprenörer inom guidad naturturism, fiske och
annan guidad verksamhet.
En rådande svaghet i kommunal organisation och resurser för
turismen samt behovet av tydligare rollfördelning och starkare
samverkansformer gentemot destination och regional organisation. I
detta ligger även behovet av att stärka de digitala kanalerna.

1.2 Destination Bergslagen
Destination Bergslagen drivs av en ekonomisk förening, Tursam i
Bergslagen. Medlemmar i föreningen är Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och
Hällefors kommun.
Föreningen har till ändamål att verka för en effektiv turistverksamhet inom
samtliga medlemskommuner som främjar medlemmarnas ekonomiska
intressen och utvecklar turismen och dess besöksnäring. Föreningens
verksamhet bedrivs via aktiv samverkan mellan föreningen och Destination
Bergslagens besöksnäring, Region Örebro län och övriga intressenter inom
medlemskommunerna. Föreningen ska arbeta för att skapa förutsättningar
för att få fler besökare och turistentreprenörer till vårt område.
Detta ska ske genom:
•

Gemensam målmedveten marknadsföring via webbportalen
bergslagen.se, broschyrer och utåtriktade insatser genom
varumärket Destination Bergslagen.

•

Samverkan på lokal, regional, nationell och internationell nivå i syfte
att marknadsföra Destination Bergslagen.

•

Förmedla information till företagare inom besöksnäringen gällande
projektmedel utvecklingsstöd, konferenser och mässor

•

Ett tydligt hållbarhetsarbete med
ekonomisk och social hållbarhet.

.
utgångspunkt

i

ekologisk,

Föreningen ska driva utvecklingsarbete och projekt som syftar till att
destinationen utvecklas på ett positivt sätt och därigenom ökar den
ekonomiska aktiviteten som direkt eller indirekt främjar samtliga
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medlemmarnas intressen. Detta kan med fördel innebära ansökning av
projektmedel och ökat samarbete regionalt, nationellt och internationellt.
Föreningens ambition är att nå ut med vad turismen och besöksnäringen i
Bergslagen har att erbjuda såväl regionalt som nationellt och internationellt,
för att på så sätt öka turismen och besöksnäringen inom samtliga
medlemskommuner. Föreningen ska vidare utgå från de förutsättningar som
finns i medlemskommunerna men sträva efter ökat samarbete inom
regionen, delta som remissinstans och ta fasta på satsningar som görs inom
utpekade områden från exempelvis region, regering eller internationella
satsningar.

2 Syfte och perspektiv
Syftet med turism- och besöksnäringsstrategin är att stärka kommunens
attraktionskraft för besökare. Att genom att bygga attraktionsvärden göra fler
intresserade av att bo, leva och verka i Hällefors kommun.
Utveckling inom besöksnäringens ska vara hållbar och ge attraktiva
upplevelser för besökare och boende året om. Turismen ska vara en
självklar del i kommunens planering och verksamhet.

Strategin för turism och besöksnäring i Hällefors kommun omfattar följande
tre perspektiv

Samverkan och dialog med
företag och föreningar och
utbildningar
•Mötesplatser
•Event
•Turistisk infrastruktur
•Utveckling och utbildning

Hållbarhet
•Ekonomiskt, vad är
lönsamhet?
•Socialt engagemang
•Ekologiskt, miljöhäsnyn

Bilden av Hällefors
•Våra invånare , elever
/studenter och besökare är
våra värdefullaste
ambassadörer
•Eldsjälar, entreprenörer och
ideella krafter
•Upplevelsen av platsen

3 Effektmål
•
•
•
•

Antalet besökare ska fördelas jämnare över året
Omsättningen i besöksnäringen ska öka
Tillväxten inom besöksnäringen ska generera minst 10 nya
arbetstillfällen
Antalet gästnätter ska öka med 10%

4 Kommunens roll i utveckling av besöksnäringen
•

Hällefors kommun ska bjuda på ett aktivt värdskap och kommunens
representanter ska ge besökare bästa bemötande vid möten och
konferenser och kommunala besöksmål

•

Kommunala besöksmål som Björskogsnäs, Krokborn - Folkets park,
50-talslägenheter, Skulpturparker, Lindholmstorpet, kommunala
naturreservat, idrottsanläggningar, hembygdsgårdar och Formens
Hus ska ge ett välkomnande intryck och förmedla tydlig information.
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•

Hällefors kommun ska vara en aktiv samverkansaktör genom att
samordna mötesplatser, kompetensutveckling och marknadsföring.

•

Hällefors kommun ska arbeta för att underlätta och möjliggöra för
företagare och föreningar genom att informera och vägleda till att
göra rätt enligt lagstiftningen.

•

Hällefors kommun ska aktivt arbeta med att utveckla och underhålla
turistisk infrastruktur så som rastplatser, vatten, sophantering,
belysning, skyltning parkering Skötsel och underhåll av offentliga
platser, natur- och grönområden.

5 Strategins
fokusområden
besöksnäring
•

•

för

turism

och

Naturturism och outdoor upplevelser
Närheten till naturen och möjligheten till högkvalitativa
upplevelser inom viltskådning, fotosafaris, fisketurism, paddling,
cykling och vandring kräver en långsiktig och hållbar utveckling
och en nära och positiv dialog med skogsägare och skogsbolag.
Den expansiva utvecklingen av MTB lederna i Hjulsjölockar idag
många besökare.
.
Kulturturism
En satsning på kulturturism behöver definieras och prioriteras.
Finnbygdshistoriken och bygdens gruvhistoria kräver en
fördjupad resursanalys.
I Hjulsjö pågår utvecklingen av Bergslagens visitorcenter som
tillsammans med naturvårdsprojektet Lankälven kopplar samman
natur och kultur.

•

Gastronomi mat- och dryckeshantverk
Gastronomi profilen är en stark befintlig resurs i Hällefors
kommun och under ständig tillväxt och utveckling.
En livskraftig lokal produktion stärker möjligheterna till foodtrips
och gårdsturism. Befintliga varumärken kan förtärkas genom en
ökad tillgång på lokala råvaror och nya producenter. Paketering
av mat- och dryckesupplevelser i kombination med utveckling av
ledsystemen för vandring och cykling kan skapa samlade
kundflöden
För turismen är varumärket Grythyttan en stark befintlig tillgång.

•

Event och möten
Hällefors har redan idag ett utbud av kulturevenemang,
sportinriktade event och andra publika marknader och
evenemang. En medveten satsning mot ett starkare och utvecklat
utbud av events kommer att stärka samverkan mellan företag,
föreningar och kommunen.
Hällefors kommun är genom verksamheten på Loka Brunn en
jämförelsevis stark mötesdestination. En aktiv dialog och
planering för att öka möteskapaciteten tillsammans med en
starkare marknadskommunikation kommer att kunna driva denna
utveckling.

•

Utveckling av kulturella och kreativa näringar
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Företag som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet kan
bidra till kommunens attraktivitet och en ökad branschbredd.

6 Strategiska utvecklingsområden
-

Tillgänglighet

-

Samverkan

-

Information, kommunikation och marknadsföring

-

Värdskap

-

Platsutveckling

-

Kompetensförsörjning

6.1 Tillgänglighet
En god utvecklad infrastruktur är en förutsättning för både besökare och
boende i kommunen. Behovet att förbättrad tillgänglighet är både fysisk och
digital. Bättre tillgång till allmänna kommunikationer som buss- och tågtrafik,
möjlighet till avropstrafik.
En växande besöksnäring skapar ett ökat behov av kommunal och statlig
infrastruktur och trafikplanering som t ex standard på vägar, skyltning,
vatten, parkeringsplatser, avfallshantering och tillgång till wifi.
Naturen som en av Hällefors kommuns främsta tillgångar kräver skötsel och
produktutveckling för att vara fortsatt attraktiv och konkurrenskraftig

6.2 Samverkan
Hällefors kommun ska ha en samordnande och nätverkande funktion i
turismfrågorna. Kommunen ska vara en kunnig och serviceinriktad
samverkanspart i frågor som rör besöksnäringen.
En tydlig rollfördelning mellan näringslivets aktörer, föreningar som verkar
inom besöksnäringen och kommunen är en förutsättning för att samverkan
ska ge resultat.
Samverkan ska även gälla inom Region Örebro län och kommunen ska
öppna möjligheter till samarbete med Dalarna och Värmland.
En ökad turism ska gynna kommunens invånare och kan bara ske med
deras aktiva stöd och medverkan.
För att detta ska vara möjligt så behöver Hällefors kommun engagera
invånarna och tillhandahålla mötesplatser för att stärka sammanhållningen
och värdskapet.

6.3 Information, kommunikation och marknadsföring
Idag sker kommunikation och information till stor del digitalt, Hällefors
kommun saknar en lokal sida för turistinformation. Innehåll till sociala medier
skapas idag både av besökare som turismfrämjande aktörer
Den turistiska digitala plattformen är idag Destination Bergslagens hemsida
www.Bergslagen.se
Lokala arrangemang och upplevelser som initieras av föreningar och
företagare inom besöksnäringen ska ha möjlighet att lättare nå ut med sitt
erbjudande.
En ny digital plattform utifrån delningsekonomin är under framtagande
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tillika en utvecklad lokal turistservice.
Ett antal Infopoints runt om i Hällefors kommun ska säkerställa tillgänglig
aktuell information till besökare och kommunens invånare.
Ambulerande turistvärdar är en möjlighet under stora evenemang och
högsäsong.
En policy för medfinansiering från Hällefors kommun i samband med event
ska tas fram. En medfinansiering skall i första hand riktas till förstärkning av
marknadsföringen av evenemanget, men även att ge goda förutsättningar för
lokala företag/aktörer att synas och på andra sätt dra nytta av evenemanget.
Läs mer i kommunens Näringslivsstrategi, målområde stärkt attraktionskraft
och platsvarumärke. Detta området har en direkt koppling till information,
kommunikation och marknadsföring.

6.4 Värdskap
Det personliga mötet med besökare i Hällefors kommun är en värdefull
möjlighet till marknadsföring.
Det är i det personliga mötet som en viktig del i bilden av Hällefors skapas
och utvecklas.
Besökare till Hällefors kommun ska känna sig välkomna och uppleva ett
bemötande med hög serviceanda som överträffar förväntningarna.
Hällefors ska vara en plats att längta tillbaka till.
Kommunen tillsammans med besöksnäringen ska sträva efter att vara bland
Sveriges bästa i värdskap.

6.5 Platsutveckling och säsongsförlängning
Besöksnäringen behöver skapa fler hållbara reseanledningar för att driva
besök även under lågsäsong. Innovation och hållbarhet värderas idag högt,
här ska kommunens företrädare för infrastukturfrågor, kring byggnation och
drift samt hållbarhet bidra med kunskap och synpunkter.
Läs mer i kommunens Näringslivsstrategi under målområde stärkt
attraktionskraft och platsvarumärke.

6.6 Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning och samverkan med föreningar inom besöksnäringen
ska utvecklas.
Läs mer i Hällefors kommuns Näringslivstrategi för en säker och hållbar
kompetens- och arbetskraftsförsörjning.

7. Strategins genomförande och uppföljning
Kommunstyrelsen är huvudansvarig för strategi för turism- och besöksnäring
i Hällefors kommun. Strategin är kommunövergripande och berör alla
verksamheter inom kommunen inklusive kommunala bolag.
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Strategins genomförande sker genom en aktivitets- och handlingsplan som
tydligt beskriver hur målen ska uppnås.
För att förverkliga intentionerna i strategin krävs engagemang i alla
kommunala verksamhetsområden liksom ett nära samarbete med övriga
aktörer och invånare i kommunen.

8. Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktige gör prioriteringar i sitt årliga mål- och budgetarbete.
Kommunstyrelsens resultatmål och indikatorer har en direkt koppling till
kommunfullmäktiges mål för mandatperioden.
Genom att koppla samman strategin för turism- och besöksnäring med
kommunens styrsystem, kan arbetet följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Kommunchefen ansvarar gentemot kommunstyrelsen för att intentionerna i
strategin för turism- och besöksnäring förverkligas i förvaltningens arbete
och att det arbete som genomförs återrapporteras till kommunstyrelsen.
Turismutvecklare har till uppgift att svara för och bidra i arbetet för arbetet
med att utveckla besöksnäring och turism i Hällefors kommun.
Turismutvecklare rapporterar direkt till kommunchef.

Källmaterial:
Rapporten kommunerna och besöksnäringen, SKL 2018
Förstudie gällande turismutveckling i Hällefors kommun, 2018
Handlingsplan för entreprenörskap Region Örebro län
Handlingsprogram turism för Örebroregionen 2015-2020
Kulturplan 2020-2023 Region Örebro län
Regional Utvecklingsstrategi Örebro län ( RUS )
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Kommunförvaltningen 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx •
kommun@hellefors.se

Sida

1(2)
Datum

2020-02-24
Kommunstyrelsen

Yttrande över medborgarförslag om att göra
Hedlingsvägen till återvändsgata, dnr KS 17/00102
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkom 2017-03-22
KF 2017-04-27 § 55
KS 2017-05-23 § 132
Yttrande Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen SBB2019-681, inkom
2019-12-23
Ärendet
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om
att göra Hedlingsvägen till en återvändsgata. Förslagsställaren önskar stänga
av genomfarten på Hedlingsvägen för att minska den buskörning i trafiken
som förekommer i centrala Hällefors kvällar och helger.
Ärendet har skickats till samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande.
I deras yttrande så ser de inte att en enkelriktning eller avstängning av
Hedlingsvägen som en lösning. Att stänga av en väg kommer endast att flytta
problem till angränsade vägar. Vidare lyfter samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen att frågan i första hand är en polisiär angelägenhet.
Kommunförvaltningen delar samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens bild.
Dessutom så utgör stängda vägar i samhället ett hinder för
blåljusverksamheten. Därför föreslår kommunförvaltningen ingen
enkelriktning eller avstängning av Hedlingsvägen. Däremot överlämnas
inkomna synpunkter och klagomål till polisen för fortsatta åtgärder, då frågan
ligger inom deras ansvarsområde.
Ekonomi

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

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

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950

2(2)

Miljö

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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Inte gå vidare med förslaget att enkelrikta alternativt stänga av
Hedlingsvägen.
Kommunförvaltningen lämnar över inkomna synpunkter och klagomål till
polisen för fortsatta åtgärder.
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Inte gå vidare med förslaget att enkelrikta alternativt stänga av
Hedlingsvägen.
Kommunförvaltningen lämnar över inkomna synpunkter och klagomål till
polisen för fortsatta åtgärder.
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat.

Sida
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Datum

2020-02-24
Kommunstyrelsen

Yttrande över medborgarförslag om handikapplatser vid
sport- och bowlinghall, dnr KS 19/00240
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkom 2019-08-30
KF 2019-09-17 § 137
KS 2019-10-08 § 237
Ärendet
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om
handikapparkering utanför sport- och bowlinghallen.
Medborgarförslaget bygger på att öka tillgängligheten till bowlinghall och
sporthall för den som är rörelsehindrad. För att göra detta så önskas
handikappsparkeringar närmast besöksentrén i sporthallen.
Enligt plan och bygglag så ska tillgängligheten tillgodoses, därför har
kommunförvaltningen i dialog med samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
åtgärdat detta med att markera två parkeringsplatser där det endast är tillåtet
att parkera om handikappstillstånd finns.
Ekonomi

Skyltningen är gjord av samhällsbyggnadsförbundet bergslagen och detta
ingår i deras grunduppdrag, vilket innebär att förslaget inte inneburit några
utökade kostnader för kommunförvaltningen.
Folkhälsa

Tillgänglighet ökar människors fysiska och sociala hälsa.
Miljö

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

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

0591-641 00 vx
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Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget anses med genomförd åtgärd som bifallet.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) och samhällsstrateg Mikael Pulkkinen tillför.
Vivianne Pettersson (M) och Ulrika Jonsson (M) yttrar sig båda utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses med genomförd åtgärd som bifallet.

Sida
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Datum

2020-02-24
Kommunstyrelsen

Yttrande över medborgarförslag om att skapa en
allaktivitetspark utomhus för alla åldrar, dnr KS
17/00105
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkom 2017-03-30
KF 2017-04-27 § 52
KS 2017-05-23 § 131
Yttrande
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om
att skapa en utomhus allaktivitetspark för alla åldrar. Hällefors kommun har
under 2018 renoverat lekparken vid Lindholmstorpet samt under 2019 uppfört
ett utegym vid Hurtigtorpet.
Det har ännu inte skett någon utvärdering av dessa objekt vilket bör göras
innan ytterligare investeringar görs i aktivitetsobjekt.
Ekonomi

Kommunförvaltningens förslag till beslut om att inte uppföra ytterligare en
aktivitetspark innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Folkhälsa

Möjligheten till aktivitet är att se som en investering av folkhälsa. Dock bör
utvärderingar göras av redan befintliga aktivitetsobjekt för att se
användningsfrekvens.
Miljö

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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
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Sikforsvägen 7
Hällefors
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Förvaltningens förslag till beslut
Inte uppföra ytterligare en aktivitetspark.
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Inte uppföra ytterligare en aktivitetspark.
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat.
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Datum

2020-02-24
Kommunstyrelsen

Yttrande över Maria Jansson Andersson (GL) och
Wilhelm Thams (GL) motion om fiberoptik och
kommunens ansvar att driva frågan i hela kommunen,
dnr KS 19/00048
Beslutsunderlag
Maria Jansson (GL) och Wilhelm Thams (GL) motion
KF 2019-02-12 § 30
KS 2019-04-02 § 90
Yttrande
Motionärerna vill att kommunen agerar för att lösa problemet med att hela
kommunen inte har tillgång till fiber. De önskar bl.a. att läget i kommun
redovisas med en plan för fiberutbyggnad med information om vilka som
kommer att få fiber och när samt vilka som eventuellt lämnas utanför.
Precis som påpekas i motionen har Telia stängt ner sitt fasta nät och klippt
ledningar för fast telefoni. De har som ägare av den befintliga infrastrukturen
bestående av kopparkablar sedan några år beslutat att lägga ner funktionen
med hänvisning till kostnaden att upprätthålla standarden på nätet och att
kraven på kapacitet i dagsläget inte kan uppfyllas med koppar som bärare
(ADSL). Hällefors kommun har fått listor på de stationer som berörs ca: 1 år
innan nedläggning och informerat berörda områden via kommunens hemsida.
Operatören har även skickat ut information till varje abonnent som berörts.
Kommunen har varit framgångsrik när det gäller utbyggnaden av en
bredbandsstruktur bestående av kanalisation och fiber. Kanalisationen
säkerställer att fiberkablarna kan bytas ut om alternativ teknik kommer i
framtiden. I Hällefors kommun har 19 separata fiberprojekt genomfört
förutom tätorterna Hällefors och Grythyttan.
Problem uppstår när inget godtagbart alternativ finns för abonnenterna.
Marknaden erbjuder idag de kunder som drabbas när befintliga kopparkablar
tas ur drift en trådlös uppkoppling via mobilnätets 4/3G tjänst. Många
abonnenter som berörs har inte möjlighet att ansluta sig beroende på att
täckningen är bristfällig eller att kapaciteten inte uppfyller samhällets krav.
E-post
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För att belysa detta och få till stånd en utbyggnad av fiberstrukturen behöver
kommunen vara aktiv och ta del av de resurser som finns för
bredbandsutbyggnad.
Utvecklingen går fort och nya trådlösa alternativ t.ex. Fixed Wireless Access
(FWA) är under utveckling men ännu inte etablerad som norm. Dessa trådlösa
alternativ används i huvudsak när fasta uppkopplingar inte blir ekonomiskt
försvarbara utan högre bidragnivåer eller effektivare metoder att etablera
anslutningar. Med denna lösning kan områden på flera kilometer täckas in
med en centralt placerad mast i området. Detta kan även gynna kommunen
med en s.k. ”Samhällsmast” där olika myndigheter kan ha möjlighet att
leverera tjänster till personer som bor långt bort från en fiberinfrastruktur.
Detta möjliggör även att en fiberutbyggnad kan ske i framtiden.
Hällefors kommun har enligt statistik från 2018 täckning med möjlighet för
fastighetsägare att ansluta sig i tätort med 97,54 % och i landsort 49,14 %
vilket ger en total täckning med 88,80 %. Flertalet av de landsbyggsprojekt
som genomförts under 2019 är troligtvis inte redovisade till PTS än. Det som
återstår att ansluta är mindre samanslutningar, mindre byar eller fastighter
som faller utanför den avgränsning som gjordes i tidigare projekt av
operatören och inte gick att finansiera med tillgängliga medel.
En enklare kartläggning av resterande potentiella abonnenter har gjorts (GIS)
utifrån att få en uppfattning av antal och avstånd till närmaste anslutnings
punkt (telestation). I dagsläget kan inget sägas om vilka som är möjliga att
erbjudas en anslutning då detta är resurskrävande när områdena blir större och
kräver större del bidrag till operatörerna för att realistiskt genomföra
projekten.
Ekonomi

För att möjligöra en anslutning av resterande (uppskattat) ca: 400
fastigheter med fastboende måste i dagsläget en kombination av trådlös
teknik och fiber användas då avstånden mellan de återstående fastigheterna
kan vara väldigt långa. Om den beräkningsmodell används som generellt
brukas nationellt skulle kostnaden uppskattas till 15 -20 miljoner kr
beroende på olika förutsättningar och vilken teknik som används.
Då kommunen inte har några möjligheter att med egna medel ansvara för
att fiberstrukturen byggs ut till samtliga fastigheter i Hällefors, förlitar sig
kommunen på ett samarbete med marknaden och att statliga eller EU medel
tillförs. För att uppnå detta bevakar kommunen med representant de olika
forum som har medel och söker aktivt samt bevakar möjligheten till
samförläggningsprojekt med marknadens elleverantörer. För att uppnå
största möjliga effekt och inflytande kommer ett fortsatt arbete ske enligt
beskrivet ovan.
Folkhälsa

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

Vid förläggning av fiber grävs kanalisation ner enligt regelverk och
återfylls vilket ger minimal miljöpåverkan då detta oftast sker i befintliga
vägar. När det gäller mobilt är påverkan mestadels relaterad till radiotrafik.
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Om en mobil utbyggnad blir aktuell kommer fler master byggas vilket
regleras i bygglov.
Medborgarperspektiv

I motionen lyfts viken av att det finns samma möjligheter och
förutsättningar oavsett var i kommunen personer bor.
Förvaltningens förslag till beslut
Med ovanstående yttrande anses motionen besvarad.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) kortfattat.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om en specifik fiberanslutning, vilket
delvis besvaras av Alf Wikström (V).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Med ovanstående yttrande anses motionen besvarad.
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Maria Jansson Andersson (GL) och Wilhelm Thams (GL)
motion angående vård- och omsorgsboende i
Grythyttan, dnr KS 19/00086
Beslutsunderlag
Motionen inkom 2019-04-02
KF 2019-04-23 § 59
KS 2019-05-22 § 135
Yttrande
Det finns en efterfrågan av fler vård- och omsorgsboendeplatser och det är
viktigt att kunna erbjuda ett modernt, tryggt och framtidsanpassat boende för
äldre med god tillgänglighet och säkerhet.
Ett politiskt ställningstagande gällande ombyggnation enligt Länsgårdens
fastighet Gillershöjden har skett utifrån en tidigare utredning om ökat behov
av platser, Rapport vård och omsorgsboende Hällefors kommun.
Hällefors kommun har beslutat att ingå ett 25-årigt hyresavtal med
Länsgården om 36 platser som förutsättning för att de ska bygga. I samband
med det avvecklas Nya Björkhaga som vård- och omsorgsboende. Totalt blir
det en ökning med tio platser i vård- och omsorgsboende i kommunen, från 84
till 94 boendeplatser. Därmed bedöms behovet av vård- och omsorgsplatser
vara tillgodosett till och med 2039.
Länsgården är den ledande aktören inom förvaltning och utveckling av lokaler
samt boenden för särskilda behov i Region Örebro. Det innebär att där finns
kompetens, kontakter och erfarenhet och Länsgården bygger alltid i
anslutning till vårdcentraler. Genom beslutet att använda Länsgården säkras
förmodligen Hällefors vårdcentral inför framtiden. Närheten till vårdcentral,
resecentrum och kommersiell service i centrum är en fördel för boende och
anhöriga.
Ekonomi

Länsgården äger, bygger och finansierar det nya boendet Gillershöjden.
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Hällefors kommun ska hyra och driva det nya boendet vilket anses vara mer
gynnsamt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Större boenden är mer
kostnadseffektivt relaterat till bemanning. Ett vård- och omsorgsboende
kräver bemanning dygnet runt och ett boende i Grythyttan skulle vara ineffektiv
användning av skattemedel kopplat till ett begränsat antal platser.
Folkhälsa

Genom att erbjuda lämpligt boendealternativ främjas folkhälsan.
Miljö

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

Länsgårdens fastighet Gillershöjdens lägenheter ligger centralt och i nära anslutning
till resecentrum, vilket underlättar för besökande från annan ort att använda sig av
lokaltrafik.
Förvaltningens förslag till beslut
Motionen om en vidare utredning kring ett vård- och omsorgsboende i
Grythyttan avslås.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Johan
Stolpen (V).
Tobias Nygren (C) yrkar att motionen ska bifallas.
Tobias Nygren (C) ställer fråga gällande statistikunderlag vilken besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande tillgängliga avdelningar på
Sörgården vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) sammanfattar överläggningen och ställer
förvaltningens förslag mot Tobias Nygrens (C) yrkande och finner att
förvaltningens förslag vinner bifall.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Motionen om en vidare utredning kring ett vård- och omsorgsboende i
Grythyttan avslås.

