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Datum  
2021-09-22  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2021-10-05 kl. 13.00 på Sörgården, 
Hällefors för att behandla följande ärenden: 
 
Under förmiddagen, kl 11.00, finns möjligheter att få en förhandsvisning 
av bibliotekets nya lokaler. Föranmälan till kultur- och fritidschef Kicki 
Johansson, kicki.johansson@hellefors.se. 
 
Under beredningstid: 
13.00-15.30 Workshop SBB med fokus på verksamheter, under ledning av 
kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 15.30. 

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 Katja Ollila och Ulrika 

Jonsson eller deras respektive ersättare, tisdag 12/10 kl 16.30 
 

3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 

4 Fastställande av dagordning. 
 

Beslutsärenden 
 
5 Remissyttrande RUS, dnr KS 21/00134 
 
6 Remissyttrande avfallsplan 2022-2026, dnr KS 21/00146 

 
7 Yttrande remiss regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022-

2030, dnr KS 21/00143 
 

8 Analys av optimalt ägande och förvaltarskap av kommunala fastigheter, 
dnr KS 21/00124 

 
9 Delårsrapport för Hällefors Bostads AB, BoAB, dnr KS 21/00187 
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10 Förslag till skattesats år 2022, dnr KS 21/00169 
 

11 Finansiering, implementering av Office 365, dnr KS 20/00251 
 

12 Övertagande av Björkhaga kök, dnr KS 15/00400 
 

13 Personalvårdsförmåner, dnr KS 21/00173 
 

14 Sammanträdesdatum 2022, dnr KS 21/00197 
 

15 Tidplan för ekonomiprocessen 2022, dnr KS 21/00170 
 

16 Förslag på driftbidrag för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2022, 
dnr KS 21/00073 

 
17 Revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd, dnr KS 

21/00122 
 

18 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hällefors kommun, 
dnr KS 20/00191 

 
19 Yttrande över revisorernas granskning av insatser för att bli 

självförsörjande dnr KS 21/00148 
 

20 Utskottsinitiativ gällande trygghetsundersökning, dnr KS 21/00184 
 

21 Återremissyttrande över ett flertal medborgarförslag om flera 
lättåtkomliga grillplatser, dnr KS 21/00034 och dnr KS 21/00049 

 
22 Medborgarförslag om brygga vid Måltidens hus i Grythyttan, dnr KS 

21/00167 
 

23 Medborgarförslag om Grythyttans fotbollsplan, dnr KS 21/00159 
 

24 Motion om trygghetsvärdar, dnr KS 21/00190 
 

25 Valärenden, ej bilaga 
 
Informationsärenden 
 
26 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder, bolag och 

BRÅ, dnr KS 19/00033, ej bilaga 
 

27 Aktuella remisser, dnr KS 19/00034, ej bilaga. Kända vid utskick: 
Förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län, handläggare samhällsstrateg 

 
28 Måluppfyllnad i grundskolan, VT 2021, dnr KS 21/00183 

 
29 Antagning till Gymnasieskolan 2021, dnr KS 21/00048 
 
Delgivningsärenden, ej bilaga 
 
30 A)  BoAB: Protokoll 2021-09-15 inkl bilagor 
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B) Finska samrådsgruppen: Minnesanteckningar 2021-09-02 
 
C) Region Örebro län: Protokoll specifika samverkansrådet för kultur 
2021-09-10 
 
D) Kommunförvaltningen: Upphandling möbler för förskola, dnr KS 
21/00145; upphandling av resebyråtjänster, dnr KS 21/00123; revidering 
av riktlinjer för attestpolicy 
 
E) BRT: Protokoll 2021-09-08 
 
F) Tursam: Protokoll 2021-02-11; protokoll 2021-02-18; protokoll 2021-
05-06; protokoll 2021-05-20 
 
G) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2021-08-18 
 
H) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: Protokoll 2021-09-01 
 
I) Ljusnarsbergs kommun: Protokollsutdrag KS 2021-08-25 § 227, 
FamSam; protokollsutdrag BOS-utskottet 2021-08-10 § 135, personliga 
ombud 
 
J) BRÅ: Protokoll 2021-08-03; protokoll 2021-09-23 
 

Delegeringsbeslut 
 
A) KSO Annalena Järnberg: Startrapport allé riksväg 63; startrapport 

allmänna planteringar och parkutrustning; startrapport inventarier IFO 
 

B) Skolchef Tina Lanefjord: Beslut om interkommunal ersättning  läsåret 
2021-2022 

 
C) Ekonomichef Jessica Jansson: Tecknande av avtal med Loomis gällande 

kontanthantering; omsättning av borgenslån för BoAB; tecknande av avtal 
med Aspia AB (redovisningskonsult) 

 
D) HR-chef Ann Karlsson: Individuell överenskommelse; beslut om 

löneförmån vid fackliga ledigheter juli-augusti 2021; LOK med 
kommunal angående krislägesavtal 

 
 

Gruppmöte för (M) (C) och (GL) 3 oktober kl 18.00 via zoom 
Gruppmöte för (S) och (V) 5 oktober kl 9-11 i representationsrummet 
kommunkontoret 

 
 
Annalena Järnberg Johan Stolpen Vivianne Pettersson 
Ordförande  V ordförande  2 v ordförande 
 

Mathias Brandt 
   Kanslichef 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kanslienheten Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(1) 
Datum  
2021-09-24  

Kanslienheten 
   
Mathias Brandt, 0591-641 25   
mathias.brandt@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

 
 
Remissyttrande Regional utvecklingsstrategi, RUS, dnr 
KS 21/00134 

Beslutsunderlag 
Regional utvecklingsstrategi - remissversion 

Ärendet 
Hällefors kommun har fått tillfälle att yttra sig över förslaget till reviderad 
regional utvecklingsstrategi för Örebro län. 
 
Under beredningen har alla partier fått remissunderlagen för ställningstagande 
och kommunförvaltningen har i samband med kommunstyrelsens 
sammanträde i augusti föredragit ärendet. 
 
De synpunkter som lämnats från partierna och de synpunkter som framfördes 
i samband med kommunstyrelsens sammanträde har sammanställts inför den 
slutliga beredningen som genomfördes av kommunstyrelsens presidium.  

Social konsekvensanalys 
Av remissvaret framgår kommunens synpunkter på sociala perspektiv. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Av remissvaret framgår kommunens synpunkter på miljömässiga 
perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Av remissvaret framgår kommunens synpunkter på ekonomiska perspektiv. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Remissvaret antas 

Hans Åhnberg Mathias Brandt 
Kommunchef Kanslichef 
 
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
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Datum  
2021-09-22  

Kanslienheten 
   
Mathias Brandt, 0591-641 25   
mathias.brandt@hellefors.se   
 
 Region Örebro län 

 
 
Remissyttrande uppdatering RUS, Hällefors kommun 

Generella synpunkter 
Språkligt sett finns ett antal formuleringar som är så svepande och generella 
att de riskerar att bli helt intetsägande. Det finns även i övrigt ett antal 
formuleringar som behöver ses över för att minimera risken för missförstånd. 
 
Det finns delar i såväl inriktning som mål som inte särskilt väl följer nyare 
forskning. Då RUS:en är ett dokument som i första hand ska spegla en 
politisk viljeinriktning är detta kanske inte ett problem, men Hällefors 
kommun anser att en strategi som förväntas vara ledande under en avsevärd 
tid behöver en tydligare koppling till aktuell forskning inom olika områden. 
 
Hällefors kommun upplever en avsaknad av tydliga visioner i förslaget. Inom 
vissa målområden tycks önskvärt läge 2030 huvudsakligen vara att de idag 
upplevda problemen ska vara åtgärdade, medan det inom andra är mer 
framåtsyftande och ambitiöst. 
 
Det är glädjande att hållbarhetsfrågorna lyfts på ett tydligare sätt än tidigare 
och i hela strategins område. Ur ett glesbygdsperspektiv vore det önskvärt att 
ytterligare betona vikten av att en infrastruktur för laddning av eltransporter 
men också för alternativa biobaserade bränslen byggs ut i glesbygd, då detta 
troligen kommer att vara en av de dominerande frågorna under de kommande 
åren. 
 
5.3 
Olyckligt att ta bort inriktningen ”höj måluppfyllelsen i grund- och 
gymnasieskolan”, inte minst med hänsyn till länets förhållandevis låga 
gymnasiebehörighet. 
 
All tillgänglig forskning tyder på att en gymnasieexamen är den enskilt 
viktigaste faktorn för att komma i egen försörjning, och detta bör vara ledande 
för inriktningen på arbetet. 
 
5.4 
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Vuxenutbildningen kommer att vara en nyckel för god matchning, något som 
behöver betonas och utvecklas i avsnittet. Vuxenutbildningens betydelse för 
att bryta långtidsarbetslöshet bör betonas. 
 
5.8 
Det vore värdefullt – och ett stöd för kommunerna i planarbetet – om utökade 
möjligheter till strandnära byggnation lyftes i RUS:en. 
 
Bra att vikten av att skapa goda förutsättningar för nybyggnation även i 
mindre kommuner. 
 
5.9 
Vikten av samverkan för fossiloberoende infrastruktur i glesbygd kan inte nog 
betonas. Hällefors kommun är en del av länet där strategin uttrycker att 
transporter med bil kommer att vara fortsatt viktiga och då är det viktigt att 
det skapas förutsättningar för att dessa transporter kan ske med så litet 
miljöavtryck som möjligt. Detta ansvar måste delas av hela regionen. 
 
5.10 
En del i RUS:en som vässats och utvecklas på ett mycket bra sätt jämfört med 
tidigare version. 
 
--- 
 
I ärendet har kommunstyrelsen beslutat. Föredragande har varit kanslichef 
Mathias Brandt. I den slutliga föredragningen har kommunchef Hans Åhnberg 
deltagit. 



En attraktiv och pulserande region för alla

Örebro läns regionala utvecklingsstrategi 2022–2030

Remissv
ersio

n

Här är förslaget till RUS för 2022-2030
Enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete ska RUS 
ses över varje mandatperiod. Eftersom vår nuvarande 
RUS antogs i mars 2018, är det dags för en översyn nu 
innan valet 2022.

RUS:ens roll är att vara länets gemensamma vägvisare 
där vi hanterar långsiktiga utvecklingsområden där 
samverkan behövs.

I dialog med partnerskapet för regional utveckling har 
Region Örebro län beslutat att inte göra en ny RUS 
utan att behålla strukturen i nuvarande RUS och att 
göra nödvändiga uppdateringar. 

Region Örebro län har involverat partnerskapet för 
regional utveckling i översynen.
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Örebroregionen – Sveriges hjärta
En attraktiv och pulserande region för alla

Näringsliv och entreprenörskap 

Innovationskraft och specialisering

Kunskapslyft och utbildning

Kompetensförsörjning och matchning

Social sammanhållning och demokrati

Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård

Klimat, miljö och energi

Bostadsförsörjning och attraktiva miljöer

Transporter och infrastruktur

Upplevelser och evenemang

God 
resurseffektivitet

• Minskad klimatpåverkan

• Giftfri miljö

• Ökad biologisk mångfald

• God vattenförsörjning

• Mer bioekonomi och 
cirkulära flöden

• Ökad andel förnybar energi

Övergripande mål

E
ff

e
k

tm
å

l

Prioriterade områden

Figur 1: Översiktsbild – kopplingen mellan vision, övergripande mål, effektmål och prioriterade områden.

Hög och jämlik
livskvalitet

• Goda uppväxtvillkor

• Goda försörjningsmöjligheter

• Ökad grad av delaktighet och 
inflytande

• Attraktiv boende- och närmiljö

• God och jämlik hälso- och sjukvård 

• God och jämlik folkhälsa

Stark 
konkurrenskraft

• Förbättrad kompetensförsörjning

• Ökad kunskapsintensitet

• Ökad innovationskraft

• Ökad entreprenöriell aktivitet

• Ökad nationell attraktionskraft

• Ökad global konkurrenskraft

• Ökad tillväxt i näringslivet

• Ökad produktion inom areella 
näringar

Mål i RUS
De övergripande målen är oförändrade. 

Förändringar i de Prioriterade områdena 
gör nu att även område 5.3, 5.4 och 
5.5 styr mot målet God resurseffektivtet 
och därför är rutan fylld med lila även 
på dessa områden.

Effektmål .
Här har vi ändrat målet Säkrad vatten-
försörjning till God vattenförsörjning. 
Vi har lagt till effektmålen Mer bioeko-
nomi och cirkulära flöden samt Ökad 
andel förnybar energi.
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Plats för förord

Läsanvisning
På varje uppslag där något ändrats finns en gul lapp som 
förklarar ändringarna. 

Övergripande – det här är nytt i RUS
• Ökat fokus på digitalisering – trenden är integrerad i hela 

RUS.
• Förändrad arbetsmarknad där lokalisering spelar mindre 

roll och vi ser ökat distansarbete.
• Landsbygdernas betydelse lyfts mer. Landsbygdspolitiken 

finns numera med inom politikområdet hållbar regional 
utveckling.

• Behovet av snabb omställning lyfts tydligare och utifrån 
flera perspektiv bland annat 

- omställning till en cirkulär ekonomi 
- implementera ny teknik som AI, automation

• Bättre balans i antalet effektmål (8, 6, 6 tidigare 8, 6, 4)
kopplat till de tre övergripande målen.

• Alla tio prioriterade områden ska arbeta mot alla tre över-
gripande mål, det vill säga samtliga dimensioner av hållbar 
utveckling: stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvali-
tet och god resurseffektivitet.
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Missiv
Detta är ett skärmklipp av missivet, 
det följebrev som skickas med till de 
organisationer som ombeds svara på 
remissen.

Missivet finns också på webben.

1 (2)

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Regional utveckling
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionalutveckling@regionorebrolan.se

Besöksadress
Eklundavägen 1, Örebro

Tel: 019-602 10 00
Organisationsnummer: 232100-0164

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning
Regional utveckling, Susanne Rosendahl
019-602 63 37, 
susanne.rosendahl@regionorebrolan.se

2021-06-16 Missiv

Organisationerna i partnerskapet 
för regional utveckling i Örebro län
samt LO, TCO, Svenska Näringsliv, LRF

Remiss – Regional utvecklingsstrategi för 
Örebro län 2022-2030 Dnr: 21RS5939
Bakgrund
Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över vart fjärde år. Vår nuvarande RUS, 
Tillväxt och hållbar utveckling – Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2018-
2030, är antagen 2018. Region Örebro län har därför genomfört en översyn av 
strategin. I dialog med partnerskapet för regional utveckling har Region Örebro län 
beslutat att inte göra en ny RUS utan att behålla strukturen i nuvarande RUS och att 
göra nödvändiga uppdateringar. 

Partnerskapet för regional utveckling i Örebro län består av länets kommuner, 
Länsstyrelsen Örebro län, Handelskammaren Mälardalen, Örebro universitet, RF-
SISU, Örebro läns bildningsförbund samt Region Örebro län. 

Tidplan och arbetssätt förankrades med KC/RD (regiondirektörens möte med 
kommuncheferna) på två möten runt årsskiftet 2020/2021. På mötet med 
partnerskapet för regional utveckling 210311 förankrades vad i RUS som bör 
uppdateras och med vilka underlag. Det uppdaterade förslaget presenterades sedan på 
partnerskapets möte den 4 juni. 

Remissperioden är 21 juni – 30 september 2021. Den 29 september anordnas en 
öppen remisskonferens där även organisationer som inte fått remissen skickad till sig 
har möjlighet att framföra synpunkter. Beslut i regionfullmäktige planeras till februari 
2022.