Mot beslutet reserverar sig Tobias Nygren (C) och Ulrika Jonsson (M) till
förmån för Tobias Nygrens (C) yrkande.
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Kommunförvaltningen

Internationaliseringsprojekt VST inom Erasmus+, dnr
KS 20/00024
Beslutsunderlag
Ärendet
Inom ramen för vuxenutbildningens och gymnasiesärskolans nätverk finns
sedan länge ett samarbete för en välfungerande och effektiv yrkes- och
vuxenutbildning i Region Örebro län.
I nätverket har identifierats en nytta med att utveckla det internationella
utbytet för att stärka yrkeselevernas ställning på arbetsmarknaden. Syftet med
att inkludera större delen av yrkesutbildningen i Örebro län i ett internationellt
Erasmus+ projekt, där Region Örebro län tar ansvar för koordinering, är att
påbörja ett långsiktigt engagemang inom internationell samverkan för
yrkesutbildningen och kompetensförsörjningen i Örebro län som ska gynna
organisationerna samt skolledare, lärare och elever.
Aktiviteterna bygger på det identifierade behovet av att fler elever har
möjligheter till anställning och egen försörjning efter avslutad utbildning.
Utifrån de två skolor i Portugal respektive Italien som utlovat att vara
mottagande organisationer är möjligheterna för att uppnå detta noggrant
undersökta.
Åtgärderna är uppdelade i aktiviteter för fyra centrala deltagargrupper:
rektorer, lärare och elever och elevassistenter. I projektet ska skolledare och
lärare jobbskugga sin motsvarande kollega i mottagande land. Eleverna ska
genomföra en praktikperiod i mottagande land. För Hällefors del är
elevassistenter inte aktuellt då detta bara avser gymnasiesärskolan.
Projektets genomförande bidrar till hela regionens kvalitetshöjning inom
områdena vuxenutbildning och gymnasiesärskola. För Hällefors del omfattas
bara området vuxenutbildning.
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Projektet kommer att stärka utbildningssektorn via internationell samverkan
och de erfarenhetsutbyten.
Projektet ska vidare hitta metoder för tydligare koppling mellan SFI och
yrkesutbildning och APL-platser. Projektet syftar också till att ytterligare
identifiera företags och offentlig sektors efterfrågan på god och matchande
arbetskraft.
Ekonomi

Hällefors kommuns insats i projektet består i arbetstid för skolledare och
lärare under jobbskuggning samt föreberedelsetid. Regionen söker medel
ur Erasmus+ vilket innebär att övriga kostnader, exempelvis resor och logi,
bekostas genom projektmedel och inte belastar Hällefors.
Vad som möjligen kan uppstå är vikariekostnader under den vecka lärarna
genomför jobbskuggning, men sannolikt kan detta lösas schematekniskt.
En viss summa finns också avsatt i projektet för vikarier.
Om projektfinansiering genom Erasmus+ inte beviljas, kommer projektet
inte att genomföras.
Folkhälsa

Projektet riktar sig till elever inom yrkesvux, där erfarenheten av att vistas i
andra europeiska länder är lägre än hos medborgarna i allmänhet. Projektet
bedöms stärka målgruppens ställning på arbetsmarknaden vilket är en
viktig faktor ur folkhälsoperspektiv.
Miljö

Resor kommer att genomföras med flyg vilket har negativ miljöpåverkan.
Medborgarperspektiv

Kommunförvaltningen har inte identifierat några särskilda aspekter ur detta
perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Hällefors kommun deltar som samarbetspartner i VST-projektet inom
Erasmus+.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias
Brandt.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Hällefors kommun deltar som samarbetspartner i VST-projektet inom
Erasmus+.
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Kommunstyrelsen

Antagning till Gymnasieskolan 2020, dnr KS 20/00031
Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800, 15 kap. Sveriges Riksdag
Gymnasieförordning (2010:2039) 7 kap. Sveriges Riksdag
Ärendet
Skollagen föreskriver att huvudmannen ska ansvara för antagningen till de
olika utbildningar som anordnas av huvudmannen i gymnasieskolan.
Uppdraget har tidigare varit delegerat till välfärdsutskottet, men måste 2020
hanteras av kommunstyrelsen, som varandes gymnasieskolans huvudman.
Kommunstyrelsen måste alltså välja representanter till att ingå i en
antagningsnämnd inför gymnasievalet 2020.
Förvaltningen föreslår att antagningsorganisationen ska bestå av två
representanter från majoriteten och en från oppositionen (tre personer).
Ekonomi

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

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

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

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

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950

2(2)

Två politiker från majoriteten och en från oppositionen utses att fatta beslut
om antagning till de olika utbildningar som anordnas av huvudmannen.
Välfärdsutskottet föreslår de tre representanterna till kommunstyrelsen.
--Under välfärdsutskottet nominerar ordförande Johan Stolpen (V) sig själv och
Kent Grängstedt (S).
Ulrika Jonsson (M) nominerar sig själv.
Ordförande Johan Stolpen ställer proposition på nomineringarna vilka bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Johan Stolpen (V), Kent Grängstedt (S) och Ulrika Jonsson (M) utses att fatta
beslut om antagning till de olika utbildningar som anordnas av huvudmannen.

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende
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Tommy Henningsson

Kommunstyrelsen

Val av ledamöter för Tursam i Bergslagen ekonomisk
förening
Beslutsunderlag
Stadgar för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening.

Ärendet
Tursam i Bergslagen ekonomisk förening har reviderat sina stadgar vid
ordinarie föreningsstämma 2019. Till ordinarie föreningsstämma 2020 ska
enligt reviderade stadgar nya styrelseledamöter utses.
Citat ur Stadgar (reviderade 2019-05-03):
§ 13 Styrelse
Styrelsen ska bestå av en ordförande och 7, Styrelseledamöter. Varje medlem
ska utse en politisk representant och en tjänsteman från kommunledningen till
styrelsen. Därutöver utser varje medlem en suppleant. Styrelsen utser inom sig,
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare
som behövs. Avgår en ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i
dennas ställe. Styrelseledamöter utses av medlemskommunerna för fyra år i
följd. För att styrelsen ska kunna vara beslutande krävs att minst en
representant från varje medlemskommun närvarar vid omröstning.

Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens
ordförande och kommundirektören till ordinarie styrelseledamöter och
näringslivsstrateg till suppleant i Tursam i Bergslagen ekonomisk förening,
716453–1993
Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
Utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören till ordinarie
styrelseledamöter och näringslivsstrateg till suppleant i Tursam i Bergslagen
ekonomisk förening, 716453–1993

Tommy Henningsson
Kommunchef
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Utskottsinitiativ gällande utvärdering av verksamheten
boendestöd, dnr KS 20/00038
Ordförande Johan Stolpen (V) väcker följande initiativ och föredrar det.
Med anledning av politiskt beslut om införande av taxa, samt en
organisatorisk förändring i verksamheten, finns skäl för kommunstyrelsen att
särskilt följa upp verksamheten för att säkerställa kvalitén.
Förslag
Förvaltningen uppdras att utvärdera verksamheten boendestöd utifrån följande
frågeställningar och presentera det som ett faktaunderlag till
kommunstyrelsen.
- vilka kompetenser har vi i verksamheten; saknar vi något?
- hur jobbar verksamheten med individuella mål, planer och uppföljningar för
stödmottagarna?
- hur väl följs biståndsbesluten (i hur hög utsträckning får stödmottagarna det
som de betalar för)?
- hur ser verksamhetens samarbete med regionen ut?
- bedömer förvaltning utifrån ovanstående att det finns några
utvecklingsbehov i verksamheten? Hur planeras de att tillgodoses? Vilka
ekonomiska konsekvenser är kopplat till detta?
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet ställer Vivianne Pettersson
(M) fråga gällande reduceringar inom verksamheten vilken besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren. Vivianne Pettersson (M) ställer följdfråga vilken
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och utvecklingsstrateg Ann-Louise
Eriksson.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på det egna initiativet
vilket bifalls.
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Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Förvaltningen uppdras att utvärdera verksamheten boendestöd utifrån följande
frågeställningar och presentera det som ett faktaunderlag till
kommunstyrelsen.
- vilka kompetenser har vi i verksamheten; saknar vi något?
- hur jobbar verksamheten med individuella mål, planer och uppföljningar för
stödmottagarna?
- hur väl följs biståndsbesluten (i hur hög utsträckning får stödmottagarna det
som de betalar för)?
- hur ser verksamhetens samarbete med regionen ut?
- bedömer förvaltning utifrån ovanstående att det finns några
utvecklingsbehov i verksamheten? Hur planeras de att tillgodoses? Vilka
ekonomiska konsekvenser är kopplat till detta?
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Utskottsinitiativ gällande barnkonventionen och
kommunens barnrättsarbete, dnr KS 20/00037
Ordförande Johan Stolpen väcker följande initiativ och föredrar kring det.
Barnkonventionen är antagen som lag i Sverige från och med årsskiftet.
Barnkonventionen är sedan tidigare bekant för de verksamheter i kommunen
som arbetar specifikt med barn. Nytt är att alla kommunens verksamheter och
beslut ska beakta barnrättsperspektivet. För att det ska få genomslag krävs en
bred förankring i kommunens ledning.
”Det är regionens eller kommunens styrelse och fullmäktige som ska se till att
alla styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag lever upp till det som står i
barnkonventionen. Politikerna bör också utforma en övergripande policy för
hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och för hur arbetet ska
utvärderas.” (barnombudsmannen.se)
Fullmäktige bör fatta ett beslut, genom en policy eller liknande, som
definierar strategier, prioriteringar och resurser i barnrättsarbetet och
implementeringen av barnkonventionen.
Vi som kommun har ett stort ansvar, och viktig och intressant uppgift, i att
barns rättigheter synliggörs och att barns röster blir hörda.
Förslag
Förvaltningen uppdras att ta fram ett beslutsunderlag på övergripande nivå för
kommunens strategier, prioriteringar och resurser i barnrättsarbetet enligt
barnkonventionen.
--Ulrika Jonsson (M) yrkar på 3 minuters ajournering vilket beviljas varefter
förhandlingarna återupptas.
Tobias Nygren (C) yrkar bifall till ordförandes initiativ.
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Ulrika Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på det egna initiativet
vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Förvaltningen uppdras att ta fram ett beslutsunderlag på övergripande nivå för
kommunens strategier, prioriteringar och resurser i barnrättsarbetet enligt
barnkonventionen.
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E-sportutbildning i Hällefors KS 19/00311
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningen E-sportgymnasium, Rapport KS 19/00311
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2019-11-19, § 280.
Ärendet
Välfärdsutskottet lämnade från sammanträde 20 oktober ett utskottsinitiativ
angående e-sport vid gymnasieskolan. Kommunstyrelsen biföll på
sammanträde 19 november initiativet. Förvaltningen fick därmed i uppdrag att
utreda möjligheten att erbjuda e-sportsutbildning i Hällefors.
E-sport är en förkortning av "elektronisk sport" och ett samlingsnamn för alla
tävlingar som utförs i en virtuell miljö.
Det finns idag ett 40-tal skolor som erbjuder e-sport specifikt i sin
marknadsföring. I Örebro erbjuder t ex Grillska gymnasiet e-sport som profil
inom sin idrottsprofilering för elever som går el- och energiprogrammet eller
estetiska programmet. Profilen är i enlighet med reglerna för profiler
uppbyggd på samma sätt som vid Pihlskolan.
Det verkar ännu inte finnas några särskilda varianter mot e-sport. Det beror
troligen främst på att det helt enkelt inte funnits tid att utveckla kurser, ansöka
om varianter och få igång verksamhet.
Det är inte troligt att Pihlskolan skulle få en ansökan om särskild variant mot
e-sport godkänd. Som läget är just nu är det tveksamt om någon
gymnasieskola kan få en ansökan godkänd, främst för att en nationell
efterfrågan på e-sportare inte kan befästas.
På Pihlskolan finns idag möjlighet till idrottprofil. Det är mycket troligt att esport skulle kunna rymmas inom den, på samma sätt som andra sporter och
vid andra skolor.
Kommunen behöver fundera kring vad det är som behövs i kommunen och i
näringslivet. Kompetensförsörjning är ett hett ämne, och kommunen bör då
ställa sig frågan hur många e-sportare som behövs i kommunens näringsliv,
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eller vilken typ av biprodukt av utbildningen som ska leda till
anställningsbarhet?
Det finns idag en blåljusprofil vid Pihlskolan. Profilen inrättades nyligen, och
väcker ett ökande intresse från elever även i andra kommuner. Det finns inom
blåljusprofilen möjlighet för skolan att nischa mot digital säkerhet. Redan
idag finns ämnet ”människans säkerhet” inom profilen, och ämnet med
tillhörande kurser innefattar digitalisering, och kan troligen förstärkas mot
detta.
Det är också så att förvaltningen och skolan, även om det fanns motiv, inte
har kapacitet att med bibehållen kvalitet kunna utveckla blåljusprofilen, driva
idrottsprofil (med e-sport och mountainbike) utveckla restaurang- och
livsmedelsprogrammet mot föreslagna mål och dessutom ansöka om och
inrätta en särskild variant mot e-sport samtidigt.
Förvaltningen bedömer att förutsättningarna för att tillhandahålla esportutbildning i kommunen redan finns och kan utvecklas, dock inte genom
särskilda insatser på programnivå gentemot skolverket.
Rapporten lämnas till gymnasieskolan för vidare hantering.
Ekonomi

Att bedriva ett arbete för att skapa en särskild variant mot e-sport skulle
innebära avsevärda kostnader för Pihlskolan.
Folkhälsa

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

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

En fungerande gymnasieskola med ett väl underbyggt utbud av program
och inriktningar har positiv inverkan på invånarna.
Samverkan

Information och samverkan har skett.
Förvaltningens förslag till beslut
-

utskottsinitiativet anses med ovanstående rapportering
besvarat

--Under välfärdsutskottets behandling föredrar ordförande Johan Stolpen (V)
och utvecklingsstrateg Peter Wiker ärendet.
Ulrika Jonsson (M) och Tobias Nygren (C) yttrar sig utan att yrka.
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Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Utskottsinitiativet anses med ovanstående rapportering besvarat.

2019-12-14

Motion gällande webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

I en tid då många medborgare känner att avståndet till beslutsfattarna ökar kan det vara av vikt att
förbättra medborgarnas insyn i politiken och vilka beslut som tas.
För att få en väl fungerande dialog mellan medborgarna och politikerna behöver medborgarna vara
insatta i kommunens arbete och ska på ett enkelt sätt kunna följa besluten.
Radiosändning är ett bra komplement men det är ej tillräckligt i den digitaliserade värld vi lever i. Vi
behöver webbsända fullmäktiges sammanträden för att kunna öka intresset.
Hällefors får inte halka efter, Istället måste vi visa framfötterna vad gäller medborgarinflytande.
Detta främjar demokratin och digitaliseringen och kan göra Hällefors till en attraktivare kommun.

Sverigedemokraterna Hällefors föreslår därför kommunfullmäktige i Hällefors:
Att: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att webbsända
kommunfullmäktiges sammanträden.

Tina Pirttijärvi
Sverigedemokraterna Hällefors

Motion om borttagande av maxarea vid om/ut eller byggande av fritidshus
Någon gång på 1990 talet beslutade Hällefors Kommun att i kommunen skulle fritidshus max
ha en area på 70 m2. Nu har det gått minst 25 år sedan denna regel infördes. Menar vi nu
allvar med vad vi skriver och har som mål här i kommunen ska detta ärende åtgärdas snarast.
Det står i ÖP att, citat:
”Planläggning av fritidsbebyggelse sker kontinuerligt och kommunen kommer att ha en
generös inställning till nya fritidshus. En fortsatt exploatering av kommunens sjöar och
vattendrag med deras stränder kan förväntas”. Slut citat.
Vi förtroendevalda kan här lyfta fram en viktig pusselbit i ”Bilden av Hällefors”. Vikten av
goda ambassadörer lyfter, eftersom detta är ett stort problem för fritidsboende i dagsläget.
Denna viktiga fråga berör dessutom inte bara de som har fritidshus, som kan bli permanenta
boenden, utan är en stor och viktig del av våra lokala entreprenörers jobb varje år.
Så nu är det hög tid att ta bort denna m2 begränsning. Vi behöver inte ha några
begränsningar alls gällande m2. Om och hur man får bygga fritidshus, både strandnära och
andra lägen, finns redan väl reglerat och lagstadgat.
Så jag yrkar nu på
-

Att Kommunstyrelsen snabbt beslutar ta bort denna m2 begränsning för Hällefors
Kommun gällande ut/om/nybyggnader av fritidshus och ger SBB riktlinjer att agera
enligt beslut.

// Vivianne Pettersson – Moderaterna Hällefors-Grythyttan

Sida
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Datum

2020-02-24
Kommunstyrelsen

Kostnad Per Brukare (KPB), dnr KS 20/00030
Informationsunderlag
Ensolutions prognos av Äldreomsorg, Hällefors kommun 2019-2038
Ensolutions, slutpresentation KPB 2018, Individ och familj
Ensolutions, slutpresentaton KPB 2018, Äldreomsorg, funktionsnedsättning
Ärendet
Undertecknad har fått i uppdrag av välfärdsutskottets ordförande att redogöra
för verksamhetens användande av kostnad per brukare (KPB), Ensolution.
Omsorgen har sedan 2012 använt sig av KPB inom område, äldreomsorg, LSS,
psykisk funktionshinder, barn o unga, försörjningsstöd samt vuxna missbrukare.
Under våren samlas årlig statistik samt ekonomi in för leverans till Ensolution, som
därefter bearbetar insamlade filer. Controllern ansvarar för att leverera ekonomi
filer, systemansvariga levererar statistik från resp. område. Efter detta sker en
validering tillsammans med Ensolution av det inskickade materialet,
cheferna/systemansvariga validerar statistik, controllern validerar ekonomin. Efter
validering arbetar Ensolution med kalkylmodell. Ytterliggare validering av
kalkylmodellen sker då Ensolution träffar chefer samt controller. Efter den
valideringen arbetas det fram en slutpresentration som sedan presenteras för
samtliga under ett 3 timmars pass. Politiken har tidigare bjudits in, men avböjt. I
slutprestationen ingår insats och brukarmix analys, produktivitetsanalys,
konsumtionsanalys, resultatanalys, prognos samt förslag på fortsatt arbete för att nå
en optimal nivå. Planering för detta arbete sker via en projektplan.
Resultatet av KPB har används som underlag i Äldreplan, rapport vård- och
omsorgsboende samt av KPMG vid granskning av omsorgens verksamheter.
Krav på hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande
Det ställs allt högre krav på kommunens socialtjänst att verksamheten ska
bedrivas med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamhet har
genomgått och genomgår stora förändringar. Åldrande befolkning, förändrade
målgrupper för personer med funktionsnedsättning, stora skillnader i
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212000-1942
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Kommunförvaltningen
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kommunernas utbud av insatser inom individ och familjeomsorg samt en
efterfrågan som ökar snabbare än utbudet.
Verksamhetsuppföljning ur ett brukar-/medborgarperspektiv
Kostnad per brukare beskriver verksamheten ur ett
brukar/medborgarperspektiv. Andra system exempelvis databasen Kolada,
RKA (rådet för främjande av kommunala analyser) beskriver nyckeltal, ur ett
produktionsperspektiv och fokuserar främst på att följa upp olika
organisatoriska enheter eller delverksamheter. Ingen validering av levererat
materialet görs heller av ”experterna” i verksamheten dvs.
verksamhetsansvariga chefer och ekonom. Vid jämförelse av resultat för år
2018 mellan KPB, Kolada och RKA (koll på äldreomsorgen) kan man se
skillnader på uträkningar vilket påverkar utfallet:
Brytpunkt:

KPB: 840 086 kr

RKA 949 912 kr

Kostnad/ hemtjänst timme: KPB: 549 kr

RKA: 937 kr

Kostnad/hemtjänstbrukare: KPB: 206 899

RKA: 467 948

Kostnad/brukare SÄBO

KPB: 556 564

RKA: 954 750

Beviljad htj tim/brukare

KPB: 31,41

RKA: 44,8

Individrelaterad uppföljning med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB)
Metoden (KPB) baseras på SKL:s principer för KPB. All data kalkyleras och
sammanställs i en gemensam databas med hjälp av IT-verktyget CostPerform.
Resultatet blir en modell för individrelaterad uppföljning som utgår från
brukaren och följer vilken vård och omsorg som ges till olika målgrupper. Hur
ser vår insatsmix ut? Vilka grupper kräver stora resurser? Vilka är våra
ytterfall? Vad kännetecknar de brukare som är mest kostnadskrävande? Hur
ser utvecklingen ut för dessa individer? Vilket resultat skapar våra insatser?
Hur förhåller sig dessa till kostnaderna? Ju högre precisionen är i den
verksamhetsstatisk och de kostnadsmått som används, desto bättre är
förutsättningarna för att beslut som tas ska leda till en mer effektiv
verksamhet. Gemensamma termer och begrepp för uppföljningen av
socialtjänsten gör det enklare för kommunen att jämföra sin verksamhet mot
andra kommuner. Kostnad Per Brukare (KPB) skapar en bra struktur och
grund för hur statistik/verksamhet/kostnader hänger ihop, vilket underlättar
för leveransen av individstatistik till Socialstyrelsen. Utifrån erfarenheterna
med analyser i de olika kommunerna har en analysmodell utvecklats utifrån
fyra olika typer av analyser:
1.

Insats- och brukarmixanalys
Syftet är att undersöka om verksamheten valt mest kostnadseffektiv strategi för insatsmix i
förhållande till brukarnas behov. Hur ser brukarmixen ut? Vilka grupper av brukare kräver
stora resurser? Fler ytterfall än andra kommuner?

2.

Produktivitets analys
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Syftet att jämföra verksamhetens produktivitet med andra kommuner per insats, en s.k.
nyckeltalsjämförelse. Kostnader för insatserna per timma/dygn i förhållande till andra
kommuner? Vad beror detta på?

3.

Konsumtionsanalys
Syftet är att jämföra kostnaden per invånare, dvs. relatera kostnaderna till både invånare och
brukare. Ger verksamheten mer/mindre insatser i kommun i förhållande till andra kommuner?
Hur ser medelkostnaden ut i förhållande till andra? Beror detta på befolkningens struktur eller
på verksamhetens produktivitet?

4.

Resultatanalys
Kostnad per resultat. KPB kombinerat med resultat
Resultatet ger bättre förutsättningar att analysera både verksamhet, enhet samt
på individnivå, detta för att kunna arbeta mera kostnadseffektivt i förhållande
till budget och kvalité.
Resultat 2018
Resultat och rekommendationer för fortsatt arbete inom samtliga områden
redovisas i slutpresentationen som bifogas informationsärendet
Ekonomi

Konsultkostnad projektet KPB för socialchefens ansvarsområde förutom
arbetsmarknadsenheten år 2019 var 256,0 tkr vad avser:
17 arbetsdagar = 224,0 tkr
Teknisk drift, Cost perform = 32,0 tkr
Folkhälsa

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

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

Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att beslut tas utifrån fakta som är
baserat på statistik/varsamhetsvalidering/ekonomivalidering.
Samverkan

Information och samverkan kommer att ske.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid
Holmgren utförligt.
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Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande inrapportering av statistik vilken
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Maja Loiske (V) ställer frågagällande hur underlagen används i verksamheten
vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och utvecklingsstrateg AnnLouise Eriksson.
Maja Loiske (V) ställer fråga gällande tidigare års underlag vilken besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren och kanslichef Mathias Brandt.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande kostnadsutvecklingen efter 2015
vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och utvecklingsstrateg AnnLouise Eriksson.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande rekommendationerna från Ensolution
vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och utvecklingsstrateg AnnLouise Eriksson.
Tobias Nygren (C) yttrar sig utan att yrka.
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.

Kostnad per brukare
Hällefors kommun, utfall 2018
Frida Wennermark
frida.wennermark@ensolution.se
0730 – 56 31 09

Agenda
• Kort introduktion Ensolution och kostnad per brukare
• Äldreomsorg

09:30-10:45

− Övergripande SoL
− Ordinärt boende
− Särskilt boende
• Funktionsnedsättning

10:45-12:00

− SoL och LSS
• Individ och familjeomsorg
− Barn, ungdom och familj (BUF)
− Familjerätt (FAM)
− Vuxna missbrukare (VUX)
− Ekonomiskt bistånd (FÖR)

13:00 – 15:30

Kostnad Per Brukare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuben
Ledningssystem
Kostnad Per Brukare
(IFO fetmarkerade)

Ale
Falun
Haninge
Högsby
Kristianstad
Landskrona
Ljungby
Mullsjö
Nynäshamn
Sjöbo
Uppsala
Värnamo
Örebro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alingsås
Gislaved
Helsingborg
Kalmar
Krokom
Leksand
Ljusdal
Nora
Olofström
Sundsvall
Vallentuna
Växjö
Östersund

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bjuv
Gotland
Hällefors
Karlshamn
Kungsbacka
Lerum
Ludvika
Nybro
Oskarshamn
Sölvesborg
Vara
Åre
Övertorneå

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boden
Gällivare
Härryda
Karlskrona
Kungälv
Lidköping
Luleå
Nykvarn
Perstorp
Tranemo
Varberg
Älvkarleby

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslöv
Göteborg
Hässleholm
Karlstad
Laholm
Lilla Edet
Lysekil
Nyköping
Ronneby
Tyresö
Vimmerby
Öckerö

•
•
•
•
•

Gotland
Karlstad
Lerum
Perstorp
Öckerö

•
•
•
•
•

Halmstad
Katrineholm
Ljungby
Smedjebacken
Örebro

•
•
•
•

Huddinge
Kristianstad
Nora
Strömsund

•
•
•
•

Hällefors
Krokom
Nybro
Sölvesborg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arvika
Gagnef
Hammarö
Hässleholm
Laholm
Ockelbo
Sjöbo
Sunne
Tomelilla
Vårgårda
Östhammar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Askersund
Grums
Hedemora
Höör
Ljusnarsberg
Orust
Skurup
Säffle
Torsby
Värmdö

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boden
Hagfors
Helsingborg
Karlskrona
Ludvika
Pajala
Staffanstorp
Söderköping
Umeå
Åtvidaberg

Kuben
•
•
•
•
•

Gislaved
Härryda
Kungsbacka
Partille
Ängelholm

Ledningssystem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alvesta
Bollnäs
Hallsberg
Hylte
Kramfors
Munkfors
Rättvik
Storfors
Södertälje
Vellinge
Älvkarleby

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arboga
Bromölla
Halmstad
Hällefors
Kristinehamn
Nyköping
Sala
Strömstad
Tierp
Vetlanda
Örebro

Generell förklaring till kostnadsläget
Äldreomsorg, individ – och familjeomsorg, funktionsnedsättning
1.

Insatsernas volym
•

2.

Insatsmix
•

3.

Beslut om hur mycket – till hur många
Beslut om insatstyp/insatskombinationer som svar på brukarnas behov

Styckkostnad (enhetskostnad)
•
•
•

Effektivitet i utförarorganisationen
Resurstilldelning
Planering och flexibilitet

● Den volym som kan kopplas till insatsen, valet av insatser samt styckkostnaden per dygn/timma för
insatsen spelar en avgörande roll för kostnadsläget inom verksamheten.

Analysmodell för kostnad per brukare
Brukarmix, produktivitet, konsumtionsanalys och resultat

● Insats- och brukarmixanalys
− Myndighetsutövning
− Balans mellan särskilt boende, hemtjänst,
korttidsvård, utskrivningsklara
− Vårdkedjan, insatser före och efter
(anhöriga, grannar, samverkan)
− Vilka tjänster ”levereras”
− Utbudet/kommunens erbjudande
− Samverkan
− Beslut av politiker

Analys av produktivitet
(Insatsjämförelse
beläggning)

● Produktivitetsanalys
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Effektiv resursplanering
Personaltäthet
Brukarnas behov
Utformning av lokaler
Geografiska förutsättningar
Bemanningspool
Personalplanering
Åsikter från anhöriga
Logistik i hemtjänst
Politiska beslut

● Konsumtionsanalys

Brukarmixanalys
(Uppdelat på ex.
VUX/BUF)

KOSTNAD PER
BRUKARE

Individrapportering
Benchmarking
Indikatorer
Nyckeltal

Resultatanalys
(Kostnad per resultat,
KPB kombinerat
med resultat)

Konsumtionsanalys
(Medelkostnad per
invånare och åldersgrupp,
medelkostnad per brukare
och åldersgrupp)

−
−
−
−
−
−
−
−

Myndighetsutövning
Demografiska strukturen
Brist på särskilt boende
Folkhälsan
Geografiska förutsättningar
Politiska beslut
Regional samverkan
Tradition hos invånarna

● Resultatanalys
− Hemtjänstpersonalens bemötande
− Bemötande av myndighet, hantering av
ärende
− Insatsens utförande, genomförandeplan
− Känsla av trygghet
− Inflytande, påverkan av insatser mm
− Lokaler och miljö
− Kontinuitet
− Regional samverkan, hemsjukvården
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Referenskostnadskvot

Äldreomsorg och funktionsnedsättning
Förutsättningar
•

Analysen är baserad på 2018 års utfall av ekonomi och verksamhetsstatistik

•

Extern jämförelse med övriga KPB-kommuner är från utfall 2017

•

Då flera verksamheter är konterade under samma ansvar/verksamhet har vi gjort
fördelningar för att särskilja kostnaderna i ekonomin. Gäller bl.a. korttidsplatser på de
särskilda boendena.

•

Administrativa kostnader har fördelats till alla insatser. Detta har skett från alla olika
nivåer; från enhet (tex kostnader för handläggare) upp till kommunoverheadnivå
(stödfunktioner som HR, IT, ekonomi osv).

•

Insatserna inkluderar brukare både över och under 65 år.

Äldreomsorg
Ordinärt (ORB) och Särskilt boende (SÄB)
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Äldreomsorg
Socialstyrelsen
Nationell lägesrapport 2019

• Skillnader i medellivslängd mellan män och kvinnor fortsätter att minska (80,7 män och 84,1 kvinnor). 2060
räknar man med att var fjärde invånare är över 65 år. Viktigt att följa befolkningsutvecklingen framåt.
• Personer 85 år och äldre lever i större utsträckning ensamma, ofrivillig ensamhet kan vara en riskfaktor för
psykiskt ohälsa
• Andel kommuner med webbaserade ansökningar inom äldreomsorgen har under 2014 och 2018 ökat från 7
till 23%. 46% av kommunerna har infört kameratillsyn nattetid.
• Äldre dricker allt mer och fler kommuner har nu skriftliga rutiner för att stödja personer med alkoholproblem,
men majoriteten av kommunerna saknar detta i dagsläget

Referenskostnadskvot, Äldreomsorgen
2016-2017
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Kolada
Referenskostnad Hällefors 2015-2018

●

Nettokostnaden detta är den faktiska kostnaden som kommunen har haft under året.

●

Referenskostnaden tar hänsyn till vissa variabler, ohälsovariabel, andel äldre som är födda utanför norden, glesbygd eller tätort m.m. Genom att jämföra
referenskostnaden och den faktiska kostnaden erhålls nyckeltalet nettokostnadsavvikelse
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Konsumtion SoL
Hällefors kommun 2018, övriga KPB-kommuner 2017
Kostnader SoL
Åldersgrupp
Ej brukarkopplad
20-49 år
50-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt

2017
2016
2015
2014
Åldersgrupp
Under 65 år
Över 65 år
65-79 år
Över 80 år

Kostnader # Invånare # Brukare
17 062 635
6 983
2 499 199
2 154
22
8 273 282
1 393
30
7 866 537
502
28
7 693 957
516
38
18 509 358
439
67
18 394 907
292
88
31 636 571
176
113
38 697 848
91
99
150 634 295
6 983
485

136 497 696
128 329 885
117 920 242
112 661 202

7 109
7 138
7 032
6 936

Kr. / inv.
2 443
1 160
5 939
15 670
14 911
42 163
62 996
179 753
425 251
21 572

467
491
479
489

19 201
13 715
16 769
16 243

Kostnader # Invånare # Brukare
10 772 481
4 967
52
122 799 178
2 016
433
34 069 852
1 457
133
88 729 326
559
300

Kr. / inv.
2 169
60 912
23 384
158 729

KPB % Brukare
113 600
275 776
280 948
202 473
276 259
209 033
279 970
390 887
275 405

259 186
230 338
218 888
230 391

1,0%
2,2%
5,6%
7,4%
15,3%
30,1%
64,2%
108,8%
6,9%

Genomsnitt SoL 2017
Kr. / inv.
KPB % Brukare
1 540
1 016
120 629
0,9%
2 851
158 118
1,8%
6 852
183 783
3,7%
14 030
207 662
6,7%
32 221
212 700
15,1%
69 886
209 707
33,3%
160 459
243 909
65,6%
331 214
310 851
106,5%
15 175
229 940
5,4%

6,6%
6,9%
6,8%
7,1%

KPB % Brukare
207 163
1,0%
283 601
21,5%
256 164
9,1%
295 764
53,7%

Kr. / inv.
1 207
49 744
16 038
146 457

KPB % Brukare
140 679
0,9%
242 918
20,5%
206 271
7,8%
257 168
57,0%
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Antal brukare SoL
Hällefors kommun 2015 -2018

0-300'
300'-600'
600'Totalt

2015
342
53
84
479

2016
335
71
85
491

2017
317
49
101
467

2018 Årets %
327
67%
51
11%
107
22%
485
100%

Snitt 2017
70%
13%
16%
100%

En större ökning av brukare i kostnadsintervallet 800 - 900
tkr samt över 1 miljon
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Brukarmix extern jämförelse
Utfall 2018 Hällefors - externt 2017
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Konsumtion boende och hemtjänst över 80 år

•

Hällefors har en fortsatt låg konsumtion av särskilda boendedygn i åldersgruppen 80+ jämfört med övriga kommuner men
bland de högsta vad det gäller konsumtion av hemtjänsttimmar.
•

31 dygn i särskilt boende per invånare över 80 år jämfört med 46 dygn i genomsnitt.

•

Beviljade hemtjänsttimmar är 134 per invånare över 80 år jämfört med 89 timmar i genomsnitt.

•

En låg konsumtion av boendedygn tyder på få särskilda boendeplatser i förhållande till antal äldre jämfört med övriga kommuner.
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Insatsmix äldreomsorg
Hällefors kommun 2017 och 2018 samt KPB-snitt 2017 (brukare över samt under 65 år inkluderade)

● Hällefors har de senaste åren haft en betydligt större andel inom hemtjänst och den
har ökat sedan 2017
● Trots en ökning inom SÄBO från 2017 så har man fortfarande en lägre andel jämfört
med snittet. Detta beror också på att hemtjänsten mellan 2017 och 2018 har ökat
markant
● Andelen av de totala resurserna som går till korttidsvård är något högre än i snitt
medan andelen som går till HSL är något lägre.
17

Ordinärt boende

18

Medelkostnad/brukare och invånare – Hemtjänst
Hällefors kommun 2018 samt KPB-snitt 2017
Kostnader Hemtjänst
Åldersgrupp
20-49 år
50-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt

Kostnader
664 667
3 732 600
3 128 892
3 959 797
7 519 950
6 835 710
15 951 165
18 207 929
60 000 709

# Invånare
2 154
1 393
502
516
439
292
176
91
6 983

# Brukare
4
15
17
23
42
54
72
63
290

Kr. / inv.
309
2 680
6 233
7 674
17 130
23 410
90 632
200 087
8 592

KPB
166 167
248 840
184 052
172 165
179 046
126 587
221 544
289 015
206 899

% Brukare
0,2%
1,1%
3,4%
4,5%
9,6%
18,5%
40,9%
69,2%
4,2%

Totalt år 2017
Totalt år 2016
Totalt år-3

51 028 315
48 160 922

7 109
7 138

279
281

7 178
6 747

182 897
171 391

3,9%
3,9%

Åldersgrupp
Under 65 år
Över 65 år
65-79 år
Över 80 år

Kostnader
4 397 267
55 603 442
14 608 638
40 994 804

# Invånare
4 967
2 016
1 457
559

# Brukare
19
271
82
189

Kr. / inv.
885
27 581
10 027
73 336

KPB
231 435
205 179
178 154
216 904

% Brukare
0,4%
13,4%
5,6%
33,8%

Genomsnitt hemtjänst 2017
Kr. / inv.
KPB % Brukare
161
106 763
0,1%
956
110 216
0,9%
2 755
125 898
2,3%
4 893
118 821
4,2%
10 783
121 138
8,9%
21 889
115 726
19,1%
45 666
127 705
35,8%
88 018
155 622
55,9%
3 708
128 606
2,9%

Kr. / inv.
320
14 920
5 624
41 503

KPB
111 739
129 830
120 803
133 476

% Brukare
0,3%
11,5%
4,7%
31,1%

● Kostnad per invånare är högre än snittet sett till hela befolkningen  Har ju en större andel äldre än snittet vilket påverkar
den höga siffran och det bidrar till att andelen brukare är högre än i KPB-snittet.
● Kostnad per brukare är högre än snittet sett till hela befolkningen Beror framförallt på den höga konsumtionen
● Hällefors har en högre andel brukare med hemtjänst i alla åldersintervall jämfört med externt KPB 2017
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Kostnad per hemtjänstbrukare

Hällefors 2014-2018 samt övriga KPB-kommuner 2017
Kommun
Medel
Mullsjö
Övertorneå
Härryda
Gislaved
Karlshamn
Högsby
Åre
Östersund
Bjuv
Olofström
Strömstad
Tierp
Varberg
Klippan
Nyköping
Örebro
Kristianstad
Nora
Lindesberg
Vallentuna
Karlstad
Hässleholm
Ronneby
Leksand
Tyresö
Eslöv
Växjö

KPB hemtjänst
128 606
80 579
86 392
90 029
95 685
95 780
98 162
98 762
101 053
107 877
107 983
110 460
110 463
111 398
112 395
112 521
113 713
114 235
114 417
115 073
115 396
117 059
122 619
122 921
123 063
125 348
125 450
126 104

Perstorp
Vara
Ale
Härjedalen
Ljusdal
Oskarshamn
Munkedal
Säffle
Luleå
Kalmar
Karlskrona
Nybro
Ludvika
Krokom
Kungsbacka
Ljungby
Gotland
Pajala
Vimmerby
Boden
Forshaga
Falun
Lysekil
Älvkarleby
Hällefors 2015
Kungälv
Gällivare
Hällefors 2014
Hällefors 2016
Hällefors 2017
Hällefors 2018

126 575
129 371
130 711
131 031
131 270
131 348
132 949
136 264
137 560
140 463
140 539
141 502
145 486
146 614
148 530
149 555
151 608
153 641
154 244
155 383
160 699
161 333
161 510
163 309
168 831
171 579
173 796
174 454
178 186
182 897
206 899

Kostnad per hemtjänsttimme
Kr/beviljad timme, Hemtjänst egen regi

Kommun, egen regi
Medel
Nora
Mullsjö
Tyresö
Örebro
Växjö
Varberg
Öckerö
Oskarshamn
Hässleholm
Bjuv
Perstorp
Vallentuna
Älvkarleby
Kalmar
Olofström
Härryda
Vara
Ludvika
Gotland
Falun
Nybro
Klippan
Vimmerby
Ljungby
Nyköping
Östersund

Hemtjänst, kr per
beviljad timme
492
330
348
355
385
386
391
392
392
402
402
407
409
414
421
425
429
448
453
455
457
469
470
471
471
477
478

Gällivare
Hällefors 2015
Munkedal
Lindesberg
Forshaga
Hällefors 2016
Högsby
Karlskrona
Ronneby
Lysekil
Karlstad
Kungsbacka
Luleå
Karlshamn
Hällefors 2017
Ale
Kungälv
Hällefors 2018
Boden
Leksand
Tierp
Hällefors 2014
Gislaved
Ljusdal
Åre
Pajala
Härjedalen
Säffle
Strömstad
Krokom

481
486
487
487
493
494
496
498
501
504
507
509
517
519
523
527
545
549
549
562
596
602
629
632
633
648
665
682
690
781
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Hemtjänst, egen regi
Hällefors kommun 2017 samt 2018
Insatser, hemtjänst egen regi
Grythyttan
Kyllergruppen
Gamla Björkhaga
Centrumgruppen

Enhet
# beviljade timmar
# beviljade timmar
# beviljade timmar
# beviljade timmar

Nattpatrull område 1
Nattpatrull område 2

# beviljade timmar
# beviljade timmar
# beviljade timmar

2018
2017
Total kostnad Total kostnad
12 989 269 kr 10 805 650 kr
12 953 696 kr 11 804 075 kr
16 264 698 kr 12 235 521 kr
11 548 768 kr
9 675 688 kr
3 825 560 kr
2 418 718 kr
60 000 709 kr

4 194 558 kr
2 312 823 kr
51 028 315 kr

2018
Volym
21 893
23 133
33 949
25 735
3 253
1 302
109 265

2017
2018
Volym
Enhetskost
19 694
593 kr
25 549
560 kr
25 244
479 kr
21 834
449 kr
3 322
1 910
97 554 kr

1 176 kr
1 858 kr
549 kr

2017
Enhetskost
549 kr
462 kr
485 kr
443 kr
1 263 kr
1 211 kr
523 kr

● Kostnaden för hemtjänsten har ökat med nästan 9 miljoner mellan 2017 och 2018 – motsvarar 17 %
− Det är framförallt Gamla Björkhaga som har ökat både med kostnader och timmar

● Volymen har även den ökat från 2017 (motsvarar 12 %) men inte i samma utsträckning vilket ger en högre kostnad per
beviljad timme.
● Timmar med dubbelbemanningen ökade med 30 % mellan åren, motsvarar 5 000 timmar.
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Medelkostnad per brukare kvinnor och män

Ny CB

Hällefors 2018 och externt KPB 2017
Hällefors 2018
Åldersgrupp
20-49 år
50-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
2018

KPB, K
166 167
121 378
68 617
162 204
137 831
185 708
203 613
298 844
200 511

Hällefors 2018

Genomsnitt 2017
KPB, M
0
394 511
264 858
183 032
234 000
67 467
243 958
271 920
214 984

KPB, K
114 559
113 625
123 311
114 175
121 843
118 144
134 768
166 323
134 769

KPB, M
108 013
107 125
134 170
124 502
121 665
111 218
113 319
131 278
119 810

Tim./brukare K
271
236
136
292
273
345
373
539
369

Tim./brukare M
0
646
475
300
425
130
441
507
387

Genomsnitt 2017
Tim./brukare K
250
250
264
246
258
250
283
346
284

Tim./brukare M
255
235
290
266
256
236
236
270
253

● Både kvinnor och män har en stor skillnad i
medelkostnad jämfört med snittet.

● Både kvinnor och män konsumerar mer timmar jämfört
med snittet 2017

● Men det är männen som har en högre medelkostnad
jämfört med kvinnor vilket skiljer sig från externt KPB
2017 där kvinnor har en högre medelkostnad

● Även här är det en skillnad att män i snitt har fler
timmar än kvinnor
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Hemtjänsttimmar per åldersintervall
2016-2018
Volymkonsumtion Hemtjänst
Åldersgrupp
Volymer
20-49 år
1 084
50-64 år
6 411
65-69 år
5 704
70-74 år
6 808
75-79 år
14 203
80-84 år
12 810
85-89 år
29 019
90- år
33 226
2018
109 265
2017
97 554
2016

# Invånare
2 154
1 393
502
516
439
292
176
91
6 983
7 109

# Brukare
4
15
17
23
42
54
72
63
290
279

Tim/inv.
1
5
11
13
32
44
165
365
16
14
14

Tim/brukare
271
427
336
296
338
237
403
527
377
350
360

Åldersgrupp
Under 65 år
Över 65 år
65-79 år
Över 80 år

# Invånare
4 967
2 016
1 457
559

# Brukare
19
271
82
189

Tim/inv.
2
50
18
134

Tim/brukare
394
376
326
397

Volymer
7 495
101 770
26 715
75 055

Genomsnitt 2017
Tim/inv.
Tim/brukare
0,4
244,4
2,1
242,6
5,8
269,1
10,4
253,6
22,6
255,5
46,1
245,4
95,0
267,0
181,8
322,4
7,7
271,1

Tim/inv.
0,7
31,1
11,9
86,4

Tim/brukare
247,7
272,5
256,2
279,2

● I snitt har Hällefors dubbelt så många beviljade timmar/invånare jämfört med snittet KPB 2017 samt en ökning
från 2017 till 2018
● Även de under 65 har betydligt fler timmar både per brukare och invånare i Hällefors
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Prognos hemtjänsten
Hällefors prognos hemtjänsten, 2019-2038
Prognos: Totalt antal
hemtjänsttimmar
0-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt
Förändring över 65 år
jämfört med 2018
65-79 år
Över 80 år
Över 65 år totalt

2018

2019

2023

2028

2033

2038

7 495
5 704
6 808
14 203
12 810
29 019
33 226
109 265

7 494
5 480
6 449
14 693
13 485
27 854
35 279
110 735

7 371
4 977
6 138
14 564
15 117
30 365
35 072
113 604

7 141
5 181
5 441
13 355
15 727
36 792
38 506
122 143

6 454
5 265
5 685
12 018
14 696
39 011
47 448
130 577

5 749
4 735
5 794
12 643
13 473
37 433
53 234
133 061

2018

2019

2023

2028

2033

2038

26 715
75 055
101 770

-92
1 563
1 471

-1 036
5 499
4 463

-2 738
15 970
13 232

-3 747
26 100
22 353

-3 543
29 085
25 542

0,8

2,5

7,5

12,7

14,5

Över 65 år totalt: Antal
årsarbetare (1760 tim)

Prognos: Total
kostnad hemtjänst
0-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt

2018

2019

2023

2028

2033

2038

4 397 267 4 404 690 4 347 577 4 245 382 3 837 293 3 395 355
3 128 892 3 006 265 2 730 051 2 842 282 2 888 224 2 597 315
3 959 797 3 751 117 3 570 258 3 164 616 3 306 796 3 370 189
7 519 950 7 779 468 7 711 200 7 070 685 6 362 899 6 694 062
6 835 710 7 196 034 8 066 638 8 392 167 7 842 285 7 189 550
15 951 165 15 310 425 16 690 906 20 223 691 21 443 364 20 575 940
18 207 929 19 333 445 19 219 731 21 101 728 26 001 729 29 172 584
60 000 709 60 781 444 62 336 362 67 040 551 71 682 590 72 994 996

Förändring % Förändring
2018-2038
2018-2038
-1 746
-23%
-969
-17%
-1 014
-15%
-1 560
-11%
663
5%
8 414
29%
20 008
60%
23 796
22%

Förändring % Förändring
2018-2038
2018-2038
-1 001 911
-23%
-531 576
-17%
-589 608
-15%
-825 887
-11%
353 839
5%
4 624 775
29%
10 964 655
60%
12 994 287
22%

Konsumtion
2018-2023
• Konsumtionen skulle öka med ca 4 % de närmaste
fem åren
• Ökningen av beviljade timmar skulle motsvara ca
2,5 årsarbetare

2018-2038
•
Konsumtionen skulle öka med 22 % till 2038
•
Ökningen av beviljade timmar skulle motsvara ca
14,5 årsarbetare

Kostnad
2018-2023
• Kostnaden ökar med 4 %, vilket motsvarar 2,3 mkr
2018-2038
• Kostnaden ökar med 22 % vilket motsvarar 13 mkr
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Kundnöjdhet och medelkostnad per hemtjänsttimme

Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år
och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m.
2016. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
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Fyrfältsfärgerna visar medelvärde för kr per hemtjänsttimme enligt KPB och medelvärde kundnöjdhet

Kundnöjdhet och medelkostnad per brukare i hemtjänsten

Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år
och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m.
2016. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
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Fyrfältsfärgerna visar medelvärde för kr per hemtjänstbrukare enligt KPB och medelvärde kundnöjdhet

Korttidsvård
Hällefors kommun 2014-2018 samt övriga KPB-kommuner 2017
•

Inklusive HSL

•

Färgindelning efter 25, 50, 25 %, lägst till högst kostnad
per dygn

•

Kostnad per dygn ligger precis under snittet 2017. stora
variationer inom korttidsvården genom åren!