Strategins roll
Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa en gemensam vägvisare 
för hur vi inom länets kommuner, näringsliv, myndigheter, offentlig förvaltning, 
universitet och civilsamhälle tillsammans ska utveckla vårt län i den riktning vi 

Postadress
Region Örebro län

Regional utveckling
ox 1613, 701 16 Örebro
ng@regionorebrolan.se

Besöksadress
Eklundavägen 1, Örebro

Tel: 019-602 10 00
snummer: 232100-0164

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning
Regional utveckling, Susanne Rosendahl
019-602 63 37, susanne.rosendahl@regionorebrolan.se

2021-06-09 Missiv

www.reg

vill. Den prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga och där det 
behövs en hög grad av samverkan för att kunna ställa om till social, miljömässig 
och ekonomisk hållbarhet. För att vara en attraktiv och pulserande region för alla 
och ha likvärdiga förutsättningar i länet. Strategin visar också nuvarande och
kommande samarbetspartner vad vi kommer att satsa på.

Material  
På http://www.regionorebrolan.se/remisser hittar ni remisshandlingarna till 
regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-2030. Där finns också en länk till 
film som översiktligt beskriver strategins olika delar och de viktigaste 
ändringarna. 

Svara på remissen 
Region Örebro län önskar svar på remissen senast den 30 september 2021. Svaret 
ska vara så kortfattat och konkret som möjligt, gärna med en kortfattad 
motivering.

Skicka svaret i ett kopierbart format (Word eller pdf) till 
regionen@regionorebrolan.se. Ange diarienummer 21RS5939 i ämnesraden.
Ange den organisation du representerar samt kontaktperson hos er som svarar. 

Genom att ni skickar in ett svar på remissen via mail kommer personuppgifter 
behandlas av Region Örebro län. Läs mer om hur vi behandlar personuppgift på 
https://www.regionorebrolan.se/personuppgifter

Frågor att ha i åtanke vid svar på remissen: 
Vad är er organisations samlade uppfattning om det uppdaterade strategiförslaget 
och dess relevans?
Motsvarar uppdateringarna de förändringar som behövs för att den regionala 
utvecklingsstrategin för Örebro län fortsatt ska vara aktuell?
Vad är särskilt bra med remissförslaget och behöver något ändras?

Vi önskar att ni inleder svaret med övergripande synpunkter på strategin som helhet 
och att mer specifika yttranden följer dokumentstrukturen med hänvisning till avsnitt 
och sidnummer.

Med vänlig hälsning

Andreas Svahn (S)
Regionstyrelsens ordförande

Irén Lejegren (S) 
Ordförande regional tillväxtnämnd
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Var börjar egentligen berättelsen om Örebroregionen? 
När Axel Oxenstierna drog upp gränserna för länen 
för knappt 400 år sedan? Eller när Ancylussjön sjönk 
undan efter istiden för 10 000 år sedan och blottlade 
den fantastiskt rika, varierande och natursköna ska-
pelse som finns inom länets gränser än idag? Nej, 
svaret är snarare att såväl dåtid, nutid som framtid 
bildar en kedja av händelser och förlopp som skapar 
särprägel och identitet för regionen. Identitet är 
inte ett fast begrepp, det formas och omformas av 
människorna som bor och verkar i ett område. Vår 
identitet kan inte dikteras fram utan får innehåll 
och liv genom oss som lever här. 

Ett pulserande hjärta 
Området som idag kallas Örebroregionen har alltid 
varit ett område där vägar möts. Och där vägar 
möts, möts människor. Det har skapat handel och 
utbyte av idéer. En del stannar kvar, andra passerar 
förbi, men alla bidrar på något sätt till den gemen-
skap vi känner. Redan efter istidens slut, när vattnet 
sjönk undan och landytan höjdes, var det här som 
den första landförbindelsen mellan södra och norra 
Sverige skapades och en knutpunkt för ett forntida 
och medeltida vägnät växte fram. Även vattenväg-
arna har haft stor betydelse för den starka utveck-
lingen. Örebroregionen har varit ett logistiskt cen-
ter så länge människan har befolkat Sverige. Och 
än idag är det en viktig mötesplats där tankar byts, 
bryts och väcks av människor från när och fjärran. 
Där det pulserar av liv. Därför känns det helt rätt att 
kalla Örebroregionen för Sveriges hjärta.

Kunskap bygger tillväxt, tillväxt bygger välfärd 

Den omfattande handeln och de rika naturresurserna 
har drivit på tillväxten genom århundradena och 
utgör fortfarande näringar i länet. Flera företag 
med rötterna i järnhanteringen är idag världsledande 
på nischade stålprodukter och tekniskt kunnande. När 
kunskap om att ta nästa steg saknats, har kompetens 
rekryterats utifrån. Det är så Örebroregionen har 
jobbat, och gör än idag. Exportinriktade tillväxtföre- 
tag skapar arbetstillfällen och står för en betydande 
del av den ekonomiska framgången för länet. Alfred 

1. Inledning – berättelsen om 
Örebroregionen 

Inga ändringar på 1. Inledning
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Nobels arv ger spin-off-effekter långt utanför krut 
och vapen. Idag ser vi det i branscher med högtekno- 
logisk spetskompetens. Det naturtillgångarna var 
förr är kunskapstillförseln från Örebro universitet 
idag. Kunskap bygger tillväxt, tillväxt bygger välfärd. 
Det är så vi bygger attraktionskraft. Export och goda 
samarbeten över gränserna är en förutsättning för 
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i Örebro- 
regionen. 

Alla länets kommuner är beroende av varandra
Samarbete över gränserna är en förutsättning 
även inom länet. Örebro kommun, där hälften av 
länets invånare bor, är i kraft av sin storlek och 
utbildnings- och arbetsmarknad ofrånkomligt den 
dominerande staden i länet. Men alla kommuner är 
viktiga och alla är beroende av varandra. Behoven 
av kompetens, bostäder, kultur och miljö visar tyd-
ligt hur stor nytta vi har av att växa och komplettera 
varandra. Ett förhållande som sannolikt kommer att 
öka med tiden. Beroendet är ömsesidigt och gott. 

Förstärk det som redan är bra
I Örebro län finns flera områden där vi har inter-
nationellt unik kompetens. I den regionala ut-
vecklingsstrategin pekar vi ut dessa. Det finns en 
klar poäng att förstärka det som redan går bra. En 
sådan strategi skapar resurser som kan satsas på 
andra områden. Så har vi gjort förr och så gör vi 
även nu. Men ingen utvecklingsstrategi i världen 
kan få någon kraft om inte alla hjälps åt. Därför är 
det tillsammans vi formar och genomför den regi-
onala utvecklingsstrategin. Då finns den kraft som 
behövs. Som det står i förordet: När nästan 300 000 
människor håller ihop och drar åt samma håll finns 
det ingen gräns för vad vi kan åstadkomma. Då är 
allt möjligt.
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Globala målen för hållbar utveckling

Den gröna given

Nationell strategi för hållbar regional utveckling

En attraktiv och pulserande region för alla, RUS 2022-2030

Regionala handlingsplaner och styrdokument

Exempelvis
Digitaliseringsstrategi
Innovationsstrategi
Kulturplan

Energi och klimatprogram 
God, jämlik och jämställd hälsa 
Länsplan för transportinfrastruktur

Global nivå

EU-nivå

Nationell nivå

Regional och 
lokal nivå

Styrdokument hos partnerskapet för regional utveckling

Exempelvis
Verksamhetsplan
Översiktsplan

Liknande planer som finns 
eller tas fram

Vår gemensamma vägvisare mot en 
hållbar framtid
Den regionala utvecklingsstrategin uttrycker Örebro läns 
samlade vilja och fungerar som en gemensam plattform för 
länets aktörer. Den är en utgångspunkt för arbetet med hållbar 
regional utveckling de kommande åren och ger vägledning vid 
den fysiska planeringen.

Strategin tar sin utgångspunkt i länets geografi och historia – 
det som format oss till vad vi är idag och i det vi strävar efter 
att vara 2030: Örebroregionen Sveriges hjärta, en attraktiv och 
pulserande region för alla.

Att utveckla ett län är en ständigt pågående process som sker i 
ett samspel mellan många aktörer och, inte minst, med invånar-
na. Samspelet sker dessutom på olika nivåer; lokala, regionala, 
nationella och internationella. Det är med andra ord ganska 
komplext. För att få kraft och beslutsamhet i utvecklingen krävs 
därför att vi är ense om en tydlig styrning.

Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa en ge-
mensam vägvisare för hur vi inom länets kommuner, näringsliv, 
myndigheter, offentlig förvaltning, universitet och civilsamhälle 
tillsammans ska utveckla vårt län i den riktning vi vill. Den 
prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga och 
där det behövs en hög grad av samverkan för att kunna ställa 
om till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. För att 
vara en attraktiv och pulserande region för alla och ha likvärdi-
ga förutsättningar i länet. Strategin visar också nuvarande och 
kommande samarbetspartners vad vi kommer att satsa på.

Uppdraget
Det formella uppdraget kommer från lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) samt från förordning 
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete, vilka säger att den regi-
onalt utvecklingsansvariga aktören – Region Örebro län – ska 
”utarbeta och fastställa en strategi (regional utvecklingsstrategi) 
för länets utveckling och samordna insatser för att genomföra 
strategin”.

Den regionala utvecklingsstrategin ingår i en struktur av styr- 
och policydokument i flera nivåer, från de globala hållbar-
hetsmålen och Agenda 2030 till policydokument och verk-
samhetsplaner på lokal nivå. Genomförandet av den regionala 
utvecklingsstrategin bidrar till Agenda 2030 och att uppfylla de 
globala målen.

De globala målen och Agenda 2030 finns till för att utrota 
fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna 
för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och 
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och 
dess naturresurser. De globala målen är integrerade, odelbara 
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

EU:s tillväxtstrategi – den gröna given – syftar till att ställa om 
till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. 
Det ska ske genom att omvandla miljöutmaningarna till möj-
ligheter inom alla politikområden och se till att omställningen 
blir rättvis för alla. EU:s regionalpolitik, sammanhållningspo-
litiken, utgör tillsammans med Agenda 2030 och de globala 

2. Syfte REMISSVERSION

Den regionala utvecklingsstrategin ingår i en 
struktur av styr- och policydokument i flera 
nivåer, från de globala hållbarhetsmålen 
och Agenda 2030 till policydokument och 
verksamhetsplaner på lokal nivå. 

et

NNNNNNNNN

Viktigaste ändringarna i kapitel 2
Sverige och EU har fått nya styrdokument och 
här har vi sett till att det blir rätt hänvisningar 
till dessa dokument. I övrigt är texten som i 
nuvarande RUS.

Det finns tillägg om vad en RUS är (se illustra-
tion nedan till höger) och hur strategin hänger 
ihop med andra styrdokument (se illustration 
nedan till vänster).
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våra övergripande mål. Varje område beskriver nuläge och öns-
kat läge till 2030 och pekar ut tre strategiska inriktningar för 
att nå det önskade läget. Till några prioriterade områden finns 
regionala strukturbilder.

Regionala strukturbilder
Kommunerna har ansvar för den fysiska planeringen, medan 
regionerna ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet, kollek-
tivtrafiken och disponeringen av statens investeringar i regional 
transportinfrastruktur. Därför finns det starka kopplingar 
mellan regional och kommunal nivå i den rumsliga planering-
en. Några av de prioriterade områdena i den regionala utveck-
lingsstrategin har kompletterats med regionala strukturbilder 
för att tydliggöra den strategiska inriktningen. De regionala 
strukturbilderna har fyra huvudsakliga syften:

Förtydliga vår regionala målbild

De övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin 
förutsätter att vi prioriterar i den rumsliga planeringen. Struk-
turbilderna visar vilka prioriteringar och regionala planerings-
principer som ger bäst förutsättningar att nå de övergripande 
målen.

Vara underlag för kommunernas översiktsplanering

Genom samhällsplanering spelar kommunerna en avgörande 
roll för att skapa en samhällsutveckling i riktning mot de över- 
gripande målen. Enligt plan- och bygglagen ska kommunerna 
ta hänsyn till, och samordna sina översiktplaner med regionala 
strategier. Strukturbilderna är i det sammanhanget ett underlag
för den kommunala översiktsplaneringen.

Inriktning för länstransportplanen och det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet

Strukturbilderna pekar ut inriktningen för den länstransport- 
plan och det trafikförsörjningsprogram som Region Örebro 
län tar fram på uppdrag av regeringen. Prioriteringarna i dessa 
program ska ta sin utgångspunkt i strukturbilderna.

Örebroregionens inspel till storregional, nationell och 
internationell planering

På storregional nivå görs överenskommelser om gemensamma 
prioriteringar i transportinfrastruktur och tågtrafik. Staten 
ansvarar för den nationella transportinfrastrukturen medan EU 
ansvarar för internationell stråkutveckling. Strukturbilderna är 
utgångspunkten för Örebro läns inspel till dessa planprocesser.

målen utgångspunkter i den nationella strategin för hållbar 
regional utveckling. 

Den nationella strategin är vägledande för inriktningen av 
de regionala utvecklingsstrategierna och styrande för vad de 
regionala utvecklingsmedlen inom anslag 1:1 får användas till. 
Den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till en hållbar 
utveckling i alla delar av landet och innehåller fyra strategiska 
områden: likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd; 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling; innovation 
och förnyelse samt entreprenörskap och företagande; tillgäng-
lighet genom digital kommunikation och transportsystem. 

Genom att relatera Örebro läns utvecklingsstrategi till de olika 
nivåerna och andra aktörers styrdokument skapas tillsammans 
en flernivåsamverkan. Till detta kopplas också Örebro läns sam-
arbete med andra län i storregionala frågor och skapar en viktig 
och naturlig dimension i utvecklingsarbetet.

Så här är strategin uppbyggd
Vi vill uppnå en god och jämlik livskvalitet för alla i Örebro 
län, både nu och i framtiden. Därför är vår vision att skapa en 
attraktiv och pulserande region för alla. Strategins övergripande 
mål visar hur vi ser att RUS kan bidra inom de tre dimensio- 
nerna av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig. 
De övergripande målen konkretiseras av 18 effektmål. Till varje 
effektmål kopplas två målsatta indikatorer. Utöver de målsatta 
indikatorerna i strategin kommer ytterligare indikatorer att an-
vändas för att få en sammantagen bild av hur väl utvecklingen 
stämmer med de uppsatta målen. För att skapa förutsättningar 
för viktiga analyser, följs indikatorerna upp och redovisas förde-
lat på kön, ålder och socioekonomi, där det är möjligt.

Genomförandet sker genom samverkan inom tio prioriterade 
områden och insatser inom områdena bidrar på olika sätt till 

Den regionala utvecklingsstrategin prioriterar 
områden som är långsiktigt strategiskt viktiga och 
där det behövs en hög grad av samverkan för att 
kunna ställa om till ett socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbart samhälle.
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Vision
Örebroregionen – Sveriges hjärta. En attraktiv och pulserande region för alla.

Våra övergripande mål 

Stark konkurrenskraft Hög och jämlik livskvalitet God resurseffektivitet

Dessa tre övergripande mål för Örebro läns utveckling motsvarar de tre aspekterna av hållbarhet: ekonomisk, social och 
miljömässig. 

Utveckling i balans

Utvecklingsinsatser och investeringar ska leda till hög och jämlik livskvalitet för länets alla invånare och till stark kon-
kurrenskraft. Samtidigt får inte de planetära gränserna överskridas, eftersom både människors hälsa och den ekonomiska
utvecklingen är beroende av att ekosystemen är i balans.

Jämställdhetsintegrering i allt vi gör

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett nationellt prioriterat mål och en förutsättning för utveckling. För att nå vår 
vision använder vi jämställdhetsintegrering i hela den regionala utvecklingsstrategin och i det faktiska utförandet.

Etiskt förhållningssätt i det regionala utvecklingsarbetet

Varje människa ska betraktas som unik och okränkbar. Det är nyckeln till ett jämlikt och jämställt län där medborgar-
nas olikhet och olika behov blir tillgodosedda. Därför ska ett systematiskt värdegrundsarbete, där värden som är goda 
och eftersträvansvärda, prägla den regionala utvecklingsstrategin.