Kommun
Medel
Örebro
Hällefors 2015
Krokom
Hällefors 2014
Nyköping
Pajala
Öckerö
Ljungby
Luleå
Boden
Vara
Klippan
Gotland
Gislaved
Hässleholm
Bjuv
Leksand
Ale
Övertorneå
Hällefors 2017
Åre
Östersund
Perstorp
Oskarshamn
Kalmar
Älvkarleby

Korttidsvård
kr/dygn, egen regi
2 533
1 614
1 616
1 737
1 818
1 849
1 894
1 951
1 969
1 998
2 037
2 073
2 161
2 183
2 202
2 208
2 236
2 255
2 264
2 291
2 292
2 308
2 313
2 371
2 383
2 397
2 405

Hällefors 2016
Forshaga
Ljusdal
Varberg
Hällefors 2018
Karlshamn
Växjö
Gällivare
Vallentuna
Nora
Nybro
Härjedalen
Falun
Kungälv
Härryda
Kristianstad
Tierp
Vimmerby
Kungsbacka
Lysekil
Karlskrona
Munkedal
Strömstad
Tyresö
Eslöv
Säffle
Olofström
Ludvika
Ronneby
Karlstad
Högsby

2 426
2 428
2 443
2 500
2 519
2 595
2 604
2 622
2 625
2 630
2 640
2 673
2 750
2 767
2 814
2 823
2 826
2 829
2 849
2 868
2 882
2 907
2 917
2 987
3 012
3 068
3 098
3 212
3 309
27
3 351
3 835

Korttidsvård, egen regi
Hällefors kommun 2017 samt 2018
Insatser, korttidsvård ink. HSL

2018
2017
Total kostnad Total kostnad
979 278 kr
1 007 257 kr
2 702 123 kr
3 234 187 kr
1 744 273 kr
1 847 780 kr
5 425 674 kr
6 089 224 kr

2018
Volym
457
1 261
814
2 532

2017
2018
Volym
Enhetskost
441
2 143 kr
1 416
2 143 kr
809
2 143 kr
2 666
2 143 kr

2017
Enhetskost
2 284 kr
2 284 kr
2 284 kr
2 284 kr

Fyrklövern, Avlastning/växelvård
Fyrklövern, Efter sjukhusvård
Fyrklövern, I väntan på SÄBO
Fyrklövern, totalt

Enhet
# dygn
# dygn
# dygn
# dygn

Nya Björkhaga, Avlastning/växelvård
Nya Björkhaga, Efter sjukhusvård
Nya Björkhaga, I väntan på SÄBO
Nya Björkhaga, totalt

# dygn
# dygn
# dygn
# dygn

2 024 264 kr
899 930 kr
381 718 kr
3 305 912 kr

1 365 202 kr
716 096 kr
674 516 kr
2 755 813 kr

875
389
165
1 429

591
310
292
1 193

2 313 kr
2 313 kr
2 313 kr
2 313 kr

2 310 kr
2 310 kr
2 310 kr
2 310 kr

Korttidsvård, totalt

# dygn

8 731 585 kr

8 845 037 kr

3 961

3 859

2 204 kr

2 292 kr

•

Korttidsvård Nya Björkhaga var ny under 2016, från 2017 till 2018 har kostnaderna och dygnen ökat – något lägre kostnad per dygn

•

Fyrklövern har minskat sin kostnad och volym något från 2017, har också gett en bättre produktivitet

•

Kostnaden har fördelats manuellt utifrån antal platser på särskilt boende, dock något högre för kostnad för HSL

•

Enhetskostnaderna skiljer sig inte så mycket åt mellan de olika enheterna
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Prognos korttidsvården
Hällefors prognos korttidsvården, 2018-2038
Prognos: Totalt antal
dygn korttidsvård
0-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt
Förändring över 65 år
jämfört med 2017
65-79 år
Över 80 år
Över 65 år totalt
Motsvarar antal platser

Prognos: Total
kostnad korttidsvård
0-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt

2018
197
120
380
477
537
1 197
1 053
3 961
2018

2019
200
115
360
493
565
1 149
1 118
4 001
2019

977
2 787
3 764

2018
426 746
257 141
814 280
1 026 742
1 200 181
2 663 248
2 343 249
8 731 585

2023

2028

204
105
343
489
634
1 253
1 112
4 138
2023

-8
45
37
0,1

2019
433 402
247 063
771 367
1 062 175
1 263 444
2 556 269
2 488 096
8 821 816

206
109
304
449
659
1 518
1 220
4 465
2028

-41
211
170
0,5

2023
442 303
224 363
734 176
1 052 854
1 416 301
2 786 757
2 473 461
9 130 216

-116
610
494
1,4

2028

2033
182
111
317
404
616
1 609
1 504
4 743
2033
-145
942
797
2,2

2033

2038
152
100
323
425
565
1 544
1 687
4 795

Förändring
2018-2038
-45
-20
-57
-52
28
347
634
834

% Förändring
2018-2038
-23%
-17%
-15%
-11%
5%
29%
60%
21%

Konsumtion
2018-2023
• Konsumtion av dygn inom korttidsvården ökar med
4 % vilket motsvarar 177 dygn (0,5 helårsplats)
2018-2038
• Konsumtionsökning om 21 % motsvarar 834 dygn
och innebär 2,4 korttidsplatser mer på helår.

2038
-129
1 009
880
2,4

2038

446 699
395 017
328 430
233 587
237 362
213 455
650 761
679 999
693 035
965 401
868 763
913 978
1 473 456 1 376 910 1 262 306
3 376 600 3 580 240 3 435 413
2 715 663 3 346 263 3 754 332
9 862 166 10 484 553 10 600 949

Förändring % Förändring
2017-2037
2017-2037
-98 316
-23%
-43 686
-17%
-121 245
-15%
-112 763
-11%
62 125
5%
772 165
29%
1 411 084
60%
1 869 363
21%

Kostnad
2018-2023
• Kostnaden för korttidsvård beräknas öka med 5 %
2018-2038
• Kostnaden för perioden ökar enligt prognos med 21
% vilket motsvarar 1,9 mkr
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Särskilt boende
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Medelkostnad/brukare och invånare – särskilt boende
Hällefors kommun 2018 samt KPB-snitt 2017
Kostnader SÄBO inkl. HSL
Åldersgrupp
50-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt

Kostnader
648 865
4 253 397
2 630 808
9 660 370
10 044 770
12 436 431
17 651 442
57 326 083

# Invånare
1 393
502
516
439
292
176
91
6 983

# Brukare
2
6
5
15
17
26
32
103

Kr. / inv.
466
8 473
5 098
22 005
34 400
70 662
193 972
8 209

KPB
324 433
708 900
526 162
644 025
590 869
478 324
551 608
556 564

% Brukare
0,1%
1,2%
1,0%
3,4%
5,8%
14,8%
35,2%
1,5%

Totalt år 2017
Totalt år 2016

53 701 247
48 590 766

7 109
7 138

99
92

7 554
6 807

542 437
528 161

1,4%
1,3%

Åldersgrupp
Under 65 år
Över 65 år
65-79 år
Över 80 år

Kostnader
648 865
56 677 218
16 544 575
40 132 643

# Invånare
4 967
2 016
1 457
559

# Brukare
2
101
26
75

Kr. / inv.
131
28 114
11 355
71 794

KPB
324 433
561 161
636 330
535 102

% Brukare
0,0%
5,0%
1,8%
13,4%

Genomsnitt 2017 inkl. HSL
Kr. / inv.
KPB % Brukare
377
536 587
0,1%
2 421
521 691
0,5%
6 635
526 517
1,2%
16 783
541 660
3,1%
39 402
519 425
7,6%
98 950
521 139
19,0%
219 898
503 784
43,8%
6 914
517 590
1,3%

Kr. / inv.
100
29 345
7 680
91 297

KPB
541 924
517 301
535 361
513 469

% Brukare
0,0%
5,7%
1,4%
17,8%

● Kostnad per invånare och per brukare är högre än snittet sett till hela befolkningen
● Totalt sett har man en högre andel brukare men den är dock lägre i de äldre åldersintervallen över 80 år.
● Några brukare med säbo 65-69 år som har en hög kostnad per invånare och brukare, brukare som kommer vara med
länge.
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Extern jämförelse – Särskilt boende
Egen regi, inklusive HSL
● Inklusive HSL
● Färgindelning efter 25, 50, 25 %, lägst till högst
kostnad per dygn
● De sista tre åren har Hällefors ökat sin kostnad per
dygn inom SÄBO vilket bidragit till en högre
medelkostnad per brukare och invånare. Utfallet 2018
har Hällefors en av de högsta snittkostnaderna per
dygn

Kommun
Medel
Ljungby
Öckerö
Varberg
Vara
Östersund
Örebro
Eslöv
Olofström
Säffle
Krokom
Tierp
Ronneby
Nyköping
Forshaga
Falun
Vallentuna
Hässleholm
Pajala
Luleå
Klippan
Ljusdal
Kristianstad
Munkedal
Vimmerby
Hällefors 2015
Bjuv
Karlshamn

Särskilt boende
kr/dygn, egen regi
1 970
1 594
1 604
1 683
1 684
1 697
1 720
1 733
1 761
1 772
1 774
1 806
1 811
1 819
1 835
1 843
1 848
1 856
1 859
1 867
1 883
1 890
1 892
1 903
1 906
1 932
1 938
1 959

Nybro
Växjö
Perstorp
Gotland
Övertorneå
Karlstad
Nora
Härryda
Hällefors 2016
Boden
Hällefors 2014
Kungsbacka
Kungälv
Tyresö
Leksand
Gällivare
Karlskrona
Högsby
Hällefors 2017
Mullsjö
Kalmar
Gislaved
Lysekil
Härjedalen
Åre
Ludvika
Oskarshamn
Ale
Hällefors 2018
Älvkarleby
Strömstad

1 959
1 972
1 975
1 980
1 980
1 998
1 999
2 004
2 005
2 041
2 057
2 065
2 067
2 086
2 102
2 107
2 119
2 144
2 148
2 151
2 156
2 166
2 195
2 207
2 210
2 217
2 234
2 253
2 302
2 442
2 463
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Särskilt boende, egen regi
Hällefors kommun 2017 samt 2018
Insatser, särskilt boende ink. HSL
Enhet
Fyrklövern
# dygn
Nya Björkhaga
# dygn
Hälso- och sjukvård, SSK
Hälso- och sjukvård, Rehab

# dygn
# dygn

Särskilt boende, totalt

# dygn

2018
2017
Total kostnad Total kostnad
35 888 812 kr 34 205 003 kr
17 416 395 kr 15 948 886 kr

2018
Volym
17 223
7 684

2017
2018
2017
2018
Volym Enhetskost Enhetskost Beläggningsgrad
17 162
2 084 kr
1 993 kr
96,3%
7 841
2 267 kr
2 034 kr
95,7%

3 156 087 kr
864 788 kr

2 768 269 kr
779 088 kr

24 907
24 907

25 003
25 003

127 kr
35 kr

111 kr
31 kr

57 326 083 kr

53 701 247 kr

24 907

25 003

2 302 kr

2 148 kr

● Totalkostnaden för SÄBO har ökat med cirka 3,6 miljoner från 2017
● Lägre antal dygn jämfört med 2017
● Snittkostnaden per dygn i SÄBO skiljer sig inte nämnvärt åt mellan de två olika boenden som finns i egen regi.
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Extern jämförelse – beläggningsgrad i
särskilt boende
Egen regi, inklusive HSL
● Färgindelning efter 25, 50, 25 %, högst till lägst
beläggningsgrad
● Hällefors har beläggningsgrad för 2018 på 96 % vilket är
en förbättring jämfört med 2017.
● Hällefors har också haft en hög omsättningsgrad, 1,42 är
en av de högsta. Detta påverkar också beläggningen, hur
ser in och utflytt processen ut? Finns det något som man
kan göra för att effektivisera detta?

Kommun
Medel
Tierp
Olofström
Boden
Vallentuna
Ljungby
Pajala
Falun
Växjö
Varberg
Nora
Bjuv
Hällefors 2016
Klippan
Säffle
Örebro
Övertorneå
Kristianstad
Vimmerby
Perstorp
Östersund
Nybro
Gislaved
Hässleholm
Munkedal
Oskarshamn
Hällefors 2015

Beläggningsgrad,
SÄBO, egen regi
95,5
99,1
99,0
98,5
98,1
98,0
97,9
97,9
97,8
97,8
97,7
97,7
97,6
97,5
97,5
97,2
97,2
97,1
97,0
96,8
96,8
96,6
96,6
96,5
96,3
96,3
96,3

Kungsbacka
Hällefors 2018
Åre
Leksand
Härjedalen
Ronneby
Karlstad
Älvkarleby
Gotland
Ale
Ljusdal
Hällefors 2017
Karlskrona
Forshaga
Härryda
Luleå
Eslöv
Kungälv
Lysekil
Kalmar
Vara
Ludvika
Hällefors 2014
Strömstad
Mullsjö
Högsby

96,1
96,0
95,9
95,8
95,7
95,7
95,6
95,5
95,4
94,9
94,5
94,5
94,4
94,3
94,0
93,4
93,3
93,0
92,7
92,4
91,7
91,7
90,0
89,4
88,1
86,2
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Brytpunkt – ordinärt boende vs särskilt boende
Hällefors kommun utfall 2018, egen regi
Brytpunkt mellan ORB och SÄB
Brytpunkt, kostnad helår särskilt boende
Brytpunkt, antal brukare ORB över brytpunkten
Brytpunkt motsvarar antal hemtjänstimmar
Kostnad för brukarna över brytpunken, per område
Brytpunkt, brukare över BP, kostnad hemtjänst
Brytpunkt, brukare över BP, kostnad korttidsvård
Brytpunkt, brukare över BP, kostnad övrig sol ORB
Brytpunkt, brukare över BP, kostnad HSL ORB
Brytpunkt, brukare över BP, kostnad delegation
Brytpunkt, brukare över BP, kostnad SoL FH
Brytpunkt, brukare över BP, kostnad ORB
Brytpunkt, brukare över BP, kostnad SÄB
Brytpunkt, ORB-brukare över BP motsv. inom SÄBO
Brytpunkt, överkostnad inom ORB jmf. med SÄB

Kr & antal
Genomsnitt
840 086
721 990
15
6,2
1 536
15 286 633
744 779
42 050
101 880
0
31 539
16 206 882
0
12 601 289
3 605 593

•

Brytpunkten visar när det är mindre resurskrävande att bo
på boende jämfört med inom ordinärt boende. Bör tolkas
med försiktighet, 0 brukare över brytpunkten är inte
eftersträvansvärt då det kan vara ett resultat av att brukare
flyttar in för tidigt på ett särskilt boende.

•

Skillnaden mellan antal brukare ORB och antal brukare
HTJ är att ORB tar hänsyn till totala kostnader inom ORB
såsom korttidsvård etc medan HTJ tar hänsyn till antal
timmar som är beroende av kommunens kostnad per
timme

•

På grund av en hög kostnad per dygn i särskilt boende
krävs många timmar innan man kommer över brytpunkten
men eftersom kostnaden per hemtjänsttimme är hög så
hamnar flera brukare ändå över.
Nästan 1 536 timmar är brytpunkten nu vilket är innebär
omfattande hemtjänst.

1 908 433

•
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Prognos särskilt boende
Hällefors prognos särskilt boende, 2018-2037
Prognos: Totalt antal
dygn särskilt boende
0-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt
Förändring över 65 år
jämfört med 2018
65-79 år
Över 80 år
Över 65 år totalt
Motsvarar antal platser

Prognos: Total
kostnad särskilt
0-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt

2018
289
1 810
1 136
4 196
4 330
5 444
7 702
24 907
2018
7 142
17 476
24 618

2018

2019
289
1 739
1 076
4 341
4 558
5 225
8 178
25 407
2019

2023
287
1 579
1 024
4 303
5 110
5 696
8 130
26 129
2023

14
486
500
1,4

2019

602 210
602 421
3 961 199 3 805 953
2 447 418 2 318 440
8 982 986 9 292 994
9 345 754 9 838 387
11 557 575 11 093 321
16 408 065 17 422 323
53 305 207 54 373 838

-236
1 460
1 224
3,4

2028
269
1 644
908
3 945
5 316
6 902
8 926
27 911
2028
-645
3 668
3 024
8,3

2023

2028

597 192
3 456 263
2 206 657
9 211 445
11 028 674
12 093 563
17 319 849
55 913 643

560 896
3 598 349
1 955 943
8 446 315
11 473 736
14 653 277
19 015 810
59 704 325

2033
239
1 671
949
3 550
4 968
7 318
10 999
29 693
2033
-972
5 809
4 837
13,3

2033

2038
213
1 502
967
3 735
4 554
7 022
12 340
30 334

Förändring % Förändring
2018-2038
2018-2038
-76
-26%
-308
-17%
-169
-15%
-461
-11%
224
5%
1 578
29%
4 638
60%
5 427
22%

Konsumtion

Förändring % Förändring
2018-2038
2018-2038
-157 659
-26%
-672 979
-17%
-364 417
-15%
-986 567
-11%
483 768
5%
3 350 927
29%
9 880 793
60%
11 533 865
22%

Kostnad

2038

2018-2023
• Konsumtion av dygn inom särskilt boende väntas
öka med 5 % för perioden (3,3 helårsplatser).
2018-2038
• Konsumtionen spås öka med 22 %, vilket
motsvarar 5 427 dygn
• Konsumtionsökningen i åldrarna över 65 år
beräknas leda till ett ökat antal motsvarande 15,1
helårsplatser i särskilt boende.

-937
6 441
5 503
15,1

2038

497 327
444 551
3 656 512 3 288 220
2 043 820 2 083 001
7 600 826 7 996 419
10 721 939 9 829 522
15 537 003 14 908 502
23 431 443 26 288 858
63 488 870 64 839 072

2018-2023
• Kostnaden ökar med ca 2,6 mkr fram till och med
2023
2018-2038
• En kostnadsökning motsvarande 22 %, 11,5 mnkr,
prognostiseras för år 2038 jämfört med år 2018.
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Resultat och fortsatt arbete - äldreomsorg
Hällefors kommun 2018
● Högre kostnad per brukare och invånare inom hemtjänst  beror till stor del på en hög konsumtion samt en stor andel
äldre över 65 år
● Högre kostnad per brukare och invånare inom särskilt boende  beror framförallt på höga produktionskostnader samt en
stor andel äldre över 80 år. Konsumtionen är dock låg.
● Höga kostnader för att producera inom både ordinärt boende och särskilt boende. – ligger bland de högsta i jämförelsen
med övriga KPB-kommuner, både för kostnad per beviljad hemtjänsttimme samt kostnad per dygn på särskilt boende .
● Större andel brukare i samtliga åldersintervall än KPB-snittet – en följd av att man har stor andel äldre (29 % över 65 år)
● Kostnaderna inom SoL ökade med totalt ca 10% men samtidigt minskade antalet äldre över 65 år med 2 %. – analys av den
stora ökningen inom hemtjänsten nödvändig
● Behov av fler platser i särskilt boende – kostnaderna har ökat markant inom hemtjänsten. Kartlägga hur många som är i
behov av SÄBO redan idag samt tillkommande behov
● Hur kan man sänka produktionskostnaderna inom särskilt boende och hemtjänst
- Se över bemanningen på särskilt boende som troligen är den faktor som kommer ge störst effekt
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Tack! Frågor?
Frida Wennermark
frida.wennermark@ensolution.se
0730-56 31 09
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Insatser enligt LSS samt
socialpsykiatri
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Funktionsnedsättning
Socialstyrelsen
● Nationell lägesrapport 2019

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Antalet personer med insatser enligt LSS fortsätter att öka
Antalet personer 0–64 år med insatser enligt SoL har i sin tur minskat något.
Den kraftiga ökningen av boendestöd enligt SoL har avstannat och mellan 2016 och 2017 ses istället en minskning.
Kommunalt beslutad personlig assistans enligt LSS fortsätter att öka.
Andelen kvinnor som beviljas insatser är fortfarande lägre än andelen män. Könsskillnaden är fortfarande störst
bland de yngre.
Brister i barnperspektivet inom LSS, framförallt när det gäller barns delaktighet.
Vissa LSS-insatser till barn fortsätter att minska i antal, exempelvis korttidsvistelse och barnboenden.
Psykisk ohälsa vanligt inom både SoL och LSS
Få övergångar från daglig verksamhet till arbete eller studier. Mellan 2017 och 2018 skedde sådana övergångar i var
tredje kommun.

Referenskostnadskvot, LSS
Kolada 2016-2017

41

Jämförelse referenskostnad LSS,
Hällefors kommun 2015-2018, inrapporterat via RS och Kolada

●

Nettokostnaden detta är den faktiska kostnaden som kommunen har haft under året.