3. Vår vision och övergripande mål

3. Vision och mål REMISSVERSION

Viktigaste ändringarna i kapitel 3

Enligt överenskommelsen med partnerska-
pet för regional utveckling om uppdatering 
av RUS har vi endast gjort nödvändiga 
förändringar av effektmål och indikatorer.  

Vision och mål
Språkliga ändringar av mindre karaktär.

Indikatorer 
Under Stark konkurrenskraft och Hög och 
jämlik livskvalitet har vi gjort små föränd-
ringar inom ramen för befintliga indikato-
rer (vi har t. ex. bytt källor för statistik för 
att förenkla uppföljningen). Dessa föränd-
ringar har markerats med grön text.

Ordet Nuläge har bytts till Startvärde efter-
som det är samma värde som i nuvarande 
RUS och inte ett uppdaterat nuläge. 

God resurseffektivitet
Det fanns en obalans mellan de tre över-
gripande målen. God resurseffektivitet 
hade bara fyra effektmål och det speglar 
inte innehållet i RUS. Därför har vi lagt till 
två effektmål och Säkrad vattenförsörjning 
har ändrats till God vattenförsörjning. Vi 
har också bytt ut fyra av de nuvarande 
indikatorerna som bättre speglar effektmå-
lens syfte.
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Indikatorer i regionala utvecklingsstrategin som är kopplade till effektmålen: 

Effektmål Indikator

Förbättrad  
kompetensförsörjning

1. Eftergymnasial utbildning – Andel i befolkningen, 25–64 år, med minst tvåårig eftergymna-
sial utbildning ska öka. Skillnader mellan kvinnor och män ska minska. Startvärde 2016: kvinnor 
42,6 procent, män 29,8 procent

2. Övergång till högre studier – Andel elever avgångna från gymnasieskolan som påbörjat 
högskolestudier eftergymnasial utbildning inom 3 år ska vara minst 45 50 procent år 2030. 
Skillnader mellan kvinnor och män ska minska. Startvärde 2016: 37 procent, könsuppdelad 
historik saknas Startvärde 2017 i procent: Totalt 45, kvinnor 51, män 38 :

Ökad kunskapsintensitet

1. Investeringar i FoU (forskning och utveckling) – Andel FoU-investeringar av bruttoregional- 
produkten, BRP, ska öka mer procentuellt än i jämförbara län. Startvärde 2015: Örebro län 
1,3 procent, riket 3,3 procent

2. Såld högspecialiserad vård – Högspecialiserad vård som förmedlas till invånare i andra rregi-
oner/länder i miljoner kronor ska till år 2030 öka med minst 100 procent jämfört med år 2016. 
Startvärde 2016: 355 mnkr

Ökad innovationskraft

1. Kunskapsintensiva företag – Andel personal med minst treårig högskoleutbildning i privat 
företagssektor ska vara minst 20 procent 2030. Startvärde 2016: Örebro län 13,2, riket 20,9 
procent

2. Universitetssjukvård – Andel enheter som uppfyller kriteriet för universitetssjukvårdsenhet 
ska öka till minst 75 procent år 2030. Startvärde 2017: cirka 60 procent

Ökad entreprenöriell 
aktivitet

1. Nystartade företag – Antal nystartade företag per 1 000 invånare ska vara högre än snit-
tet för riket. Startvärde 2016: Örebro län 10,3, riket 11,8

2. Överlevnadsgrad hos företag – Antalet konkurser per 100 nystartade företag och år ska 
minska. Startvärde 2016: 8,3

Ökad nationell 
attraktionskraft

1. Företagsetableringar – Andel svenska och utländska företag som etablerats i länet ska öka. 
Startvärde 2016: Örebro län 15,8, riket 17,4 procent

2. Gästnätter – Totalt antal gästnätter per år ska öka med minst 33 procent jämfört med 
2016. Startvärde 2016: 1 269 443 nätter

Ökad global 
konkurrenskraft

1. Utlandsägda företag – Andel utlandsägda företag i länet ska vara minst sex procent 2030. 
Startvärde 2016: Örebro län 4,3, riket 4,4 procent

2. Internationaliseringsgrad – Andel företag där minst 20 procent av omsättningen går till 
export ska öka. Startvärde 2016: Örebro län 3,3, riket 4,8 procent

Ökad tillväxt i näringslivet

1. Tillväxtföretag – Andel företag med 1–9 anställda som växer med 7 anställda, samt arbets-
ställen med minst 10 anställda som ökar antalet anställda med i genomsnitt 20 procent per år, 
under en treårsperiod ska öka. Startvärde 2016: Örebro län 15,1, riket 15,1 per 1 000 arbetsstäl-
len

2. Produktivitet – Bruttoregionalprodukt per sysselsatt ska öka mer procentuellt än i jämför-
bara län. Startvärde 2016: Örebro län 810 tkr, riket (BNP/sysselsatt) 901 tkr

Ökad produktion inom 
areella näringar

1. Jordbruksmark – Total areal jordbruksmark i Örebro län ska öka. Startvärde 2016: 112 696 
ha

2. Areella näringar – Produktionsvärdet inom jordbruk och fiske ska öka. Startvärde 2016: 1 
028 mnkr

Våra effektmål 2030 

Effektmål och indikatorer för stark konkurrenskraft

Det övergripande målet om stark konkurrenskraft följs upp och preciseras av följande effektmål: Förbättrad kompetens- 
försörjning, ökad kunskapsintensitet, ökad innovationskraft, ökad entreprenöriell aktivitet, ökad nationell attraktions-
kraft, ökad global konkurrenskraft, ökad tillväxt i näringslivet och ökad produktion inom areella näringar.
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Indikatorer i regionala utvecklingsstrategin som är kopplade till effektmålen: 

Effektmål Indikator

Goda uppväxtvillkor

1. Framtidstro – Andel barn i årskurs 9 som har en ljus framtidstro ska öka jämfört med 2017. 
Skillnaden mellan flickor och pojkar ska minska. Startvärde 2017 i procent: flickor 74, pojkar 
81

2. Barn i ekonomiskt utsatta familjer – Andel barn 0–17 år som lever i ekonomiskt utsatta 
familjer ska minska jämfört med 2015. Skillnader mellan grupper ska minska. Startvärde 
2015 i procent: flickor 22, pojkar 22

Goda försörjnings  
möjligheter

1. Sysselsättningsgrad – Andel förvärvsarbetande nattbefolkning, 20–64 år ska öka. Skillnader 
mellan olika grupper ska minska. Startvärde 2015 i procent: Inrikes födda: kvinnor 81, män 
83. Utrikes födda: kvinnor 44, män 49

2. Slutförd gymnasieutbildning – Andel elever som slutfört gymnasieutbildning inom fyra år 
ska öka jämfört med läsår 2015/16. Skillnader mellan kvinnor och män ska minska. Start-
värde för eleverna som började läsåret 2012/13 och senaste slutförde läsåret 2015/16 i procent: 
totalt 73,0, kvinnor 77,1, män 70,9

Ökad grad av delaktighet 
och inflytande

1. Mellanmänsklig tillit – Andel barn i årskurs 9 samt antal vuxna som litar på andra människor 
ska öka jämfört med 2017. Skillnaden mellan kvinnor och män samt grupper med olika 
utbildningsnivå ska minska. Startvärde 2017 i procent: flickor 44, pojkar 58, kvinnor 73, män 
73. Förgymnasial utbildning 63, gymnasial utbildning 69, eftergymnasial utbildning 82 

2. Valdeltagande – Andel som röstar i riksdags- och kommunalval ska öka jämfört med valet 
2014. Skillnaden mellan kvinnor och män och olika åldersgrupper ska minska. Startvärde 
2014 i procent: Riksdagsval: kvinnor 86, män 88 Kommunalval: kvinnor 84, män 85

Attraktiv boende- och 
närmiljö

1. Bostadsmarknad i balans – Samtliga kommuner ska ha en bostadsmarknad i balans. Start-
värde 2017: tre av tolv kommuner

2. Trygghet i närmiljön – Andel barn i årskurs 9 samt andel vuxna som känner sig trygga i 
bostadsområdet ska öka. Skillnaden mellan kvinnor och män samt grupper med olika 
utbildningsnivå ska minska. Startvärde 2017 i procent: flickor 82, pojkar 95, kvinnor 90, män 
93. Utbildningsnivå: förgymnasial 84, gymnasial 90, eftergymnasial 94 

God och jämlik hälso- 
och sjukvård

1. Förtroende – Andel i befolkningen som har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och 
sjukvården i sin helhet ska öka till 90 procent till år 2030. Startvärde 2016: Region Örebro Län 
69,8 procent, riket 59,7 procent

2. Tillgänglighet – Andel av befolkningen som söker primärvård (alla personalkategorier) som 
fått vänta mindre än tre dagar ska öka till 100 procent. Ny indikator från 2018 - Andel patienter 
som får operation/behandling utförd inom vårdgarantitid (90 dagar) ska öka till 100 procent. 
Startvärde 2016: 73 procent

God och jämlik folkhälsa

1. Självskattat hälsotillstånd – Andel unga i årskurs 2 på gymnasiet samt andel 
vuxna som anser sig ha gott allmänt hälsotillstånd ska öka jämfört med 2017. Skillnaden mel-
lan kvinnor och män samt grupper med olika utbildningsnivå ska minska. Startvärde 2017 i 
procent: unga kvinnor 64, unga män 77, kvinnor 67, män 73, Utbildningsnivå: förgymnasial 57, 
gymnasial 71, eftergymnasial 80

2. Levnadsvanor – Andel unga i årskurs 2 på gymnasiet samt andel vuxnas levnadsvanor (röker/
riskbruk av alkohol/fysisk aktivitet) ska förbättras jämfört med 2017. Skillnaden mellan kvinnor 
och män samt mellan grupper med olika utbildningsnivå ska minska. Startvärde 2017 i 
procent: Andel rökare: unga kvinnor 7, unga män 6, kvinnor 7, män 7, förgymnasial utbildning 
11, gymnasial utbildning 8, eftergymnasial utbildning 3. Riskkonsumtion av alkohol: unga 
kvinnor 18, unga män 16, kvinnor 9, män 15, förgymnasial utbildning 9, gymnasial utbildning 5, 
eftergymnasial utbildning 10. Fysisk aktivitet unga kvinnor 71, unga män 74 (tränar minst 
1 gång i veckan), kvinnor 36, män 39, utbildningsnivå: förgymnasial 27, gymnasial 38, 
eftergymnasial 45 (minst 300 aktivitetsminuter i veckan)

Effektmål och indikatorer för hög och jämlik livskvalitet

Det övergripande målet om hög och jämlik livskvalitet följs upp och preciseras av följande effektmål: Goda uppväxtvill-
kor, goda försörjningsmöjligheter, goda möjligheter till delaktighet och inflytande, attraktiv boende- och närmiljö, god 
och jämlik hälso- och sjukvård och god och jämlik folkhälsa.

3. Vision och mål REMISSVERSION 
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Indikatorer i regionala utvecklingsstrategin som är kopplade till effektmålen: 

Effektmål Indikator

Minskad  
klimatpåverkan

1. Utsläpp av växthusgaser – Ton koldioxidekvivalenter per år ska minska med 60 procent 
till år 2030 jämfört med 2005. Startvärde: 2005: 1 832 ton CO2-e, 2015: 1 352 CO2-e 

2. Energieffektivitet – Total slutanvändning av energi per bruttoregionalproduktenhet (kWh/
miljoner kronor) ska vara minst 50 procent effektivare år 2030 jämfört med 2005. 

Giftfri miljö

1. Farliga ämnen – 1. Luftföroreningshalter – Utsläpp till luft av kväveoxider (Nox) ska minska till 
2 500 ton till 2030. Startvärde 2018: 3 800 ton

2. Förorenade områden – Antal åtgärdade områden ska öka till 15 områden per år. Startvärde 
2019: 12 områden

Ökad biologisk mångfald

1. Använding av skogsmark – Andel hektar formellt skyddad produktiv skogsmark ska öka till 
8 procent till år 2030. Startvärde 2016: 3,4 procent

2. Skyddad natur – Areal skyddad natur totalt, dividerat med areal totalt i det geografiska 
området ska öka till 10 procent till år 2030. Med skyddad natur avses område inom nationalpark, 
naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Startvärde 2019: 5,2 procent

God vattenförsörjning

1. Grundvattenförekomster – Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ 
status ska öka till 99,8 procent till år 2030. Startvärde 2014-2016: 99,1 procent

2. Vattenskyddsområden – Andelen vattenskyddsområden för grundvattentäkter och ytvatten-
täkter ska öka till 90 procent till år 2030. Startvärde 2020: 73,6%

Mer bioekonomi och 
cirkulära flöden

1. Avfall som materialåtervinns  – Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling ska öka till minst 60 procent år 2030. Startvärde 2019: 37 procent 

2. Bioekonomins andel av BRP ska öka till minst 16 procent år 2030. Startvärde 2017: 8,1 
procent.

Ökad andel förnybar 
energi

1. Förnybar energi – Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 bestå av minst 80 procent 
förnybar energi. Startvärde 2018: 57,3 procent.

2. Elproduktion från sol, vind och vatten ska öka till 2 200 GWh år 2030. Startvärde 2018: 478 
GWh.

Effektmål och indikatorer för god resurseffektivitet

Det övergripande målet om god resurseffektivitet följs upp och preciseras av följande effektmål: Begränsad klimatpåverkan, 
giftfri miljö, ökad biologisk mångfald och säkrad vattenförsörjning. 
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3. Viktiga perspektiv REMISSVERSION

Vårt arbete med utvecklingsfrågor är till för människorna som lever och verkar i 
Örebro län. I dag och i framtiden. Därför behöver vi hela tiden ha klart för oss hur 
den utveckling vi vill åstadkomma faktiskt påverkar olika grupper av människor och 
den miljö vi lever i. En viktig utgångspunkt är att genomförandet av strategin ska 
bidra till de sociala, miljömässiga och ekonomiska övergripande målen som alla 
samspelar med varandra för en hållbar utveckling. Här är fem perspektiv som vi 
alltid ska ha med oss i arbetet med strategin.

Jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sitt eget liv. Det handlar om inflytande, ekonomi, makt, 
utbildning, hälsa, arbete och fysisk integritet. Att ha en inkomst 
som går att försörja sig på är en förutsättning för att kunna 
råda över sitt eget liv. Ojämställdheten tar sig många uttryck. 
Bland annat jobbar fler kvinnor än män mindre än de önskar 
och arbetsmarknaden är segregerad då kvinnor och män i stor 
utsträckning har olika yrken. Detta får negativa konsekvenser 
både för individen och för samhället. 

Det regionala utvecklingsarbetet ska bidra till att uppnå jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor och män ska ha 
samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala utveck-
lingsarbetet och få tillgång till utvecklingsresurser. 

Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar utveckling och 
det finns ett samband mellan jämställdhet och ekonomisk 
tillväxt. När kvinnor och män väljer utbildning och yrke efter 
intresse och fallenhet – och inte efter kön – ökar sannolikheten 
att både kvinnors och mäns kompetens tas tillvara.

Välfärdstjänster av god kvalitet för såväl barn som äldre äldre 
är en förutsättning för ökad jämställdhet mellan kvinnor och 
män. Om dessa tjänster inte är tillräckligt dimensionerade 
väljer annars många kvinnor att arbeta deltid för att ta hand om 
barn eller äldre anhöriga.

Att tänka nytt
Vi lever i en värld som förändras snabbt. Megatrenderna, som 
till exempel digitalisering och ökat hållbarhetsfokus driver i sin 
tur andra trender. Samhällsförändringarna innebär både utma-
ningar och möjligheter för en hållbar regional utveckling. 

Vi behöver därför bygga resiliens och utvecklingskapacitet. 
Med resiliens menar vi en långsiktig förmåga att stå emot och 
klara av en förändring, återhämta sig och vidareutvecklas för att 
kunna möta både kända samhällsutmaningar och oförutsedda 
händelser. Med utvecklingskapacitet menas möjlighet att arbeta 
strategiskt och långsiktigt med utvecklingsfrågor och ta vara på 
möjligheterna. 