●

Referenskostnaden tar hänsyn till vissa variabler, ohälsovariabel, andel äldre som är födda utanför norden, glesbygd eller tätort m.m. Genom att jämföra
referenskostnaden och den faktiska kostnaden erhålls nyckeltalet nettokostnadsavvikelse
42

Konsumtion LSS
Hällefors kommun 2015-2018 samt KPB-snitt 2017
Kostnader LSS
Åldersgrupp
Ej brukarkopplad
0-12 år
13-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-64 år
65- år
Totalt

Kostnader
367 628
440 769
1 135 984
4 222 150
3 663 804
3 780 770
9 408 948
3 811 782
5 244 955
32 076 790

# Invånare
6 983
926
494
858
606
690
952
441
2 016
6 983

# Brukare

Totalt år 2017
Totalt år 2016
Totalt år 2015

31 498 717
30 260 964
27 842 064

7 109
7 138
7 032

KPB

% Brukare

2
12
10
10
9
10
6
11
70

Kr. / inv.
53
476
2 300
4 921
6 046
5 479
9 883
8 643
2 602
4 594

220 385
94 665
422 215
366 380
420 086
940 895
635 297
476 814
452 988

0,2%
2,4%
1,2%
1,7%
1,3%
1,1%
1,4%
0,5%
1,0%

70
67
62

4 431
4 239
3 959

445 584
446 191
441 103

1%
0,9%
0,9%

Genomsnitt LSS 2017
Kr. / inv.
KPB
72
1 284
320 787
4 964
333 581
9 783
523 316
6 576
578 062
6 394
662 008
6 540
714 492
6 331
678 613
2 777
589 289
5 198
542 800

% Brukare
0,4%
1,5%
1,9%
1,2%
1,0%
0,9%
1,0%
0,5%
1,0%

● Kostnad per brukare är lägre än snittet – gäller alla åldersintervall förutom 50-59 år där man har många brukare i
gruppbostad
● Kostnad per invånare är lägre än snittet
● Andelen brukare av totala antalet invånare är på samma nivå som 2017 men antal invånare har minskat från 2017
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Kostnad per brukare LSS

Hällefors kommun 2014-2018 samt övriga
KPB-kommuner 2017
● Inkluderar kostnader för HSL relaterat till LSS-insatser
● Färgindelning efter 25, 50, 25 %, lägst till högst
kostnad per brukare
● En fortsatt relativt låg kostnad per brukare

Kommun
Medel
Perstorp
Älvkarleby
Gotland
Klippan
Haninge
Karlstad
Nora
Bjuv
Tierp
Hällefors 2015
Hällefors 2017
Hällefors 2016
Hällefors 2014
Ljungby
Hällefors 2018
Hässleholm
Östra Göteborg
Oskarshamn
Vara
Halmstad
Varberg
Örebro
Boden
Tyresö
Forshaga
Övertorneå

Kostnad per
brukare LSS
542 800
293 930
380 014
390 227
397 076
417 962
424 861
426 089
430 846
436 695
441 103
445 584
445 999
450 348
452 052
452 988
455 884
463 453
466 269
469 201
472 817
484 643
487 873
496 254
497 637
504 741
518 881

Luleå
Ludvika
Ljusdal
Karlshamn
Pajala
Strömstad
Sundsvall
Eslöv
Mullsjö
Kristianstad
Säffle
Olofström
Nyköping
Leksand
Härryda
Gislaved
Kungälv
Kalmar
Högsby
Vallentuna
Karlskrona
Östersund
Åre
Lysekil
Vimmerby
Växjö
Ale
Krokom
Härjedalen
Gällivare

520 634
527 674
528 416
533 974
538 764
539 086
539 705
544 795
552 614
555 036
562 988
563 223
585 178
597 286
607 923
613 875
616 072
617 893
624 206
631 108
632 692
653 126
661 283
665 985
666 181
696 935
709 349
738 319
771 781
816 523
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Insatsmix LSS och SFB
Hällefors kommun 2017-2018 samt KPB-genomsnitt 2017

• Finns flera stora skillnader i insatsmixen jämfört med KPB-snittet:
− Större andel av resurserna som går till både gruppbostad men har inga platser i servicebostad.
− Inga resurser till personlig assistans enligt LSS men en större andel för SFB än snittet
− En lägre andel som går till övriga insatser inkl. HSL (har inga barnboendeplaceringar tex.)
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Insatser – Bostad med särskild service enl. LSS - gruppbostad
Hällefors kommun 2017 samt 2018
Insatser, gruppbostad ink. HSL

2018
2017
Total kostnad Total kostnad
5 559 059 kr
5 375 854 kr
4 326 298 kr
4 355 913 kr
4 212 043 kr
3 886 255 kr
3 853 211 kr
4 002 839 kr

2018
Volym
1 475
1 825
1 941
2 190

2017
2018
Volym
Enhetskost
1 534
3 769 kr
1 825
2 371 kr
1 961
2 170 kr
2 190
1 759 kr

2017
2018
Enhetskost Beläggningsgrad
3 504 kr
81%
2 387 kr
100%
1 982 kr
89%
1 828 kr
100%

Mogrensvägen
Klockarvägen 42
Källvägen 8 nedre
Källvägen 8 övre

Enhet
# dygn
# dygn
# dygn
# dygn

Hälso- och sjukvård, SSK
Hälso- och sjukvård, Rehab

# dygn
# dygn

525 796 kr
209 762 kr

276 247 kr
188 409 kr

7 431
7 431

7 510
7 510

71 kr
28 kr

37 kr
25 kr

Gruppbostad, totalt

# dygn

18 686 169 kr

18 085 517 kr

7 431

7 510

2 515 kr

2 408 kr

Gruppbostad externt

# dygn

962 333 kr

1 140 847 kr

365

454

2 637 kr

2 513 kr

● Totala kostnader för gruppbostäder i egen regi har ökat med ca 500tkr samtidigt som volymen har minskat vilket leder till en något högre
enhetskostnad per dygn och plats.
● Enhetskostnaderna mellan egen regi och extern regi är fortsatt relativt lika.
● En helårsplats i gruppbostad inkl. HSL i egen regi kostar cirka 918 000, nästan 1 miljon. Brukare med gruppbostadsbeslut och daglig
verksamhet kommer med stor sannolik över 1 miljon
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Kostnad per dygn –
Gruppbostad enligt LSS
Hällefors kommun 2014-2018 samt övriga
KPB-kommuner 2017
● Inklusive HSL
● Färgindelning efter 25, 50, 25 %, lägst till högst
kostnad per dygn
● Hällefors har en fortsatt låg kostnad per dygn i
egen regi inom gruppbostad enligt LSS.

Kommun
Medel
Övertorneå
Hällefors 2014
Hällefors 2015
Hällefors 2016
Oskarshamn
Älvkarleby
Nora
Hällefors 2017
Hässleholm
Ljungby
Hällefors 2018
Lidköping
Luleå
Klippan
Gotland
Pajala
Haninge
Härjedalen
Nyköping
Eslöv
Östra Göteborg
Bjuv
Olofström
Karlstad
Tierp
Boden
Högsby

Gruppbostad LSS
kr/dygn, egen regi
3 082
1 809
2 142
2 192
2 260
2 298
2 321
2 400
2 408
2 452
2 472
2 515
2 638
2 682
2 696
2 726
2 730
2 736
2 771
2 804
2 805
2 812
2 814
2 875
2 896
2 899
2 917
2 931

Lysekil
Gislaved
Växjö
Mullsjö
Säffle
Sundsvall
Kristianstad
Perstorp
Kalmar
Kungälv
Karlskrona
Ludvika
Vara
Örebro
Forshaga
Gällivare
Karlshamn
Varberg
Ljusdal
Strömstad
Åre
Halmstad
Öckerö
Vallentuna
Vimmerby
Östersund
Krokom
Leksand
Tyresö
Härryda
Ale

2 940
2 968
2 974
2 994
3 002
3 026
3 036
3 047
3 060
3 075
3 100
3 135
3 174
3 191
3 231
3 231
3 327
3 337
3 338
3 438
3 496
3 608
3 632
3 744
3 786
3 821
3 823
3 842
4 012
4 534
4 611
48

Övriga insatser inom LSS
Hällefors kommun 2017 samt 2018

Insatser, övriga insatser enl. LSS
Daglig verksamhet, egen regi

2018
2017
Enhet
Total kostnad Total kostnad
# dagar med insatsen
5 193 704 kr
4 981 212 kr

Personlig assistans, kommunal SFB # beviljade timmar
Personlig assistans, extern SFB
# beviljade timmar
Kontaktperson
Ledsagarservice

# dagar med insatsen
# dagar med insatsen

Korttidsvistelse, externt
# dygn
Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj# dygn
Övriga insatser enl. LSS, totalt

2018
Volym
9 269

2017
2018
Volym
Enhetskost
9 644
560 kr

2017
Enhetskost
517 kr

4 239 207 kr
1 108 827 kr

4 048 295 kr
1 605 322 kr

74 635
5 214

75 895
6 257

57 kr
213 kr

53 kr
257 kr

638 717 kr
282 817 kr

621 443 kr
334 437 kr

10 709
1 536

11 035
1 577

60 kr
184 kr

56 kr
212 kr

563 563 kr
33 824 kr
12 060 660 kr

373 841 kr
0 kr
11 964 550 kr

90
32

115
0

6 262 kr
1 057 kr

3 251 kr
0 kr
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Jämförelse – Personlig assistans
Hällefors kommun 2014-2018 samt övriga KPB-kommuner 2017
Tabellen t.h. visar en jämförelse av nettotimkostnad
(efter ersättning från Försäkringskassan) för pers
ass SFB
● Hällefors har en lägre nettotimkostnad än de
flesta övriga KPB-kommuner.

Kommun
Medel
Hällefors 2014
Vallentuna
Högsby
Hällefors 2015
Hällefors 2016
Hällefors 2017
Åre
Gislaved
Hällefors 2018
Luleå
Tierp
Haninge
Olofström
Hässleholm
Boden
Härryda
Kungälv
Ale
Lysekil
Mullsjö
Eslöv
Ludvika
Tyresö

Personlig assistans,
SFB, egen regi
109
25
29
42
44
47
53
54
56
57
63
68
74
76
79
87
89
89
90
90
97
99
99
99

Säffle
Östersund
Ljusdal
Karlskrona
Kristianstad
Klippan
Kalmar
Forshaga
Gällivare
Vara
Karlstad
Vimmerby
Pajala
Nora
Älvkarleby
Oskarshamn
Örebro
Sundsvall
Halmstad
Strömstad
Öckerö
Växjö
Övertorneå
Nyköping
Härjedalen
Leksand
Varberg
Krokom

100
101
101
104
104
108
109
110
110
111
115
117
120
123
123
125
126
131
140
141
147
148
149
163
173
175
196
213
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Extern jämförelse – Daglig verksamhet
Kostnad per dag med beslut, egen regi

● Hällefors ligger något över snittet 2017 och ökat
med ca 40 kr/dag med insatsen
● Antalet brukare har minskat från 28 till 26.
● Habiliteringsersättningen höjdes från 1 jan 2018
från 15 till 50 kr per dag vilket gav en total
kostnadsökning på 160 tkr.

Kommun, egen regi
Medel
Vara
Klippan
Hässleholm
Älvkarleby
Perstorp
Gotland
Ljungby
Nora
Övertorneå
Lysekil
Boden
Nyköping
Tierp
Bjuv
Olofström
Eslöv
Ludvika
Oskarshamn
Örebro
Högsby
Pajala
Mullsjö
Härjedalen
Östersund
Lidköping
Luleå
Karlstad

Daglig verksamhet
kr per dag med insats
518
140
234
267
305
313
318
341
341
342
347
357
361
372
379
385
386
395
409
409
429
429
436
455
472
473
473
480

Varberg
Hällefors 2016
Hällefors 2015
Hällefors 2017
Vimmerby
Haninge
Hällefors 2014
Ljusdal
Karlshamn
Kalmar
Forshaga
Hällefors 2018
Kristianstad
Säffle
Sundsvall
Östra Göteborg
Leksand
Kungälv
Karlskrona
Strömstad
Gislaved
Växjö
Åre
Halmstad
Krokom
Tyresö
Vallentuna
Ale
Härryda
Gällivare
Öckerö

495
502
509
517
518
527
530
538
539
540
548
560
568
570
585
601
601
608
616
627
650
684
701
724
724
783
800
836
902
919
1 192

51

Funktionsnedsättning SoL – Socialpsykiatri
Hällefors kommun 2017 samt 2018

Insatser, socialpsykiatri
Boendestöd
Boende psyk, externt
Socialpsykiatri, totalt

Enhet
# beviljade timmar
# dygn

2018
2017
Total kostnad Total kostnad
3 257 260 kr
3 341 601 kr
2 243 614 kr
3 216 204 kr
5 819 147 kr
6 557 805 kr

2018
Volym
5 403
906

2017
2018
Volym
Enhetskost
6 714
603 kr
1 337
2 476 kr

2017
Enhetskost
498 kr
2 406 kr

● Antalet brukare har ökat från 34 till 39 men timmarna har minskat.
● Lägre volymer för externt köpta platser till psyk. funkt. nedsatta
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Boendestöd, egen regi
Hällefors kommun 2014-2018 samt övriga KPBkommuner 2017
● Färgindelning efter 25, 50, 25 %, lägst till
högst kostnad per brukare
● Totalt 39 brukare som erhållit boendestöd
under 2018 – total kostnad drygt 3,2 mnkr

Kommun
Medel
Eslöv
Klippan
Tyresö
Örebro
Sundsvall
Ale
Härryda
Oskarshamn
Boden
Haninge
Vara
Ljusdal
Varberg
Vallentuna
Mullsjö
Kungälv
Östra Göteborg
Gällivare
Nora
Säffle
Vimmerby
Åre
Övertorneå
Pajala
Hässleholm
Gislaved
Leksand

KPB Boendestöd
73 515
25 674
37 046
40 925
41 225
43 226
44 443
45 360
46 781
47 971
48 270
48 473
49 550
50 616
50 753
51 017
52 301
55 266
55 934
57 190
59 221
61 176
61 509
69 699
70 254
71 198
71 240
72 233

Kristianstad
Luleå
Kalmar
Ljungby
Perstorp
Olofström
Karlstad
Gotland
Lidköping
Bjuv
Halmstad
Hällefors 2016
Hällefors 2018
Älvkarleby
Hällefors 2014
Krokom
Tierp
Hällefors 2015
Hällefors 2017
Växjö
Nyköping
Östersund
Forshaga
Ludvika
Strömstad
Karlskrona
Lysekil
Härjedalen

72 487
73 056
73 097
73 128
74 519
75 346
75 721
77 455
79 016
79 020
81 448
81 997
85 717
86 054
89 969
90 435
91 518
93 452
98 282
100 162
104 000
106 143
113 226
113 663
115 609
119 681
146 038
201 588
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Resultat och fortsatt arbete LSS och socialpsykiatri
● Små förändringar inom i princip samtliga områden jämfört med föregående år
● Låga produktionskostnader för de flesta insatserna inom LSS jämfört med snittet.
● Lägre kostnad per invånare och per brukare
● Samma andel brukare som snittet

● Strategi för långsiktig planering för gruppbostäderna
- Många äldre brukare i gruppbostäderna – kommer man kunna fylla platserna framöver eller behöver man fundera på
avveckling? Låga volymer externt också så finns inte så många att flytta hem till egen regi.

● Kartläggning av omsorgsbehoven
- Har alla brukare i gruppbostäderna verkligen behov av gruppbostad eller ska man omvandla platser till servicebostad?
Vårdtyngdsmätningar viktiga för att säkerställa behoven.
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Kostnad per brukare
Hällefors kommun, utfall 2018
Frida Wennermark
frida.wennermark@ensolution.se

0730 – 56 31 09

Agenda
•

Kort introduktion Ensolution och kostnad per brukare

•

Äldreomsorg

•

•

Övergripande SoL

•

Ordinärt boende

•

Särskilt boende

Funktionsnedsättning
•

•

09:30-10:45

10:45-12:00

SoL och LSS

Individ och familjeomsorg
•

Barn, ungdom och familj (BUF)

•

Familjerätt (FAM)

•

Vuxna missbrukare (VUX)

•

Ekonomiskt bistånd (FÖR)

13:00 – 15:30

Kostnad Per Brukare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuben
Ledningssystem
Kostnad Per Brukare
(IFO fetmarkerade)

Ale
Falun
Haninge
Högsby
Kristianstad
Landskrona
Ljungby
Mullsjö
Nynäshamn
Sjöbo
Uppsala
Värnamo
Örebro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alingsås
Gislaved
Helsingborg
Kalmar
Krokom
Leksand
Ljusdal
Nora
Olofström
Sundsvall
Vallentuna
Växjö
Östersund

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bjuv
Gotland
Hällefors
Karlshamn
Kungsbacka
Lerum
Ludvika
Nybro
Oskarshamn
Sölvesborg
Vara
Åre
Övertorneå

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boden
Gällivare
Härryda
Karlskrona
Kungälv
Lidköping
Luleå
Nykvarn
Perstorp
Tranemo
Varberg
Älvkarleby

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslöv
Göteborg
Hässleholm
Karlstad
Laholm
Lilla Edet
Lysekil
Nyköping
Ronneby
Tyresö
Vimmerby
Öckerö

•
•
•
•
•

Gotland
Karlstad
Lerum
Perstorp
Öckerö

•
•
•
•
•

Halmstad
Katrineholm
Ljungby
Smedjebacken
Örebro

•
•
•
•

Huddinge
Kristianstad
Nora
Strömsund

•
•
•
•

Hällefors
Krokom
Nybro
Sölvesborg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arvika
Gagnef
Hammarö
Hässleholm
Laholm
Ockelbo
Sjöbo
Sunne
Tomelilla
Vårgårda
Östhammar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Askersund
Grums
Hedemora
Höör
Ljusnarsberg
Orust
Skurup
Säffle
Torsby
Värmdö

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boden
Hagfors
Helsingborg
Karlskrona
Ludvika
Pajala
Staffanstorp
Söderköping
Umeå
Åtvidaberg

Kuben
•
•
•
•
•

Gislaved
Härryda
Kungsbacka
Partille
Ängelholm

Ledningssystem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alvesta
Bollnäs
Hallsberg
Hylte
Kramfors
Munkfors
Rättvik
Storfors
Södertälje
Vellinge
Älvkarleby

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arboga
Bromölla
Halmstad
Hällefors
Kristinehamn
Nyköping
Sala
Strömstad
Tierp
Vetlanda
Örebro

Generell förklaring till kostnadsläget
Äldreomsorg, individ – och familjeomsorg, funktionsnedsättning
1.

Insatsernas volym
•

2.

Insatsmix
•

3.

Beslut om hur mycket – till hur många
Beslut om insatstyp/insatskombinationer som svar på brukarnas behov

Styckkostnad (enhetskostnad)
•
•
•

Effektivitet i utförarorganisationen
Resurstilldelning
Planering och flexibilitet

Den volym som kan kopplas till insatsen, valet av insatser samt styckkostnaden per dygn/timma för
insatsen spelar en avgörande roll för kostnadsläget inom verksamheten.

Analysmodell för kostnad per brukare
Brukarmix, produktivitet, konsumtionsanalys och resultat
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Referenskostnadskvot

Individ och familjeomsorg
Förutsättningar
»

Analysen är baserad på 2018 års utfall av ekonomi och verksamhetsstatistik

»

Alla overheadkostnader är inkluderade i modellen, upp till
kommunövergripande nivå

»

Extern jämförelse med övriga KPB-kommuner är från utfall 2017

»

Viss utmaning i att fördela kostnader mellan ensamkommande och BUF samt
vissa insatser inom BUF

»

Intervjuer har genomförts för att fördela tid till olika insatser och
utredningar inom IFO

Referenskostnad IFO
Kolada, Hällefors 2015-2018
IFO övergripande

2015

2016

2017

Referenskostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

3 633

3 319

3 386

Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv
Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv
Nettokostnad familjerätt och familjerådgivning, kr/inv
Nettokostnad missbrukarvård totalt för vuxna, kr/inv
Nettokostnad övrig vuxenvård, kr/inv
Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

987
1 096
94
320
830
3 327

990
1 057
72
348
778
3 246

914
1 103
73
636
950
3 676

-8,4

-2,2

8,6

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)

2018

1 260
1 509
66
617
797
4 249

Nettokostnaden detta är den faktiska kostnaden som kommunen har haft under året
Referenskostnaden tar hänsyn till vissa variabler, ohälsovariabel, andel äldre som är födda utanför norden, glesbygd eller tätort m.m.
Genom att jämföra referenskostnaden och den faktiska kostnaden erhålls nyckeltalet nettokostnadsavvikelse

•
•

Kostnadsläget är lägre än det förväntade utifrån de förutsättningar som finns i Hällefors kommun
Nettokostnadsavvikelsen har försämrats mellan 2015 och 2016, framförallt på grund av en förändrad referenskostnad.
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Andel brukare/invånare i förhållande till KPB snittet
Hällefors 2018 och KPB snitt 2017

•
•

Hällefors kommun har totalt en högre andel brukare per invånare (6,9%) jämfört med KPB snittet (5,9%) 9
Kommunen har en högre andel brukare från 7-59 år men avvikelsen är störst för 13-19 åringar.

Individ och familjeomsorg
Barn, ungdom och familj – Familjerätt

Socialsytrelsen
Lägesrapport 2019

•

Kännedomen bland allmänheten om vad det innebär att vara jour- eller familjehem behöver
fortsätta öka. Socialstyrelsen arbetar därför med att öka kännedomen genom bland annat stöd och
informationsinsatser. Kommunerna har här en viktig roll: att erbjuda jour- och familjehem en
grundutbildning som håller god kvalitet.

•

Placerade barn och unga som har psykiatriska tillstånd och sammansatta vårdbehov kräver nya
former av specialiserade HVB. I mars 2018 hade 71 procent av de barn och unga som var placerade
på de särskilda ungdomshemmen minst en fastställd psykiatrisk diagnos.

•

Vid de kontakter som Socialstyrelsen har haft har det framkommit att ensamkommande barn och
unga inte får insatser på samma villkor som andra barn

•

Viktigt att satsa på förebyggande verksamheter, ökning har sett för strukturerad
öppenvårdsprogram och minskning inom kontaktperson

•

IVO genomförde en nationell riskbaserad tillsyn under 2017 i 50 kommuner som visar att
socialtjänsten brister i väsentliga delar i sin uppföljning av barn och unga som är placerade på HVB.

BUF, Medelkostnad per invånare/brukare
Hällefors 2015-2018 samt KPB-snitt för övriga kommuner 2017

Kostnader barn, ungdom, familj (BUF)
Åldersgrupp

Genomsnitt BUF 2017

Kostnad BUF Antal invånare

Ej brukarkopplad
0-6 år
7-12 år
13-17 år
18-19 år
20-24 år
Totalt 2018

24 215
878 413
1 567 748
4 641 080
1 277 829
0
8 389 285

6 983
493
433
336
158
417
6 983

Totalt 2017
Totalt 2016
Totalt 2015

10 619 522
6 018 830
6 277 325

7 109
7 138
7 032

Kostnad/ Antal
Kostnad/ Andel
inv BUF brukare BUF brukare brukare %
0
0,0%
3
0
1 782
58
15 145
11,8%
3 621
53
29 580
12,2%
13 813
60
77 351
17,9%
8 088
10 127 783
6,3%
0
0
0
0,0%
1 201
181
46 216
2,6%
1 494
843
893

196
144
127

52 902
40 113
47 725

2,8%
2,0%
1,8%

•

Totalkostnaden sjunker med 2,2 mnkr från föregående år

•

Andelen brukare har nu minskat något igen men är fortfarande högre än KPB-snittet

Kostnad/ Kostnad/ Andel
inv BUF brukare brukare %
183
3 693
58 091
7,1%
6 088
70 176
9,3%
14 850 119 826
13,1%
11 401 146 976
7,9%
974 138 731
0,7%
2 058
90 435
2,2%

BUF, kostnad per invånare/brukare
Hällefors, jämförelse 2016-2018
Åldersgrupp

Ej brukarkopplad
0-6 år
7-12 år
13-17 år
18-19 år
20-24 år
Totalt

Antal
Antal
Antal
Andel
Kostnad BUF Kostnad BUF Kostnad BUF
brukare BUF brukare brukare
brukare
2016
2017
2016
2018
BUF 2017 BUF 2016 % 2018
24 215 kr
250 761 kr
878 413 kr
563 930 kr
1 567 748 kr 2 638 291 kr
4 641 080 kr 5 112 439 kr
1 277 829 kr
810 813 kr
0 kr 1 241 523 kr
8 389 285 kr 10 619 522 kr

242 584 kr
2 249 124 kr
880 625 kr
2 254 718 kr
391 778 kr
0 kr
6 018 830 kr

58
53
60
10
0
181

62
52
59
17
5
196

38
45
50
11
144

•

Antalet brukare har sjunkit sedan 2017, främst i åldrarna 18-24 år.

•

Kostnaderna har sjunkit på totalen och minskningen är som störst för 20-24 år samt 7-12 år.

11,8%
12,2%
17,9%
6,3%
0,0%
2,6%

Andel
Andel
brukare brukare
% 2017 % 2016
12,1%
12,4%
16,8%
9,5%
1,1%
2,8%

7,7%
11,0%
14,1%
6,8%
0,0%
2,0%

BUF, insatsmix

•

Insatsmixen har förändrats mellan åren och är nu mer likt genomsnittet

•

Den stora andelen som var mot konsulentstödda familjehem 2017 har
minskat samtidigt som interna familjehem har ökat.

•

Mer resurser har lagts på förhandsbedömning och utredningen jämfört
med föregående år och andelen är nu högre än genomsnittet.

•

Externt boende har ersatts med extern placering på HVB.