Vi kan åstadkomma nya lösningar av de resurser som vi redan 
har. För att lyckas får vi inte låta oss hindras av begränsande 
normer, invanda tankemönster och metoder. Stora förändringar 
kräver mod. Vi behöver vara modiga, kreativa och föränd-
ringsorienterade och utveckla arbetssätt som vägleder oss vid 
komplexa utmaningar. 

Enskilda innovationer räcker dock inte för att bidra till lös-
ningar på samhällsutmaningarna och ta vara på möjligheterna. 
Det behövs innovationsinsatser av systemkaraktär, så kallad 
systeminnovation, alltså förändringar i utvecklingen av hela 
samhällsområden, sektorer och näringsgrenar. Här behöver vi 
pröva nya utforskande arbetssätt som utgår från insikter om 
invånarnas behov och samskapande för långsiktigt hållbara 
lösningar.

RRRRRRRRRREMISSVERSION

Viktigaste ändringarna i
Viktiga perspektiv

Det här är helt nya texter och de är skrivna 
som en pitch med den här formen:
• Beskriv problemet/behov
• Presentera lösningen
• Vilka fördelar har det att jobba så här? 

Varför vill vi jobba med perspektivet 
för att få kraft i genomförandet?

Perspektivet Integration har ändrats till 
Inkludering. 

I uppdraget ingick att lägga till Digitalise-
ring, men under skrivprocessen växte det 
till Att tänka nytt. Här ryms digitalisering, 
nya arbetssätt, systeminnovation och 
resiliens.
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Genom att experimentera, testa i liten skala och skapa demon-
strationsplattformar möjliggör vi lärande och skapar innova-
tionskraft för hållbar utveckling. Att ta risken att misslyckas 
är en del av lärandet. För att öka takten i omställningen krävs 
gemensamt ledarskap präglat av tillit, delat ansvar och strategisk 
samverkan.

Barn och unga
Förutsättningarna behöver stärkas för att alla barn och unga, 
flickor och pojkar, oberoende av social och ekonomisk bak-
grund, ska kunna utveckla sina kompetenser, kunskaper och 
tillgodogöra sig en god utbildning. Vi vill ge dagens barn möj-
ligheter till goda uppväxtvillkor och ett gott liv som vuxna med 
arbete och egen försörjning. Att lyckas i skolan en av de starkast 
skyddande faktorerna för barns hälsa och utveckling, här och 
nu och genom hela livet.

När barn och unga är trygga kan de växa upp till vuxna som 
kan ta tillvara sina möjligheter. Det är därför centralt för den 
regionala utvecklingen att skapa, stötta och stärka en god start 
i livet och ge jämlika uppväxtvillkor för barn och unga i hela 
länet. Barnperspektivet och barnrättsperspektivet ska vara 
vägledande. Alla ungdomar ska ha makt att forma sina liv och 
inflytande över samhällsutvecklingen. 

Goda uppväxtvillkor skapar en positiv tro på framtiden och 
ger en grund för att känna tillit till samhället. När fler flickor 
och pojkar gör val som inte begränsas av kön eller social eller 
kulturell bakgrund får det positiva effekter för samhället. Till 
exempel förbättras förutsättningarna för att säkra det framtida 
kompetensbehovet. 

Internationellt samarbete
Länets utmaningar och utvecklingsmöjligheter är inte geogra-
fiskt isolerade. En hållbar regional utveckling kräver därför 
internationellt förhållningsätt och samarbete. I en global värld 
finns det samhällsutmaningar som lokala eller regionala aktörer 
inte kan lösa på egen hand. Därför stärks regionalt utvecklings-
arbete av internationellt samarbete och ett sådant engagemang 

ger möjligheter till påverkan och kan leda till samarbeten inom 
olika områden. Ett internationellt perspektiv på vårt regionala 
utvecklingsarbete stärker handlingsförmågan vilket ökar Örebro 
läns attraktivitet och konkurrenskraft.

Insatser sker visserligen regionalt och lokalt, men resultat blir 
ofta endast möjligt i en internationell kontext, där samarbete 
inom EU är en naturlig utgångspunkt. Därför är det viktigt 
att det vi genomför i länet tar hänsyn till ett internationellt 
perspektiv där FN:s globala mål, Östersjöstrategin och gemen-
samma EU-strategier utgör de viktigaste ramarna. Att bygga 
vidare på vår långa historia med starka internationella band och 
nätverk stärker länets konkurrenskraft genom ny kunskap och 
samverkan mellan olika aktörer i andra länder. 

Inkludering
Alla människor ska känna tillit till samhället och kunna vara 
med och bidra, det är både en mänsklig rättighet och en 
nödvändighet för att klara våra utmaningar. Diskriminering 
utifrån ålder, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion, 
funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
social situation eller bostadsort. I länet råder ett allt större 
underskott på personer i arbetsför ålder vilket leder till att 
såväl offentliga som privata arbetsgivare får allt svårare att klara 
arbetskrafts- och kompetensförsörjningen.

Att stärka sammanhållning, tillit och möjlighet till delaktig-
het är därför viktigt. Tillgång till arbete och studier förbättrar 
kompetensförsörjning, stärker inkludering och integration samt 
bidrar till en ökad befolkning i länet.

Genom att förbättra tillgången till sysselsättning, öka och bi-
behålla anställningsbarheten, främja livslångt lärande ges unga 
som varken arbetar eller studerar bättre möjlighet att etablera 
sig i arbets- och samhällslivet. Det främjar även integrationen 
av nyanlända och den sociala inkluderingen.

När fler är med och bidrar i samhället, stärker det länets 
konkurrenskraft och ger en högre och mer jämlik livskvalitet i 
befolkningen.
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4. Örebro län och         

Megatrender som driver andra trender
Megatrender är stora kraftiga förändringar som påverkar oss 
alla, vare sig vi vill eller inte. De har djupgående påverkan på 
alla delar av samhället – näringsliv, politik, kultur, ekonomi och 
inte minst på enskilda medborgare. Fem megatrender: globali-
sering, digitalisering, urbanisering, demografiska förändringar 
samt hållbarhetsfokus, driver i sin tur andra trender. Megatren-
derna verkar inte var för sig, utan påverkar varandra i komplexa 
samband och för med sig stora samhällsutmaningar. Genom 
att vara medvetna om trenderna kan vi möta både kända och 
okända utmaningar och vända dem till möjligheter.

Kapacitet till omställning allt viktigare
Förutom trender kommer även särskilda, oförutsedda händelser 
påverka oss. Här är den pandemi vi i skrivandets stund är mitt 
uppe i ett tydligt exempel. Oförutsedda händelser kan vända 
upp och ner på mycket av det givna och gör att den förutsägba-
ra framtidshorisonten minskar. 

Ibland kan en oförutsedd händelse påverka samhället så mycket 
att det blir en kris. Frågan är vad som består och vad som åter-
går efter krisen – vad blir en parentes och vad blir ett paradigm-
skifte? Krisen kan leda till att en redan påbörjad omställning 

Förändringar i omvärlden påverkar förutsättningarna för oss i Örebro län. Strävan 
efter hållbarhet – social, miljömässig och ekonomisk – blir allt viktigare i utveck-
lingsarbetet. Två krafter formar huvudsakligen framtiden: omvärlden och våra egna 
handlingar. I detta kapitel beskrivs trender i omvärlden och vårt läns förutsättningar. 
Vad vi sedan vill göra och vart vi vill nå, beskrivs i de tio prioriterade områdena. 

accelereras, medan vissa trender skruvas ner eller tar en oväntad 
bana. Denna osäkerhet gör att det är viktigt att ha omställning-
skapacitet – kunna arbeta agilt, ha kunskap om scenarioplane-
ring, veta var vi ska rikta blicken för att se en förändring, samt 
att vara resilienta.