Medelkostnad per invånare, 0-19 år
Extern jämförelse, utfall 2017

•

Kostnaden per invånare sjunker något
mellan åren och Hällefors har fortfarande
bland de lägsta kostnaderna för IFOinsatser under 19 år, per invånare.

Insatskostnader myndighetsutövning, BUF
Total kostnad Total kostnad Total kostnad Volym Volym Volym Enhetskost Enhetskost Enhetskost
2018
2017
2016
2018 2017 2016 2018
2017
2016
Aktualisering BUF
# förhandsbedömningar
543 636 kr
402 100 kr
242 630 kr
322
228
150
1 688 kr
1 764 kr
1 618 kr
14 701 kr
15 424 kr
14 137 kr
Utredning - barn, ungdom och familj
# utredningar
1 308 379 kr
1 002 560 kr
862 355 kr
89
65
61
Utredning av kontaktperson/kontaktfamilj # utredningar
6 085 kr
38 739 kr
11 836 kr
2
12
4
3 043 kr
3 228 kr
2 959 kr
15 781 kr
Utredning av familjehem
# utredningar
16 228 kr
51 652 kr
47 342 kr
1
3
3
16 228 kr
17 217 kr
Yttranden barn, ungdom och familj
# utredningar
15 890 kr
23 674 kr
15 452 kr
4
7
5
3 972 kr
3 382 kr
3 090 kr
Rådgivning - Barn, ungdom och familj
Total kostnad
23 328 kr
148 501 kr
136 109 kr
Insatser

Enhet

1 917 771 kr

1 671 452 kr

1 318 609 kr

•

Kraftig ökning av antal förhandsbedömningar sedan föregående år och en fördubbling jämfört
med 2016. Även antalet utredningar har ökat men inte i samma utsträckning.

•

Ökad totalkostnad för myndighetsutövning mellan åren men enhetskostnaderna sjunker då
volymökningen varit ännu högre.

Medelkostnad per utredning, BUF
Extern jämförelse, utfall 2016
Hällefors 2016-2017
Snittet per utredning KPB-kommuner 2017: 20 030 kr
Snittet per utredning i Hällefors 2018: 14 701 kr
Snittet per utredning i Hällefors 2017: 15 434 kr

Antal utredningar, antal barn:
2018: 89 utredningar, 78 barn/unga
2017: 65 utredningar, 61 barn/unga

Insatskostnader placeringar, BUF
Total kostnad Totalkostnad
2018
2017

Volym Volym Enhetskost Enhetskost
2018 2017 2018
2017

Insatser

Enhet

Hem för vård och boende (HVB) BUF, placeringskostnad
Hem för vård och boende (HVB) BUF, personaltid
Medelkostnad per dygn, HVB-hem

Utbetald placeringskostnad
# dygn
# dygn

1 465 375 kr
95 415 kr
1 560 790 kr

0 kr
0 kr
0 kr

422
422
422

0
0
0

3 472 kr
226 kr
3 699 kr

0 kr
0 kr
0 kr

Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid
Medelkostnad per dygn, konsulentstött familjehem

Utbetald placeringskostnad
# dygn
# dygn

1 591 563 kr
277 980 kr
1 869 543 kr

3 959 539 kr
553 357 kr
4 512 896 kr

932
932
932

2 267
2 267
2 267

1 708 kr
298 kr
2 006 kr

1 747 kr
244 kr
1 991 kr

Internt familjehem BUF, dygnskostnad
Internt familjehem BUF, personaltid
Medelkostnad per dygn, internt familjehem

Utbetald placeringskostnad
# dygn
# dygn

1 416 146 kr
81 478 kr
1 497 623 kr

1 324 328 kr
108 685 kr
1 433 014 kr

824
824
824

1 036
1 036
1 036

1 719 kr
99 kr
1 818 kr

1 278 kr
105 kr
1 383 kr

Externt boende BUF, placeringskostnad
Externt boende BUF, personaltid
Medelkostnad per dygn, externt boende

Utbetald placeringskostnad
# dygn
# dygn

0 kr
0 kr
0 kr

1 146 272 kr
91 188 kr
1 237 461 kr

0
0
0

760
760
760

0 kr
0 kr
0 kr

1 508 kr
120 kr
1 628 kr

4 927 956 kr

7 183 370 kr

2 178

4 063

2 263 kr

1 768 kr

Totalt placeringar, BUF
•

De totala placeringskostnaderna har sjunkit med 2,2 mnkr sedan 2017. Den största
förändringen avser de lägre volymerna och kostnaderna för konsulentstödda familjehem.

•

Enhetskostnaden för ett dygn i internt familjehem är betydligt högre än föregående år men
troligen avser en del av dessa kostnader ensamkommande barn/unga.

Medelkostnad per dygn i familjehem, inkl.
personal
Extern jämförelse, utfall 2017

Stor ökning av kostnaden för interna familjehem –
troligen bör ytterligare kostnader belasta
familjehem för ensamkommande barn och unga

Insatskostnader öppenvård, BUF
Insatser, öppenvård

Enhet

Övrigt stöd BUF
Enskilt samtalsstöd BUF
Programverksamhet BUF, ART

# dagar med insatsen
# dagar med insatsen
# dagar med insatsen

Extern öppenvård Familjebehandling BUF, insatskostnad
Extern öppenvård Familjebehandling BUF, personaltid
Medelkostnad per dag, extern öppenvård

Total kostnad Totalkostnad
2018
2017

Volym Volym Enhetskost Enhetskost
2018 2017 2018
2017

26 370 kr
50 712 kr
9 098 kr

96 848 kr
84 653 kr
9 685 kr

457
715
37

1 591
1 391
12

58 kr
71 kr
246 kr

61 kr
61 kr
807 kr

# dygn
# dygn
# dagar med insatsen

525 615 kr
29 356 kr
554 972 kr

757 887 kr
26 207 kr
784 094 kr

527
527
527

443
443
443

997 kr
56 kr
1 053 kr

1 711 kr
59 kr
1 770 kr

Kontaktfamilj BUF Insatskostnad
Kontaktfamilj BUF personaltid
Medelkostnad per dag, kontaktfamilj

# dagar med insatsen
# dagar med insatsen
# dagar med insatsen

654 972 kr
37 567 kr
692 539 kr

568 375 kr
42 251 kr
610 626 kr

2 571
2 571
2 571

2 735
2 735
2 735

255 kr
15 kr
269 kr

208 kr
15 kr
223 kr

Kontaktperson BUF Insatskostnad
Kontaktperson BUF personaltid
Medelkostnad per dag, kontaktperson
Totalt öppenvård, BUF

# dagar med insatsen
# dagar med insatsen
# dagar med insatsen

231 316 kr
13 298 kr
244 615 kr
1 578 306 kr

312 347 kr
23 238 kr
335 585 kr
1 921 491 kr

908
908
908
5 215

1 503
1 503
1 503
7 675

255 kr
15 kr
269 kr
303 kr

208 kr
15 kr
223 kr
250 kr

•

Totala kostnaden för extern öppenvård har sjunkit med 350 tkr mellan åren.

•

Volymerna inom kontaktperson och kontaktfamilj har minskat avsevärt sedan 2017 men kostnaderna har inte riktigt förändrats i
samma takt.

Resurskrävande brukare barn och unga
Utfall 2018

Brukare Insatser/utredningar
B_1

Summa
B_2
Summa
B_3

Summa
B_4
Summa
B_5
Summa
B_6

Summa
B_7

Summa

Volym Enhet

Förhandsbedömning BUF
Utredning - barn, ungdom och familj
Extern placering, HVB-hem BUF, placeringskostnad
Extern placering, HVB-hem BUF, personaltid
Övrigt stöd BUF

4
3
730 375
225
118

Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid

715 327 Utbetald placeringskostnad
366 # dygn

# förhandsbedömningar
# utredningar
# dygn
# dygn
# dagar med insatsen

Förhandsbedömning BUF
Internt familjehem BUF, dygnskostnad
Internt familjehem BUF, personaltid

1 # förhandsbedömningar
365 # dygn
365 # dygn

Internt familjehem BUF, dygnskostnad
Internt familjehem BUF, personaltid

365 # dygn
365 # dygn

Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid

506 910 Utbetald placeringskostnad
365 # dygn

Utredning - barn, ungdom och familj
Extern placering, HVB-hem BUF, placeringskostnad
Extern placering, HVB-hem BUF, personaltid
Enskilt samtalsstöd BUF

2
401 500
141
61

# utredningar
# dygn
# dygn
# dagar med insatsen

Förhandsbedömning BUF
Utredning - barn, ungdom och familj
Extern öppenvård Familjebehandling BUF, insatskostnad
Extern öppenvård Familjebehandling BUF, personaltid

4
2
321 241
272

# förhandsbedömningar
# utredningar
# dagar med insatsen
# dagar med insatsen

Kostnad
6 650
37 030
765 643
50 873
6 824
867 019
736 277
109 164
845 441
1 662
628 060
36 135
665 858
628 060
36 135
664 195
521 756
108 865
630 622
24 686
420 887
31 880
4 333
481 787
6 650
24 686
326 858
15 152
373 346

Totalt sett utgör dessa
7 brukare mer än
hälften av kostnaden
inom barn och
ungdomsvården
4,5 miljoner

Resurskrävande
brukare barn & unga
Urval de fem mest resurskrävande brukarna 2016 och
utvecklingen till 2018

Brukare Insats
M_6

K_15

M_16

M_9

K_13

Utredning - barn, ungdom och familj
Internt familjehem BUF, dygnskostnad
Internt familjehem BUF, personaltid
Kontaktfamilj BUF Insatskostnad
Kontaktfamilj BUF personaltid
Konsulentstött familjehem, placeringskostn.
Konsulentstött familjehem, personaltid
Förhandsbedömning BUF
Totalt
Förhandsbedömning BUF
Utredning - barn, ungdom och familj
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid
Förhandsbedömning BUF
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid
Totalt
Utredning - barn, ungdom och familj
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid
Utredning - barn, ungdom och familj
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid
Utbetalning försörjningsstöd
Återansökan försörjningsstöd
Totalt
Förhandsbedömning BUF
Utredning - barn, ungdom och familj
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid
Förhandsbedömning BUF
Utredning - barn, ungdom och familj
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid
Totalt
Förhandsbedömning BUF
Utredning - barn, ungdom och familj
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid
Totalt

Volym
1
319
319
31
31
82
82
1
2
2
225
225
365
365
3
365
365
1
139
139
1
365
365
3 903
1

Enhet
# utredningar
# dygn
# dygn
# dagar med insatsen
# dagar med insatsen
# dygn
# dygn
# förhandsbedömningar
# förhandsbedömningar
# utredningar
# dygn
# dygn
# dygn
# dygn
# förhandsbedömningar
# dygn
# dygn
# utredningar
# dygn
# dygn
# utredningar
# dygn
# dygn
# utbetalt belopp
# utredningar

1
1
138
138
1
1
365
365
365
365

# förhandsbedömningar
# utredningar
Utbetald placeringskostnad
# dygn
# förhandsbedömningar
# utredningar
Utbetald placeringskostnad
# dygn
Utbetald placeringskostnad
# dygn

1
1
138
138

# förhandsbedömningar
# utredningar
Utbetald placeringskostnad
# dygn

Kostnad Kostnad Kostnad
2016
2017
2018
14 137
1 949 373
31 756
2 300
328
281 708
20 030
1 997 893
3 235
28 274
569 820
58 072

301 738

1 683
1 683

524 891
89 159
5 295

659 401
14 137
359 799
35 875

619 345

521 756
108 511
630 267

15 435
689 585
89 159

409 811
1 618
14 137
295 724
35 617

794 179

3 903
1 068
4 971

1 765
15 435
662 520
89 159

347 096
1 618
14 137
295 724
35 617
347 096

768 879

178 200
29 585
207 785

0

0

Insatskostnader, familjerätt
Hällefors 2017-2018
Insatser, familjerätt
Övriga yttranden till domstol
Snabbyttrande vårdnad, boende, umgänge
Utredning för vårdnad, boende och umgänge
Särskilt förordnad vårdnadshavare
Samarbetssamtal
Faderskapsutredning
Rådgivning - familjerätt
Totalt familjerätt

Total kostnad Totalkostnad Volym Volym Enhetskost Enhetskost
2018
2017
2018 2017 2018
2017
# yttranden
76 168 kr
29 265 kr
13
13
5 859 kr
2 251 kr
# yttranden
152 335 kr
50 614 kr
22
19
6 924 kr
2 664 kr
# utredningar
32 465 kr
24 947 kr
2
4
16 232 kr
6 237 kr
# utredningar
31 183 kr
33 513 kr
5
14
6 237 kr
2 394 kr
# samtalsserier
29 343 kr
26 146 kr
3
7
9 781 kr
3 735 kr
# utredningar
98 019 kr
64 286 kr
41
70
2 391 kr
918 kr
Total kostnad
43 078 kr
99 308 kr
1
1
43 078 kr
99 308 kr
462 591 kr
328 080 kr

Enhet

•

Sammanfattande reflektioner kring
barn och unga
Minskad kostnad för verksamheten med 2 miljoner

•

Låg kostnad per invånare och brukare
• Åldersgruppen 13-17 år är den som är något högre men fortfarande under snittet

•

Åldersgruppen 18-19 minskar från 2017 men gruppen 13-17 har ökat något de senaste 3 åren.

•

Större förändring av insatsmixen
• Lägre konsulentstött familjehem
• Inget externt boende
• Extern placering i form av HVB/SIS har tillkommit

»

Ökningen av förhandsbedömningar har fortsatt under 2018 – vad består inflödet av?

»

Kommer det ökade inflödet leda till volym- och kostnadsökningar framåt eller handlar det i
större utsträckning om att man utreder tidigare?
Låg kostnad per utredning

»

Individ och familjeomsorg
Vuxna missbrukare och övrig vuxenvård

Socialstyrelsen
Lägesrapport 2019
•

Ökning av cannabis hos vuxna har ökat de senaste åren 2,5% till 3,6 %. Framförallt är det i
åldrarna 17-29 år där 12% är män och 9,3% är kvinnor

•

Fler och fler kommuner erbjuder specifik behandling mot spelmissbruk

•

Socialtjänsten insatser: ungefär 2 700 personer fick heldygnsvård under 2017 av dessa var 75%
män och 25 % kvinnor. Totalt sett är det betydligt fler frivilliga insatser än tvångsvårdsinsatser
87% mot 13% tvångsvård. Det är dock stora skillnader i kommunernas användning av LVM. I
Gävleborgs län där 35 personer per 100 000 invånare skrevs ut under 2017 jämfört med
Stockholms län där 8 var utskrivna per 100 000 invånare

•

Åldersgruppen för personer som tvångsvårdas sjunkit från 43 till 34 år. En förklaring till detta
kan vara att det är allt vanligt med narkotika eller tablettmissbruk vårdas samt att denna grupp
är yngre än de som behandlas för alkoholmissbruk

•

Extern samverkan är en förutsättning för en fungerande vårdkedja. Enligt socialstyrelsens
riktlinjer bör socialtjänsten erbjuda case management

VUX/ÖVV, Medelkostnad per invånare/brukare
Hällefors samt KPB-snitt för övriga kommuner 2017
Kostnader vuxna missbruk (VUX) och övriga vuxna (ÖVV)
Åldersgrupp

Ej brukarkopplad

Kostnad
VUX/ÖVV

Antal
invånare

Kostnad/inv

Genomsnitt VUX 2017

Antal
Kostnad/ Andel
brukare brukare brukare %

18-19 år
20-24 år
25-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-64 år
65- år
Totalt 2018

133 464
366 723
432 516
628 890
746 090
612 460
1 244 298
680 812
503 433
5 495 753

6 983
158
417
441
606
690
952
441
2 016
6 983

19
2 321
1 037
1 426
1 231
888
1 307
1 544
250
787

8
21
11
14
19
22
5
20
129

45 840
20 596
57 172
53 292
32 235
56 559
136 162
25 172
42 603

5,1%
5,0%
2,5%
2,3%
2,8%
2,3%
1,1%
1,0%
1,8%

Totalt 2017
Totalt 2016
Totalt 2015

5 498 346
3 307 046
4 292 842

7 109
7 138
7 109

773
463
604

101
92
67

54 439
35 946
61 986

1,4%
1,3%
0,9%

Kostnad/ Kostnad/ Andel
inv
brukare brukare %
85
939
1 686
1 459
1 222
957
879
850
187
770

36 344
53 504
63 084
62 956
58 384
54 784
65 135
36 925
55 802

2,6%
3,2%
2,5%
2,0%
1,6%
1,5%
1,2%
0,5%
1,2%

•

Tabellen visar kostnaden både för övriga vuxna och vuxna missbrukare

•

De totala kostnaderna för dessa verksamheter är oförändrade mellan åren. Däremot har antalet brukare ökat och därmed
också andelen brukare. Den stora förändringen avser missbruk.

•

Högre andel i Hällefors som är aktuell med en insats inom missbruk samt övriga vuxna i jämförelse med KPB-snitt

VUX/ÖVV, kostnad per invånare/brukare
Hällefors, jämförelse 2016-2018

Kostnad
Åldersgrupp VUX/ÖVV
2018
20-24 år
432 516 kr
25-29 år
628 890 kr
30-39 år
746 090 kr
40-49 år
612 460 kr
50-59 år
1 244 298 kr
60-64 år
680 812 kr
65- år
503 433 kr
Totalt
5 495 753 kr

Kostnad
VUX/ÖVV
2017
823 678 kr
690 059 kr
1 051 287 kr
636 461 kr
1 220 370 kr
319 255 kr
456 754 kr
5 498 346 kr

Kostnad
Antal
Antal
Antal
Andel
Andel
Andel
VUX/ÖVV
brukare brukare brukare
brukare brukare brukare
2016
2018
2017
2016
% 2018
% 2017 % 2016
1 089 392 kr
21
14
13
5,0%
3,2%
2,6%
50 655 kr
11
7
8
2,5%
1,6%
1,9%
525 394 kr
14
16
19
2,3%
2,6%
3,3%
838 631 kr
19
15
14
2,8%
2,1%
1,8%
83 856 kr
22
22
11
2,3%
2,3%
1,2%
52 169 kr
5
4
4
1,1%
0,9%
0,9%
461 424 kr
20
13
11
1,0%
0,6%
0,5%
1,4%
1,3%
3 307 046 kr
129
101
92
1,8%

•

Antalet brukare i åldrarna 20-24 år ökar men samtidigt har kostnaden fortsatt att sjunka.

•

Antalet äldre över 65 år har nästa fördubblats sedan 2016. Kostnaderna är dock på ungefär samma nivå.

Medelkostnad per invånare, 20- år
Extern jämförelse, utfall 2017

Medelkostnaden per invånare över 20 år har bara
ökat något mellan åren.

VUX/ÖVV, insatsmix

•

Ungefär 1/3 av de totala resurserna läggs på
förhandsbedömning/utredning vilket är betydligt mycket högre än i KPBsnittet.

•

Majoriteten av kostnaderna går till köp av externa placeringar i HVB.

•

Andelen öppenvård har sjunkit mellan åren och är nu endast 4 %.

Insatskostnader VUX/ÖVV
Insatser

Total kostnad Total kostnad Volym Volym Enhetskost Enhetskost
2018
2017
2018 2017 2018
2017
2 798 kr
# förhandsbedömningar
306 100 kr
125 894 kr
109
45
2 808 kr
# utredningar
792 088 kr
943 845 kr
44
57
18 002 kr
16 559 kr
# utredningar
53 914 kr
31 099 kr
6
5
8 986 kr
6 220 kr
# utredningar
49 324 kr
122 984 kr
6
15
8 221 kr
8 199 kr
# utredningar
29 014 kr
14 554 kr
6
3
4 836 kr
4 851 kr
Total kostnad
133 465 kr
133 899 kr
1
1 133 465 kr 133 899 kr
1 363 907 kr 1 372 275 kr

Enhet

Förhandsbedömning
Utredning, vuxna missbrukare
Utredning, övriga vuxna
Utredning av bostadsociallägenhet
Yttranden, lämplighet VUX
Rådgivning - vuxna

•

Liksom för barn och unga har inflödet ökat markant sedan föregående år men däremot har
antalet utredningar minskat.

•

Totalkostnaden för myndighetsutövningen för vuxna och övriga vuxna är i princip oförändrad.

Medelkostnad per utredning, VUX
Extern jämförelse, utfall 2017

•

Kostnaden per utredning inom missbruk är oförändrad.

Placeringar, VUX/ÖVV
Insatser, boende VUX/ÖVV

Enhet

Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad
Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid
Medelkostnad per dygn, HVB/SIS

Utbetald placeringskostnad
# dygn
# dygn

Internt boende VUX/ÖVV, andrahands-/sociala kontrakt, plac.kostnad # dygn
Internt boende VUX/ÖVV, andrahands-/sociala kontrakt, personaltid # dygn
Medelkostnad per dygn, internt boende
# dygn

Total kostnad Total kostnad Volym Volym Enhetskost Enhetskost
2018
2017
2018 2017 2018
2017

2 038 605 kr
236 541 kr
2 275 145 kr

1 999 953 kr
576 369 kr
2 576 322 kr

842
842
842

1 087
1 087
1 087

2 421 kr
281 kr
2 702 kr

1 840 kr
530 kr
2 370 kr

183 893 kr
387 640 kr
571 533 kr

222 923 kr

6 183
6 183
6 183

24 kr
50 kr
74 kr

36 kr

222 923 kr

7 726
7 726
7 726

266
266

Övriga vuxna, extern placering, Kvinnofrid , placeringskostnad
Övriga vuxna, extern placering, Kvinnofrid, personaltid
Medelkostnad per dygn, extern placering

# dygn
# dygn
# dygn

62 574 kr
3 105 kr
65 679 kr

592 065 kr
65 857 kr
657 922 kr

15

Övriga vuxna, externt boende, Kvinnofrid , placeringskostnad
Övriga vuxna, externt boende, Kvinnofrid, personaltid
Medelkostnad per dygn, externt boende

# dygn
# dygn
# dygn

387 640 kr
205 571 kr
593 211 kr

0 kr
0 kr
0 kr

889
889
889

0
0

36 kr
2 226 kr
248 kr
2 473 kr

436 kr
231 kr
667 kr

0 kr
0 kr
0 kr

•

Ökning av volymerna inom samtliga boende- och placeringsinsatser från 2016

•

Kostnaderna ökar med cirka 1,1 mnkr

•

Dygnskostnaden är densamma mellan åren men volymen ökar vad gäller externa HVB/SIS-placeringar

•

Kostnaden för skyddade boenden ökar mellan åren, både på grund av ökad volym och dygnskostnad

Medelkostnad per dygn HVB/SIS externt, inkl.
personal
Extern jämförelse, utfall 2017

Antal placerade brukare
2018: 7 unika brukare (varav 0 SiS)
2017: 13 unika brukare (varav 1 SiS)
2016: 9 unika brukare (varav 0 SiS)

Insatskostnader, öppenvård
Vuxen missbruk samt övriga vuxna
Insatser, öppenvård

Enhet

Alkohol- och drogkontroll VUX
Eftervårdsprogram
Övrigt stöd VUX
Poliklinisk kontakt, Antabus
Tillnyktring

# dagar med insatsen
# dagar med insatsen
# dagar med insatsen
# dagar med insatsen
# dagar med insatsen

Total kostnad Total kostnad Volym Volym Enhetskost Enhetskost
2018
2017
2018 2017 2018
2017
74 712 kr
37 841 kr 1 438
728
52 kr
52 kr
0 kr
5 772 kr
0 1 391
0 kr
4 kr
58 028 kr
153 548 kr
472 1 243
123 kr
124 kr
152 092 kr
973
156 kr
146 729 kr
19
7 723 kr

Kontaktperson/Kontaktfamilj ÖVV, insatskostnad # dagar med insatsen
Kontaktperson/Kontaktfamilj ÖVV, personaltid
# dagar med insatsen
Medelkostnad per dag, kontaktperson
# dagar med insatsen

203 173 kr
68 183 kr
271 357 kr

121 931 kr
48 029 kr
169 960 kr

2 140
2 140
2 140

1 735
1 735
1 735

95 kr
32 kr
127 kr

70 kr
28 kr
98 kr

Total kostnad, öppenvård

404 097 kr

665 942 kr

4 050

5 097

100 kr

131 kr

Sammanfattande reflektioner kring vuxna
och övriga vuxna
•

Högre andel brukare/invånare jämfört med snittet 2017

•

Ligger runt snittet för kostnad/invånare

•

Något under snittet för kostnad per brukare
• Åldersintervallet 60-64 år skiljer sig markant från snittet 2017 där Hällefors har en hög medelkostnad
för dessa brukare

•

Insatsmixen består enbart av externa placeringar/myndighetsutövning samt lite öppenvård

•

Hur arbetar man med uppföljningen av insatserna? Många som blir kvar med omfattande insats under lång
tid utan resultat?

•

Hög kostnad per utredning, utredningskostnaden för vuxna ligger över vad kostnaden är för barn utredning

Individ och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd

Socialstyrelsen
Lägesrapport 2019
•

År 2017 minskade antalet biståndshushåll med två procent jämfört med 2016. Nedgången
är större än genomsnittet för de fem senaste åren

•

Av rikets alla vuxna biståndsmottagare var drygt 22 procent i åldern 18–24 år 2017. Av
dessa unga vuxna biståndsmottagare var ungefär 63 procent utrikesfödda.

•

Att förebygga avhysningar, Framgångsrikt arbete med att förebygga avhysningar
kännetecknas dels av ett samarbete mellan socialtjänsten, hyresvärdar och Kronofogden,
dels av att socialtjänsten tidigt tar kontakt med hyresgästen och erbjuder råd och lämpliga
stödinsatser

Biståndstid & antal hushåll ekonomiskt bistånd
Utfall 2018, exkl. ekonomiskt bistånd flykting
Utbetalt ekonomiskt bistånd (per brukare/hushåll)
Åldersgrupp
Kostnader # Invånare # Brukare
18-19 år
263 296
158
14
20-24 år
777 958
417
28
25-29 år
794 274
441
34
30-39 år
1 191 131
606
34
40-49 år
2 440 357
690
35
50-59 år
1 191 756
952
28
60-64 år
99 701
441
2
65- år
129 017
2 016
12
Totalt
6 974 550
6 983
205

Kr. / inv.
1 666
1 866
1 801
1 966
3 537
1 252
226
64
999

KPB % Brukare
18 807
8,9%
27 784
6,7%
23 361
7,7%
35 033
5,6%
69 724
5,1%
42 563
2,9%
49 851
0,5%
10 751
0,6%
34 022
2,9%

Genomsnitt VUX 2017
Kr. / inv.
KPB % Brukare
652
25 757
2,5%
1 153
27 196
4,2%
1 190
33 144
3,6%
1 447
45 088
3,2%
1 442
53 237
2,6%
1 440
57 359
2,4%
1 122
56 525
1,8%
84
18 069
0,4%
766
43 199
1,7%

•

Betydligt högre andel hushåll än i genomsnittet – stora skillnader för unga under 29 år.

•

Kostnaden per hushåll är dock lägre än i genomsnittet vilket kan bero på storleken på
hushållen alternativt biståndslängden.

Biståndstid & antal hushåll ekonomiskt bistånd
Utfall 2015-2018, inkl. ekonomiskt bistånd flykting
Utbetalning ekonomiskt bistånd
Utbetalning ekonomiskt bistånd, flykting
Antal hushåll
Biståndstid
Biståndstid per hushåll
Medelkostnad per ärende
Total utbetalning

2018

2017

2016

2015

6 974 550
3 794 545
325
1 402
4,31
33 136

5 009 288
3 607 440
274
1 182
4,31
31 448

4 529 801
2 435 991
280
1 331
4,75
24 878

5 499 265
390 943
306
1 331
4,35
19 249

10 769 095

8 616 728

6 965 791

5 890 208

•

Kraftig kostnadsutveckling årligen sedan 2015, främst pga. fler hushåll.

•

Sedan 2017 är det främst det ordinarie ekonomiska biståndet som ökar – hur mycket
beror på att etableringsersättningen upphört för många f.d. flyktingar

•

Biståndstiden är oförändrad sedan 2017 men medelkostnaden per hushåll ökar något.

Medelkostnad
per hushåll,
exkl. flykting
Extern jämförelse, utfall 2017

•

Kostnaden per hushåll exkl. flykting är
låg i jämförelse med andra KPBkommuner och den minskar även
något mellan åren

Brukarmixen inom ekonomiskt bistånd, exkl. flykting

Längd med ekonomiskt bistånd i olika åldersintervall
och unika hushåll, inkl. flykting
•

Ökning av
långvarigt
ekonomiskt
bistånd i
åldersintervallet
40-59 år

•

Samt fler
hushåll har
ekonomiskt
bistånd 4-6
månader i
åldersintervallet
30-30 år

Ekonomiskt bistånd, kr per invånare
Extern jämförelse, utfall 2017
•

Hällefors har stigit i tabellen över kostnad per
invånare för ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd, kr per invånare 20-24 år
Extern jämförelse, utfall 2017
•

Hällefors ligger fortsatt högt i den externa KPBjämförelsen vad gäller utbetalning per invånare
20-24

•

Kostnaden ökar mellan åren

•

En viktig grupp att följa framåt – hur arbetar man
med dess åldrar?

Reflektioner kring ekonomiskt bistånd
»

Kraftig kostnadsutveckling inom ekonomiskt bistånd – stor ökning av antal hushåll

»

Biståndstiden är oförändrad mellan åren och medelkostnaden per hushåll och år har
bara ökat marginellt.

»

Det långvariga ekonomiska biståndet har ökat markant mellan åren för åldrarna 40-59
år.

»

Finns prognoser på hur intäkterna från Migrationsverket kommer se ut de närmaste
åren? Vilken samverkan finns för de individer som inte längre erhåller
etableringsersättning men ej kommit i egen försörjning?

Här träffar ni oss under 2019:
•

Nätverksträff för KPB – Stockholmsregionen 10 maj

•

Socialchefsdagarna 25-27 september

•

KPB-konferens 22 oktober

•

Kvalitetsmässan 12-14 november

Tack för idag!

Frida Wennermark
Konsult
frida.wennermark@ensolution.se
0730 - 56 31 09

Prognos äldreomsorg
2019-2038
Hällefors kommun

Frida Wennermark
Frida.wennermark@ensolution.se
0730 – 56 31 09
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Förutsättningar för prognos
Hällefors, äldreomsorg 2019-2038
Förutsättningar
● Prognosen är baserad på 2018 års utfall för Hällefors kommun
− Kostnadsnivån per åldersintervall utfall 2018
− Konsumtion (volymnivåer) utfall 2018
− Befolkningsprognos från SCB; 2019-2038
● Kostnad per brukare har nyttjats som utgångspunkt för kostnad och konsumtion
● Verksamhetens områden redovisas sida för sida i kommande bilder
● HSL är ej inkluderat i dessa prognoser utan endast kostnad och volym för ex. särskilt boende osv.

Antaganden
● Konsumtion och kostnad är jämn med 2018 års nivå
● Befolkningsutvecklingen sker enligt SCB:s prognos
● En årsarbetare beräknas arbeta 1760 timmar
● En plats beräknas finnas tillgänglig 365 dagar per år
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Befolkningsprognos per åldersintervall
Hällefors kommun befolkningsutveckling, 2018-2038
2018

0-19 år
20-49 år
50-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt

1 420
2 154
1 393
502
516
439
292
176
91
6 983

2019

1 409
2 102
1 380
482
489
454
307
169
97
6 889

2023

1 416
1 972
1 342
438
465
450
345
184
96
6 708

2028

2033

1 400
1 993
1 196
456
412
413
358
223
105
6 557

2038

1 371
1 994
1 062
463
431
371
335
237
130
6 395

1 352
1 978
1 001
417
439
391
307
227
146
6 258

Förändring
2018-2038

% Förändring
2018-2038

-68
-176
-392
-85
-77
-48
15
51
55
-725

-5%
-8%
-28%
-17%
-15%
-11%
5%
29%
60%
-10%

Kommentar
•
Enligt SCB:s befolkningsprognos väntas invånarantalet sjunka kontinuerligt för alla de prognostiserade årtalen ovan.
•

Fram till och med 2038 förutspås befolkningen minska med 725 personer, vilket motsvarar -10 %
- I de yngre åldrarna upp till 79 år väntas antalet invånare minska under samma tidsperiod.
- De största förändringarna sker dock i åldrarna som har störst påverkan på äldreomsorgens volymer och kostnader, nämligen de över 80 år som väntas bli fler.
- I det äldsta åldersintervallet, över 90 år, där sannolikheten för behov av stöd är stor, väntas en stor ökning på 60 % vilket motsvarar 55 personer.
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Prognos hemtjänsten
Hällefors prognos hemtjänsten, 2019-2038
Prognos: Totalt antal
hemtjänsttimmar
0-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt
Förändring över 65 år
jämfört med 2018
65-79 år
Över 80 år
Över 65 år totalt

2018

2019

2023

2028

2033

2038

7 495
5 704
6 808
14 203
12 810
29 019
33 226
109 265

7 494
5 480
6 449
14 693
13 485
27 854
35 279
110 735

7 371
4 977
6 138
14 564
15 117
30 365
35 072
113 604

7 141
5 181
5 441
13 355
15 727
36 792
38 506
122 143

6 454
5 265
5 685
12 018
14 696
39 011
47 448
130 577

5 749
4 735
5 794
12 643
13 473
37 433
53 234
133 061

2018

2019

2023

2028

2033

2038

26 715
75 055
101 770

-92
1 563
1 471

-1 036
5 499
4 463

-2 738
15 970
13 232

-3 747
26 100
22 353

-3 543
29 085
25 542

0,8

2,5

7,5

12,7

14,5

Över 65 år totalt: Antal
årsarbetare (1760 tim)

Prognos: Total
kostnad hemtjänst
0-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt

2018

2019

2023

2028

2033

2038

4 397 267 4 404 690 4 347 577 4 245 382 3 837 293 3 395 355
3 128 892 3 006 265 2 730 051 2 842 282 2 888 224 2 597 315
3 959 797 3 751 117 3 570 258 3 164 616 3 306 796 3 370 189
7 519 950 7 779 468 7 711 200 7 070 685 6 362 899 6 694 062
6 835 710 7 196 034 8 066 638 8 392 167 7 842 285 7 189 550
15 951 165 15 310 425 16 690 906 20 223 691 21 443 364 20 575 940
18 207 929 19 333 445 19 219 731 21 101 728 26 001 729 29 172 584
60 000 709 60 781 444 62 336 362 67 040 551 71 682 590 72 994 996

Förändring % Förändring
2018-2038
2018-2038
-1 746
-23%
-969
-17%
-1 014
-15%
-1 560
-11%
663
5%
8 414
29%
20 008
60%
23 796
22%

Förändring % Förändring
2018-2038
2018-2038
-1 001 911
-23%
-531 576
-17%
-589 608
-15%
-825 887
-11%
353 839
5%
4 624 775
29%
10 964 655
60%
12 994 287
22%

Konsumtion
2018-2023
• Konsumtionen skulle öka med ca 4 % de närmaste
fem åren
• Ökningen av beviljade timmar skulle motsvara ca
2,5 årsarbetare

2018-2038
•
Konsumtionen skulle öka med 22 % till 2038
•
Ökningen av beviljade timmar skulle motsvara ca
14,5 årsarbetare

Kostnad
2018-2023
• Kostnaden ökar med 4 %, vilket motsvarar 2,3 mkr
2018-2038
• Kostnaden ökar med 22 % vilket motsvarar 13 mkr
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Prognos särskilt boende
Hällefors prognos särskilt boende, 2018-2037
Prognos: Totalt antal
dygn särskilt boende
0-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt
Förändring över 65 år
jämfört med 2018
65-79 år
Över 80 år
Över 65 år totalt
Motsvarar antal platser

Prognos: Total
kostnad särskilt
0-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt

2018
289
1 810
1 136
4 196
4 330
5 444
7 702
24 907
2018
7 142
17 476
24 618

2018

2019
289
1 739
1 076
4 341
4 558
5 225
8 178
25 407
2019

2023
287
1 579
1 024
4 303
5 110
5 696
8 130
26 129
2023

14
486
500
1,4

2019

602 210
602 421
3 961 199 3 805 953
2 447 418 2 318 440
8 982 986 9 292 994
9 345 754 9 838 387
11 557 575 11 093 321
16 408 065 17 422 323
53 305 207 54 373 838

-236
1 460
1 224
3,4

2028
269
1 644
908
3 945
5 316
6 902
8 926
27 911
2028
-645
3 668
3 024
8,3

2023

2028

597 192
3 456 263
2 206 657
9 211 445
11 028 674
12 093 563
17 319 849
55 913 643

560 896
3 598 349
1 955 943
8 446 315
11 473 736
14 653 277
19 015 810
59 704 325

2033
239
1 671
949
3 550
4 968
7 318
10 999
29 693
2033
-972
5 809
4 837
13,3

2033

2038
213
1 502
967
3 735
4 554
7 022
12 340
30 334

Förändring % Förändring
2018-2038
2018-2038
-76
-26%
-308
-17%
-169
-15%
-461
-11%
224
5%
1 578
29%
4 638
60%
5 427
22%

Konsumtion

Förändring % Förändring
2018-2038
2018-2038
-157 659
-26%
-672 979
-17%
-364 417
-15%
-986 567
-11%
483 768
5%
3 350 927
29%
9 880 793
60%
11 533 865
22%

Kostnad

2038

2018-2023
• Konsumtion av dygn inom särskilt boende väntas
öka med 5 % för perioden (3,3 helårsplatser).
2018-2038
• Konsumtionen spås öka med 22 %, vilket
motsvarar 5 427 dygn
• Konsumtionsökningen i åldrarna över 65 år
beräknas leda till ett ökat antal motsvarande 15,1
helårsplatser i särskilt boende.

-937
6 441
5 503
15,1

2038

497 327
444 551
3 656 512 3 288 220
2 043 820 2 083 001
7 600 826 7 996 419
10 721 939 9 829 522
15 537 003 14 908 502
23 431 443 26 288 858
63 488 870 64 839 072

2018-2023
• Kostnaden ökar med ca 2,6 mkr fram till och med
2023
2018-2038
• En kostnadsökning motsvarande 22 %, 11,5 mnkr,
prognostiseras för år 2038 jämfört med år 2018.
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Prognos korttidsvården
Hällefors prognos korttidsvården, 2018-2038
Prognos: Totalt antal
dygn korttidsvård
0-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt
Förändring över 65 år
jämfört med 2017
65-79 år
Över 80 år
Över 65 år totalt
Motsvarar antal platser

Prognos: Total
kostnad korttidsvård
0-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt

2018
197
120
380
477
537
1 197
1 053
3 961
2018

2019
200
115
360
493
565
1 149
1 118
4 001
2019

977
2 787
3 764

2018
426 746
257 141
814 280
1 026 742
1 200 181
2 663 248
2 343 249
8 731 585

2023

2028

204
105
343
489
634
1 253
1 112
4 138
2023

-8
45
37
0,1

2019
433 402
247 063
771 367
1 062 175
1 263 444
2 556 269
2 488 096
8 821 816

206
109
304
449
659
1 518
1 220
4 465
2028

-41
211
170
0,5

2023
442 303
224 363
734 176
1 052 854
1 416 301
2 786 757
2 473 461
9 130 216

-116
610
494
1,4

2028

2033
182
111
317
404
616
1 609
1 504
4 743
2033
-145
942
797
2,2

2033

2038
152
100
323
425
565
1 544
1 687
4 795

Förändring
2018-2038
-45
-20
-57
-52
28
347
634
834

% Förändring
2018-2038
-23%
-17%
-15%
-11%
5%
29%
60%
21%

Konsumtion
2018-2023
• Konsumtion av dygn inom korttidsvården ökar med
4 % vilket motsvarar 177 dygn (0,5 helårsplats)
2018-2038
• Konsumtionsökning om 21 % motsvarar 834 dygn
och innebär 2,4 korttidsplatser mer på helår.

2038
-129
1 009
880
2,4

2038

446 699
395 017
328 430
233 587
237 362
213 455
650 761
679 999
693 035
965 401
868 763
913 978
1 473 456 1 376 910 1 262 306
3 376 600 3 580 240 3 435 413
2 715 663 3 346 263 3 754 332
9 862 166 10 484 553 10 600 949

Förändring % Förändring
2017-2037
2017-2037
-98 316
-23%
-43 686
-17%
-121 245
-15%
-112 763
-11%
62 125
5%
772 165
29%
1 411 084
60%
1 869 363
21%

Kostnad
2018-2023
• Kostnaden för korttidsvård beräknas öka med 5 %
2018-2038
• Kostnaden för perioden ökar enligt prognos med 21
% vilket motsvarar 1,9 mkr
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Sida
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Datum

2020-02-24
Kommunstyrelsen

Information - Utfall efter ändring av Äldreomsorg och
funktionshindrade avgifter 2020, dnr KS 19/00211
Informationsunderlag
• Bilaga avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade 2019
• Bilaga avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade 2020
• Taxor och avgifter, ersättningar 2020
Ärendet
Taxan baseras på regeringens proposition 2000/01:149 tagen av riksdagen den
14 november 2001. Lagrummen som taxan baseras på är Socialtjänstlagen
(2001:453) och Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30).
Kommunfullmäktige tog den 2019-12-10 beslut om justering av taxa/avgifter
inom äldre- och funktionshinderomsorg enligt prisbasbelopp och gav
kommunförvaltningen i uppdrag att återkoppla utfallet efter justering.

Ekonomi

I bilagorna som medföljer syns det att det blev en höjning för år 2020.
Prisbasbeloppet för år 2019 var 46 500 kr
Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kr
Förbehållsbelopp
Boendeförhållande, ålder
Ensamboende
Sammanboende
60 år och under

2020 kr/mån
5339
4511
534

2019 Kr/mån
5249
4435
525

Ökning i kr
90
76
9

Maxtaxa
2020 kr/mån
2125

2019 kr/mån
2089

E-post

Ökning i Kr
36

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950

2(2)

Timtaxa för hemtjänst, boendestöd samt kommunal hälso- och sjukvård
Timmar
1
2
3
4
5
6 tim och mer

Kronor
371
742
1113
1484
1855
2125 MAXTAXA

Folkhälsa

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

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

Information och samverkan kommer att ske innan beslut.
--Med detta har välfärdutskottet informerats. Informationen vidarebefordras till
kommunstyrelsen.

Sida

1(1)
Datum

2019-01-01

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN och OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE
Uppdateras årligen.
Avgiftstaxan för äldre- och handikapp omsorg baseras på regeringens proposition 2000/01:149, som antogs
av riksdagen 2001 -11 -14. Lagrummen som taxan baseras på är:
- Socialtjänstlagen, SoL (2001:453)
- Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763).
Insatser beviljade enl. LSS (lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade)
samt insatser för socialpsykiatrisk rehabilitering enl. SoL är avgiftsfria.
Timtaxa för hemtjänst 327 kr/tim ( Kommunens självtimkostnadspris)
Maxtaxa…………………………………………………………………………..
Se avgiftsbeslut.
Omvårdnad vid särskilt boende.
Se avgiftsbeslut.

Maxtaxa……………………………………

2 089 kr /mån

2 089 kr/mån

Kommunal hälso- och sjukvård
Timtaxa för hälso- och sjukvård 327 kr/tim (Kommunens självtimkostnadspris)
Maxtaxa…………………………………………………………………………..
2 089 kr /mån
Se avgiftsbeslut.
Dagcentralen Linden………………………………………………………71,50kr /gång
Trygghetslarm…………………………………………………………….. 315 kr/mån
Korttidsboende/växelvård…………………………………………………122,50 kr/dygn
Kost………………………………………………………………………….105 kr /dygn
Den sammanlagda vårdavgiften (ex.kost) kan aldrig överstiga 2 044 kr/mån.
Matservice i egen bostad…………………………………………………...61,50 kr/portion
Kostavgift i särskilt boende………………………………………………...3 176 kr/mån
Försäkringsfall (kommunens självkostnadspris, maxtaxa tillämpas ej)

327 kr

Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp och konsumentverkets prisindex.
Önskas utförligare, skriftlig information kontakta Ann-Christine Nordkvist 0591-641 09

E-post

Organisationsnr

HÄLLEFORS KOMMUN

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7

0591-641 00 vx

193-8950
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Datum

2020-01-01

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN och OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE
Uppdateras årligen.
Avgiftstaxan för äldre- och handikapp omsorg baseras på regeringens proposition 2000/01:149, som antogs
av riksdagen 2001 -11 -14. Lagrummen som taxan baseras på är:
- Socialtjänstlagen, SoL (2001:453)
- Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763).
Insatser beviljade enl. LSS (lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade)
samt insatser för socialpsykiatrisk rehabilitering enl. SoL är avgiftsfria.
Timtaxa för hemtjänst 371 kr/tim ( Kommunens självtimkostnadspris)
Maxtaxa…………………………………………………………………………..
Se avgiftsbeslut.
Omvårdnad vid särskilt boende.
Se avgiftsbeslut.

Maxtaxa……………………………………

2 125 kr /mån

2 125 kr/mån

Kommunal hälso- och sjukvård
Timtaxa för hälso- och sjukvård 371kr/tim (Kommunens självtimkostnadspris)
Maxtaxa…………………………………………………………………………..
2 125kr /mån
Se avgiftsbeslut.
Dagcentralen Linden………………………………………………………78,00 kr /gång
Trygghetslarm…………………………………………………………….. 372 kr/mån
Korttidsboende/växelvård…………………………………………………132 kr/dygn
Kost………………………………………………………………………….116 kr /dygn
Den sammanlagda vårdavgiften (ex.kost) kan aldrig överstiga 2 125 kr/mån.
Matservice i egen bostad…………………………………………………...63 kr/portion
Kostavgift i särskilt boende………………………………………………...3 480 kr/mån
Försäkringsfall (kommunens självkostnadspris, maxtaxa tillämpas ej)

371 kr

Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp och konsumentverkets prisindex.
Önskas utförligare, skriftlig information kontakta Carola Stenberg 0591-641 09
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Datum

2020-02-24
Kommunstyrelsen

Lönekartläggning 2019, dnr KS 20/00026
Informationsunderlag
Lönekartläggning 2019, Rapport för jämställda löner
Lönekartläggning 2019, Nyckeltal
Värderingsresultat 2019
Kommunstyrelsen 2019-10-08 § 229 Aktiva åtgärder mot diskriminering
Kommunstyrelsen 2019-11-19 § 266 Lönestrategi 2020-2024 samt
lönepolitiska riktlinjer för 2020
Ärendet
Sedan 2017 är det ett lagkrav i Diskrimineringslagen att göra årliga
lönekartläggningar. Hällefors kommun har gjort en lönekartläggning och
löneanalys av 2019 års löner.
Hällefors kommun har under många år strävat efter att främja jämställdhet och
motverka diskriminering och detta bland annat genom en strategisk lönepolitik
som är könsneutral. Under 2019 har mål och åtgärder tagits fram i enlighet
med kraven i Diskrimineringslagen, mål och åtgärder som bland annat gäller
löner och anställningsvillkor. Ett starkt skydd finns i föräldraledighetslagen
för föräldralediga, deras löneutveckling får inte hämmas av
föräldraledigheten.
Andelen kvinnor i Hällefors kommun är 82 procent, det innebär att många
befattningsgrupper är kvinnodominerade. Vissa befattningsgrupper är små
och består av enstaka eller få individer.
Kvinnor och män har totalt sett ingen löneskillnad i Hällefors kommun,
lönekvoten är 100,6 procent vilket är ett bra resultat. När resultatet bryts ner
på befattningsnivå för lika och likvärdiga arbeten finns löneskillnader, dessa
har analyserats.
De faktorer som bland annat ingår i analysen av de löneskillnader som
förekommer är marknadsaspekten, löneförmåner och den individuella
lönesättningen då hänsyn tas till såväl kompetens, erfarenhet som
utvecklingsförmåga.
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Efter analys av befattningsgrupperna konstateras att det till stor del finns
sakliga förklaringar till de löneskillnader som förekommer. Några
befattningsgrupper behöver dock analyseras närmare, i vissa fall tillsammans
med lönesättande chef för att se hur den individuella lönesättningen spelar in.
Hällefors kommuns lönesättande chefer har en viktig roll för att kommunen
ska uppfattas som jämställd när det gäller lön. Lönekartläggningarna ökar
förhoppningsvis medvetenheten bland lönesättande chefer om vikten av att
alltid bedöma och lönesätta varje person könsneutralt utifrån krav på
utbildning, ansvar, kompetens, prestation och arbetets komplexitet.
Även om Hällefors kommun i sin analys inte direkt finner osakliga
löneskillnader på grund av könstillhörighet finns det all anledning att fortsätta
det strategiska arbetet med frågor om lönesättning, lönebildning och
lönestruktur. Arbetet med fördomar, kultur och historia måste vara ständigt
pågående.
I Rapporten om jämställda löner med tillhörande bilagor (nyckeltal och
värderingsresultat) redovisas löneläge och analys av lönerna för 2019.
Ekonomi

Löner inkluderat arbetsgivaravgifter är en av kommunens största
utgiftsposter och därmed kostnader för varje enskilt år. Rapporten som
sådan påverkar inte kommunens ekonomi. De åtgärder som behöver göras
hanteras inom ramen för löneökningsbudgeten.
Folkhälsa

Förvaltningen bedömer att en könsneutral lönepolitik är viktig för den
upplevda hälsan hos kommunens anställda.
Miljö

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

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

Information och samverkan har skett/kommer att ske i centrala
samverkansgruppen innan ärendet når kommunstyrelsen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann
Karlsson utförligt.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om placering av
måltidspersonal i värderingsboxarna, vilket besvaras av HR-chef Ann
Karlsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka.
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Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om lägsta samt högsta löner för
undersköterskor, vilket delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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1

Lönekartläggning enligt diskrimineringslagen

Lönekartläggning handlar om att arbetsgivaren regelbundet ska
säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid
lönesättning. Samtliga arbetsgivare med fler än 25 anställda är enligt
lag ålagda att göra en kartläggning årligen. Kontrollmyndighet är
diskrimineringsombudsmannen, DO.
Denna rapport utgör Hällefors kommuns kartläggning och analys av
löneskillnader mellan kvinnor och män som går under begreppet
lönekartläggning, vilket regleras i diskrimineringslagen 3 kap § 2, 10
och 11. Lönekartläggningens syfte är att kartlägga och analysera om de
löneskillnader som finns mellan kvinnor och män har sin förklaring i
medarbetarnas könstillhörighet eller om det finns andra sakliga
förklaringar till varför det skiljer i lön. Det här dokumentet
sammanfattar resultatet av ett arbete i syfte att säkerställa att samtliga
medarbetare oavsett kön lönesätts utifrån likvärdiga faktorer. Om
arbetsgivaren inte kan förklara löneskillnaderna som sakliga måste
dessa skillnader justeras enligt lagen. Arbetsgivaren har tre år på sig att
åtgärda framkomna skillnader som beror på kön.
1.1

Bakgrund och syfte

I Hällefors kommun har lönekartläggning gjorts i stort sett årligen sedan
2004. Lagkravet om hur ofta en kartläggning skall göras har varierat
men i dagsläget är det varje år. 2016 gjordes en omfattande
arbetsvärdering av samtliga yrken i kommunen och inför 2019 års
lönekartläggning har arbetsvärderingar gjorts på nytillkomna och
förändrade yrken i kommunen
Uppdraget att genomföra en lönekartläggning ligger hos arbetsgivaren.
Dock finns det krav på öppenhet och samverkan med de fackliga
organisationerna vilka arbetsgivaren har kollektivavtal med.
Lönekartläggningen redovisas för de fackliga organisationerna i
samband med överläggningarna inför löneöversyn och i den
kommuncentrala samverkansgruppen.
I en lönekartläggning ska arbetsgivaren bedöma vilka arbeten som är
likvärdiga med varandra. För att hantera en så stor mängd arbeten som
finns i en kommun, behövs ett systematiskt arbetssätt. Hällefors
kommun vill ha en arbetsvärdering som är i linje med andra kommuner.
Detta år har kartläggningen genomförts av representanter från HRenheten samt berörda chefer vid nya eller förändrade värderingar av
yrken. Kommunen använder Sysarb ABs IT-stöd för arbetsvärdering,
kartläggning och analys.
Efter arbetsvärdering och kartläggning har arbetsgivaren ett strukturerat
material som kan användas som underlag i analysen och hantering av
eventuella osakliga löneskillnader. Lönesättande chef får struktur och
överblick som underlättar analys och åtgärd för att nå önskvärda
lönestrukturer.
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1.2

Åtgärder efter föregående års lönekartläggning

I analysen av 2018 års löner framkom behov av vissa justeringar. Med
utgångspunkt från den föregående kartläggningen har särskild
lönejustering blivit gjord i samband med löneöversynen 2019 på individ
i gruppen barnskötare. Sjuksköterskor och lärare var prioriterade vid
2019 års löneöversyn. Gruppen socialsekreterare har till årets
lönekartläggning värderats om som tre yrken utifrån ändrade
AID-etiketter; socialsekreterare - vuxen med myndighetsutövning,
socialsekreterare - barn och ungdom med myndighetsutövning samt
Socialsekreterare - ekonomiskt bistånd.
Utbildningskraven för lärare har reviderats i enlighet med universitetens
program. Verksamhetsområdet omsorg har en ny organisation, nivån
områdeschefer har ersatts av enhetschefer med lönejustering som följd.
Nytillkomna yrken i kommunen är bibliotekarie, biblioteksassistent
samt lärarassistent.
Under föregående år har HR-enheten sammankallat de chefer som har
samma yrkeskategorier inom sin verksamhet till diskussionsgrupper i
syfte att få en helhetssyn kring lönesättning och lönebildning. De
befattningar som bland annat diskuterades var administratörer,
handläggare och vaktmästare.

2

Processen

Kommunens arbete med arbetsvärdering och lönekartläggning har 2019
varit indelade i olika steg.
1. Genomgång av lönestrategi och lönepolitiska riktlinjer.
Granskning av skrivningar och tillämpning av kommunens
avtal, policys och praxis som reglerar lönesättning och andra
anställningsvillkor
2. Aktiva åtgärder mot diskriminering gällande lön
3. Arbetsvärdering
4. Lönekartläggning
5. Analys av lika och likvärdiga yrken i 2019 års lönenivå
6. Resultat och redovisning
2.1

Arbetsvärdering

En arbetsvärdering krävs för att arbetsgivaren skall kunna få kunskap
om vilka arbeten som är att betrakta som lika respektive vilka arbeten
som är att betrakta som likvärdiga och således ska jämföras lönemässigt
i analysen.
Arbetsgruppen som genomför arbetsvärderingen i samråd med
kommunens chefer består av HR-chef samt två HR-konsulter från HRenheten.
Utifrån ett antal faktorer skall varje arbete värderas och jämföras med
alla arbeten i kommunen. Dessa faktorer skall också viktas utifrån hur
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mycket de skall påverka slutresultatet. Hällefors kommun har valt att
vikta de olika faktorerna enligt rekommendation från Sysarb AB, vilket
är i linje med andra kommuner i riket.
Faktorer
1. Teoretisk utbildning
2. Arbetsrelaterad erfarenhet
3. Sociala färdigheter
4. Intellektuella färdigheter
5. Ansvar för arbetsledning
6. Ansvar för verksamhet
7. Ansvar för människor
8. Ansvar för resurser
9. Fysiska förhållanden
10. Psykiska förhållanden
2.2

Viktning
20%
5%
10%
15%
12%
12%
8%
8%
2%
8%

Resultat av arbetsvärderingen

Resultatet utifrån arbetsvärderingen resulterar i ett antal
värderingsboxar där olika arbeten kan bedömas som likvärdiga. Totalt
blev antalet värderingsboxar i 2019 års lönekartläggning 15 stycken.
2.3

Analysarbete

Diskrimineringslagen säger att lönekartläggningen ska göras på
medarbetare som utför lika eller likvärdiga arbeten. Totalt ingår 700
medarbetare i årets lönekartläggning. Hällefors kommuns
könsfördelning är 82 procent kvinnor och 18 procent män. Lönekvoten
mellan män och kvinnor är i Hällefors kommun 100,6 procent vilket är
ett mycket bra värde. Ett värde under 100 procent betyder att kvinnorna
tjänar mindre än männen och ett värde över 100 procent betyder att
kvinnorna tjänar mer. Kvinnor och män tjänar nästan lika i Hällefors
kommun sett till samtliga månadsavlönade. Varje yrke skall ändå
analyseras var för sig.
2.3.1

Lika arbete

Det första steget i lönekartläggningen är att identifiera vilka av
organisationens medarbetare som utför lika, eller åtminstone väsentligt
lika arbetsuppgifter. Syftet med det är att säkerställa att kvinnor och
män som har samma arbetsuppgifter inte har löneskillnader som inte går
att förklara med andra faktorer.
I det momentet utgår processen från organisationens befintliga
befattningsbenämningar och AID-etiketter för att i första skedet
bestämma vad som är att betrakta som lika arbete. Totalt finns det 72
grupper av medarbetare vars arbeten är att betrakta som lika.
Som stöd i analysen har nyckeltal för lönespridning och plotterdiagram
använts som tydliggör skillnaden i lön mellan kvinnor och män. Dessa
nyckeltal och diagram skapar bilder av nuläget som sedan analyseras
djupare utifrån frågan varför det är skillnad i lönesättning mellan
kvinnor och män. Är skillnaden mindre än 1 % görs ingen analys.

6(10)

Exempel på diagram som använts i analysen:

Utifrån dessa diagram görs en analys om löneskillnaderna beror på kön
eller om det kan förklaras på annat sätt. Det kan finnas förklaringar som
omplaceringar där en medarbetare fått behålla sin tidigare lön,
individuella faktorer utifrån kommunens lönekriterier, utbildning samt
marknadsfaktorer vid rekrytering eller i vissa fall för att behålla
personal.
I årets analys fanns det 72 lika arbeten och av dessa var det 26 arbeten
där det fanns både kvinnor och män, 55 yrken är kvinnodominerade
vilket är 7 fler än förra året och 13 yrken är mansdominerade. Män hade
högre lön i 11 av 26 arbeten och kvinnorna hade högre lön i 14 av 26
arbeten.
När det gäller lika arbeten har arbetsgruppen konstaterat att skillnaderna
i lön inte berott på kön utan beror på andra förklaringar.
2.3.2

Likvärdiga arbeten

Lönekartläggningen ska även genomföras mellan kvinnor och män som
har likvärdiga arbeten. Syftet med detta moment är att säkerställa att
värdediskriminering inte förekommer och att arbetsgivaren inte
nedvärderar traditionellt sett kvinnodominerade arbeten vare sig vad
gäller bedömning av arbetsuppgiften eller i lönesättningen. Ett sådant
argument handlar om bedömning av arbetsuppgiftens komplexitet och
ansvar.
Det är i denna del av analysen fortfarande en fråga om könsperspektivet
där analys sker om det finns löneskillnader mellan likvärdiga arbeten
som är kvinnodominerade och de som inte är kvinnodominerade. Ett
kvinnodominerat arbete är ett arbete där kvinnorna utgör minst 60 % av
gruppens medarbetare. I de fall där en kvinnodominerat arbete har lägre
lön än ett likvärdig icke kvinnodominerat arbete måste detta således
förklaras med könsneutrala argument.
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Det förekommer också löneanalyser mellan värderingsboxarna. Om det
finns ett icke kvinnodominerat arbete med lägre krav men med högre
lön än ett kvinnodominerat arbete ska detta kunna förklaras.
2.3.2.1

Analys och förklaringar till löneskillnader vid likvärdiga
arbeten

Befattningar inom vissa specialistfunktioner påverkas av Hällefors
kommuns behov av att rekrytera utbildad personal och behålla
medarbetare med speciell kompetens. I dessa arbeten förväntas
lönenivåer som är jämförbar med konkurrerande kommuner och
företag. Det kan till exempel handla om tekniker, upphandlare och
andra specialistfunktioner. Utifrån marknadsperspektivet är
konkurrerande företag i kommunen bland annat stål- och
verkstadsindustri, Örebro universitet, konferensanläggningar och
Spendrups vilket kan påverka lönesättningen för vissa befattningar.
Det finns även medarbetare inom vissa befattningsgrupper där uppdrag
och ansvar är mycket varierat. Medarbetare som har lång erfarenhet och
skicklighet tenderar att få mer komplexa och kombinerade uppdrag i en
mindre kommun vilket i vissa fall resulterar i ett högre löneläge.
I årets lönekartläggning har arbetsgruppen konstaterat att det finns
skillnader i några värderingsboxar som behöver analyseras djupare och
i vissa fall bör en handlingsplan upprättas tillsammans med berörda
chefer. Befattningar som behöver en fördjupad analys kommande
löneöversyn är biblioteksassistent, biståndshandläggare, fritidsledare,
kock, lärare i praktiska/estetiska ämnen, specialpedagog. För
sjuksköterskor /distriktsjuksköterskor är arbetet påbörjat enligt förra
årets handlingsplan.
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Slutsatser lönekartläggning 2019

Hällefors kommun har genom åren arbetat med en könsneutral
lönepolitik. Löneskillnaden mellan män och kvinnor har minskat sedan
föregående kartläggning. Arbetsgruppen har i årets lönekartläggning i
några fall hittat löneskillnader mellan män och kvinnor som inte med
säkerhet kan förklaras med sakliga skäl. Dessa grupper och individer
kommer att analyseras djupare i samråd med berörda chefer om
skillnaden i lön beror på kön, helt eller delvis. Om inte hela
löneskillnaden kan förklaras med sakliga skäl kommer handlingsplan att
upprättas.
Samtidigt är det viktigt att konstatera att det på individnivå finns
skillnader både i relation till marknad och till individers kompetens och
uppdrag.
Lönekriterierna resultat, flexibilitet och utvecklingsförmåga utifrån de
lönepolitiska riktlinjerna skall kontinuerligt diskuteras och tydliggöras
på kommunens olika verksamhetsområden och användas i de
lönegrundande samtalen. Det bör finnas en god lönespridning i de olika
yrkesgrupperna.
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Genom årliga kartläggningar ökar förhoppningsvis medvetenheten
bland lönesättande chefer om vikten av att alltid bedöma ny lön i en
befattning utifrån krav på utbildning, ansvar, kompetens och arbetets
komplexitet.
Den individuella lönesättningen innebär att chef gör en bedömning
under året av medarbetarens individuella resultat och prestation vilket
påverkar vilken löneutveckling individen får. Föräldraledigas och
sjukskrivnas löneutveckling ska inte påverkas av ledighet utan skall
lönesättas som om de varit i tjänst.
Att kontinuerligt arbeta med fördomar, tidigare kultur och historia är en
process som ständigt pågår eftersom det medvetet eller omedvetet kan
påverka lönesättningen.

4

Förslag till fortsatt arbete för jämställda löner

Kommunen behöver kontinuerligt se över kraven i nya befattningar och
eventuella förändringar av innehåll i befintliga befattningar inom
organisationen. Tydlighet ska finnas om vilka krav som ställs för de
olika befattningarna redan vid rekryteringsförfarandet. Det är viktigt att
en lönesättning vid nyanställning alltid analyseras med utgångpunkt
från lönekartläggningar och kommunens befintliga lönestruktur. En
felaktig lönesättning vid nyanställning kan innebära att kommunen
tvingas upprätta handlingsplan för lönejustering om lönesättningen
leder till osaklig löneskillnad på grund av kön. Lönesättande chef har en
viktig roll och ett stort ansvar för lönesättningen vid nyanställning.
Kommunen behöver fördjupa sig i analysen för att se över andra
faktorer än lön som skulle kunna hanteras olika med anledning av
könstillhörighet. Till exempel möjligheter till byte av arbete, tillägg för
utökat ansvarsområde, anställningsvillkor, sysselsättningsgrad och
möjlighet till kompetensutveckling i tjänsten.
Kommunen behöver anordna utbildningar för att öka kunskapsnivån om
jämställdhet och mångfald i arbetslivet men också hitta former för att
bryta invanda mönster. Det kan vara att se över hur arbeten fördelas och
göra direkta åtgärder för att främja en jämn könssammansättning t.ex.
vid organisationsförändringar och vid rekrytering.
Det är önskvärt att involvera cheferna och facken i betydligt högre grad
och i ett tidigare skede i kommande lönekartläggningsarbete. Detta för
att alla skall få en samsyn gällande lönesättning och en större förståelse
för varandras arbeten i värderingen.
Kommunen behöver se över tillämpningen av ingångslöner och
löneutvecklingen i början av anställningen i kvinnodominerade
befattningar där det finns många nyanställda och vikarier.
4.1

Förslag till åtgärder vid framkomna löneskillnader

En åtgärd för att justera osakliga löneskillnader på grund av kön kan
vara att samtidigt som löneutvecklingen ökar för den kvinnodominerade
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gruppen, bromsa löneutvecklingen i vissa mansdominerade grupper
alternativt för individer som redan har ett väl hävdat löneläge.
Det kan även vara enskilda individer som behöver lyftas lönemässigt
för att jämna ut löneskillnader som inte kan förklaras med andra
faktorer än könstillhörighet.
Hänsyn behöver i vissa fall tas både till medellön och lönespridning i en
grupp med flera individer. Det behöver inte vara den med lägst lön i en
större grupp som skall lyftas för att utjämna en löneskillnad utan det
kan vara någon med lång erfarenhet och/eller med en speciell
kompetens. I de fall en hel grupp behöver justeras finns det all
anledning att se över lönespridningen.
4.2

Kostnadsberäkning och tidsplanering

De åtgärder som konstateras i årets analys är av mindre omfattning och
finansieras inom ramen för den beslutade löneökningsbudgeten.
Ambitionen är att rätta till konstaterade osakliga löneskillnaderna i
samband med ordinarie löneöversyn 2020 och 2021.
I samband med att Lönestrategi 2020-2024 samt Lönepolitiska
riktlinjerna för 2020 antogs, fastslogs att ingen speciell yrkesgrupp skall
prioriteras i 2020 års ordinarie löneöversyn.
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Lönekartläggning 2019 års löner

2019-01-31

Nyckeltal
Nyckeltal

Antal
Andel
Medelålder
Medelanställningstid
Lönekvot (K/M)
Minlön
10:e percentilen
Medianlön
Medellön
90:e percentilen
Maxlön
Antal grupper av lika arbete
Både kvinnor och män, antal arbeten
Män tjänar mer än kvinnor, antal arbeten
Ingen löneskillnad mellan könen, antal arbeten
Kvinnor tjänar mer än män, antal arbeten
Antal kvinnodominerade arbeten
Antal medarbetare i kvinnodominerade arbeten

Kvinnor Män

574
128
81.8 % 18.2 %
47 År 44 År
17 År 11 År

19 100
21 025
27 100
28 287
35 879
62 800

19 100
20 700
26 153
28 116
37 700
50 000

Antal
72
26
11
1
14
54
624

Andel
100.0 %
36.1 %
15.3 %
1.4 %
19.4 %
75.0 %
88.9 %

Totalt

702

47 År
16 År
100.6 %
19 100
21 000
27 049
28 256
36 000
62 800

Lönekartläggning 2019 års löner

2019-01-31

Lönekartläggning 2019 års löner
VÄRDERINGSRESULTAT

2019-01-31

Box: 1
Arbete

Box: 8
Arbete

Administrativ assistent

Biståndshandläggare
Förskollärare/Fritidspedagog

Box: 2
Arbete

Handläggare

Måltidspersonal

Studie- och yrkesvägledare

Receptionist, telefonist

Upphandlare

Box: 3
Arbete

Lärare gymnasium, yrkesämnen

Box: 9
Arbete

Administratör
Elevassistent

Arbetsterapeut
Ekonom

Lärarassistent
Stödbiträde
Vaktmästare
Vårdbiträde

HR-konsult
Lärare grundskola, senare år
Lärare grundskola, tidigare år
Lärare gymnasium, allmänna ämnen
Lärare-SFI
Näringslivsstrateg

Box: 4
Arbete

Arbetsledare AME
Barnskötare
Biblioteksassistent
Boendestödjare
IT-tekniker
Personlig assistent
Stödassistent
Undersköterska

Box: 5
Arbete

Arbetsledning/samordnare
Fritidsledare
Kock

Box: 6
Arbete

Behandlingsassistent/
Stödpedagog
Ekonomi-/Löneadministratör
Kock förste
Modermålslärare

Box: 7
Arbete

Drifttekniker
Lärare, kulturskolan

Projekt All In
Samordnare/Verksamhetsutvecklare

Box: 10
Arbete

Bibliotekarie
Controller
IT-Systemutvecklare
Kurator
Lärare, praktiska/estetiska ämnen
Sjuksköterska
Skolsköterska
Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd
Speciallärare

Box: 11
Arbete
Biträdande Rektor
Chef Kansli
Distriktssjuksköterska
Enhetschef Kultur & Fritid
Enhetschef Måltid
Kultur- och fritidschef
Samhällsstrateg
Socialsekreterare, barn och unga
Socialsekreterare, vuxen
Specialpedagog

Box: 12
Arbete
Enhetschef äldreomsorg,
funktionshinder
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)
Utvecklingsstrateg (skola)

Box: 13
Arbete

Chef IT
Enhetschef IFO/Soc
Fastighetschef

Box: 14
Arbete

Chef Ekonomi
Chef HR
Rektor

Box: 15
Arbete

Chef Bildning
Chef Social

Sida

1(2)
Datum

2020-02-24
Kommunförvaltningen

Sammanställning 2019 års föreningsbidrag, dnr KS
20/00015
Informationsunderlag
Sammanställning föreningsbidrag 2019
Ärendet
Kultur- och fritidschef fattar på delegation beslut om föreningsbidrag för
offentliga arrangemang och aktivitetsbidrag. Bidragens syfte är att stimulera
föreningslivet att genomföra offentliga arrangemang och aktiviteter i
kommunen.
Under 2019 har 12 ansökningar om föreningsbidrag inkommit. 7 stycken
ansökte om aktivitetsbidraget och 5 stycken för offentliga arrangemang. 10
stycken beviljades bidrag (under 2018 beviljades 6 stycken bidrag). 2 stycken
fick avslag.
Ekonomi

Av de budgeterade 100 000 kr har 66 500 kr betalats ut i föreningsbidrag.
Folkhälsa

Kultur- och fritids aktiviteter och evenemang är positivt för folkhälsan
oavsett om du är publik, funktionär eller deltagare.
Miljö

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

Bidraget stöttar det ideella föreningslivets initiativ och engagemang
samtidigt som invånarna i Hällefors får ta del av de arrangemang och
aktiviteter som genomförs.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950

2(2)

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om alla som sökt bidrag finns med i
redovisningen, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.

Bilaga sammanställning föreningsbidrag 2019
(budget 100 000 kr)

Ärende
Sökande förening
KS19/00039 Grythyttans IF

Aktivitet
Vårmarknad Grythyttan

Beviljat
bidrag
7 000 kr

KS19/00079 Sävsjöns bygdefören

Sävsjöns dag

6 000 kr

KS19/00130 H-fors fiskeförening

Camp Hällförs

4 000 kr

KS19/00128 H-fors Motorklubb

Camp Hällförs

10 000 kr

KS19/00149 H-fors draghundsek

Utbyggnad p-plats Hurtigtorpet -

KS19/00159 SHOIF

Författarbesök, bokloppis

KS19/00186 SHOIF

Dans-matworkshop barn, vuxna 6 000 kr

KS19/00185 SHOIF

Konsert Södra hyttan

4 000 kr

KS19/00202 Grythyttans IF

Höstmarknad Grythyttan

7 000 kr

KS19/00237 H-fors e-sport club

LAN

5 000 kr

KS19/00288 Sikfors ryttarsällsk.

Familjedag

10 000 kr

KS19/00296 Julmarknadskom

Julmarknad Grythyttan

-

Summa:

Byggnation

7 500 kr

Ingen förening

66 500 kr

Kicki Johansson
Kultur- och fritidschef

E-post

Avslag

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kultur och fritid
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950