Större omvärldstryck på regionerna
Globaliseringen innebär ett allt större omvärldstryck på regio-
nerna. Det är tydligt att det är regionerna snarare än nationen 
som är bärare av konkurrensfördelarna. Den regionala utveck-
lingen är en förutsättning för nationens prestationsförmåga. 
Attraktiviteten för människor, kapital och idéer är avgörande 
för hur väl länet kan utvecklas.

En viktig förutsättning för Örebro län är att vi samverkar med 
Stockholm-Mälarregionen och andra angränsande län, för att 
tillsammans vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

Den världspolitiska kartan är under omstöpning. Järnridåns fall 
i början av 1990-talet och EU:s utvidgning under decenniet 
därefter visade på en öppenhet och nedmontering av gränser. 
Denna trend verkar nu globalt bytas mot en trend med mer 
nationalism. Flera av konflikterna i världen får konsekvenser 
långt utanför de direkt berörda länderna.

Några sätt som pandemin påverkat samhället

Teknisk omställning Vi har förändrat 
arbetssätt och använder ny teknik och 
digitala lösningar i högre grad. Ökad 
digitalisering har gjort arbete och ut-
bildning mer oberoende av fysisk plats. 

Hållbarhet i fokus Fler än någonsin 
är positiva till företagens hållbarhets-
arbete och pandemin har påverkat 
förtroendet för arbetet med miljö och 
sociala frågor i en positiv riktning.

Ökad ojämlikhet Sysselsättningen 
har minskat och arbetslösheten ökat. 
Det har drabbat dem som redan före 
pandemin hade en svag ställning på 
arbetsmarknaden – unga och personer 
födda utomlands. Det finns risk för 
ökad ojämlikhet i hälsa framöver t.ex. 
genom redan befintliga ojämlikheter 
förstärks. Ett minskat idrottande bland 
barn och unga och distansundervis-
ning i skolan kan också bidra till ökad 
ojämlikhet i hälsa. 

Förändrade värdekedjor Stora 
störningar i globala produktions- och 
leveranskedjor, som kan leda till att 
värdekedjorna blir kortare och mindre 
globala i framtiden. Behovet av säkrade 
materialflöden vid kriser har blivit allt 
viktigare.

Viktigaste ändringarna i kapitel 4
Det här är till stor del nyskrivna texter.

I nuvarande RUS innehåller omvärldskapit-
lets texter omvärld, fakta och önskvärda 
lägen. Här beskriver vi endast trender i 
omvärlden och förutsättningar i vårt län 
som berör flera prioriterade områden. 

Vad vi sedan vill göra och vart vi vill nå och 
vilka möjligheter vi ser, det kommer i de tio 
prioriterade områdena. 
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  omvärlden REMISSVERSION

Ett näringsliv och arbetsmarknad i 
omvandling
Ett näringsliv och arbetsmarknad i omvandling ger länet 
möjligheter att utvecklas. Teknisk utveckling har präglat 
samhällsutvecklingen under lång tid och tekniksprång har 
inneburit nya möjligheter för näringslivet, men även ställt nya 
krav. Digitalisering i kombination med automatisering, ro-
botisering och datadriven affärs- och organisationsutveckling 
ger nya möjligheter för företag och organisationer att skapa 
ökad kund- och medborgarnytta. Cirkulära affärsmodeller 
och hållbara innovationer skapar konkurrensfördelar för både 
befintligt näringsliv och för att attrahera nya etableringar till 
länet.

Örebro län har branscher som skulle kunna öka sin affärsnyt-
ta genom att i högre grad använda data som affärsdrivare, 
hitta ändrade konsumtionsmönster hos kunder och företag 
samt öka automatisering och elektrifiering. Logistik och parti-
handel är ett sådant område, industrin ett annat.

Industrin är en drivande näringsgren i länet som sysselsätter 
många och bidrar starkt till den regionala ekonomin. Indu-
strin har under flera år genomgått en strukturomvandling, där 
bland annat automatisering gjort att sysselsättningen minskar, 
men teknikutvecklingen har samtidigt skapat nya typer av 
arbeten. Den industriella utvecklingen har även inneburit att 
en allt större del av industrins arbete finns inom tjänstesek-
torn. Denna utveckling ställer höga krav på olika former av 
kompetenser och påverkar hur vi utbildar och kompetensut-
vecklar oss både innan och i arbetslivet. 

Tätbefolkade och folkrika regioner är ofta mer attraktiva för 
företagsetableringar och investeringar eftersom de har lättare 
att hitta rätt kompetens jämfört med mindre tätbefolkade 
regioner. Förbättrade pendlingsmöjligheter leder till att 
människor reser allt längre sträckor till sina jobb, med en allt 
snabbare förstoring av arbetsmarknadsregionerna som följd.

Globalisering driver ekonomisk utveckling och en mycket 
stor del av ekonomin i Örebro län är inflätad i de globala eko-
nomiska värdekedjorna. För ett litet län, i en liten ekonomi 
som Sverige, är rörligheten och ömsesidigt utbyte avgörande 
för hur vi lyckas, men kan också innebära att beroenden blir 
stora.

Nya typer av samarbeten i nätverk och ekosystem kan utveckla 
innovationer som nya tjänster och produktionsmetoder som i sin tur 
skapar konkurrensfördelar, tillväxt i företagen samt bidrar till 
övergången till en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle.

Klimatutmaningen kräver omställning
En av länets – och hela världens – största utmaningar är klimat-
utmaningen som kräver en stor omställning i samhället. Den 
innebär inte bara att vi behöver minska våra utsläpp, utan också 
att vi behöver minska materialanvändningen, stärka den biolo-
giska mångfalden och ändra beteenden. Utsläppen av växthus-
gaser har minskat i länet de senaste decennierna, men behöver 
fortsättningsvis minska radikalt för att vi ska klara det nationel-
la målet om att inte ha några nettoutsläpp. Transporter är den 
enskilt största kategorin av utsläpp av växthusgaser och står för 
en dryg tredjedel följt av utsläpp från jordbruk, avfall och in-
dustri. Ökad elektrifiering inom transportsektorn och industrin 
är viktigt för att nå nettonollutsläpp i samhället. Samtidigt kan 
brist på elkapacitet leda till hinder för företagsetableringar. 

Vi behöver också arbeta med klimatanpassningar i samhället, 
det vill säga att bemöta eller undvika negativa konsekvenser av 
ett förändrat klimat, för att i framtiden undvika skador av till 
exempel översvämningar.
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Demografiska utmaningar
Örebro län har växt med 30 000 invånare sedan 1970-talet. Vi 
går nu in i en period där antalet äldre över 80 år ökar drastiskt, 
samtidigt som andelen i förvärvsarbetande ålder förväntas 
minska. Det innebär att färre behöver försörja fler. Migration 
har länge haft en stor påverkan på länets befolkningsutveck-
ling och att fler invandrar än utvandrar är den enskilt starkast 
drivande faktorn i befolkningsökningen. Eftersom migranter i 
högre utsträckning är i arbetsför ålder är det ett möjligt tillskott 
till arbetskraften. I dag är dock sysselsättningsgraden lägre 
jämfört med inrikes födda. Befolkningsökningen år 2020 var 
den minsta i länet på 15 år, vilket främst beror på minskad 
invandring.

Demografiska förändringar ställer olika – men också nya – krav 
på den offentliga verksamheten i länet. En förändrad ålders-
struktur får stora konsekvenser för det lokala behovet av vård 
och välfärds tjänster men också för behovet av arbetskraft, fram-
förallt inom vård och omsorg.  

Städerna växer, landsbygderna har 
slutat minska
I Örebro län är all landsbygd ”tätortsnära”, det vill säga invånar-
na har mindre än 45 minuter med bil till en tätort med mer än 
3 000 invånare. Men landsbygdernas förutsättningar är olika, 
vilket främst beror på ungas preferenser om var de vill bo som 
i sin tur påverkar genomsnittsålder och födslar. Detta är en 
utmaning framförallt för länets norra och sydvästra del. 

Landsbygderna är en stor resurs, till exempel för livsnödvändig 
försörjning av vatten, livsmedel och energi, biobaserade pro-
dukter och lokal förädling.

Många tätorter i Örebro län växer samtidigt som landsbygdsbe-
folkningarna som helhet inte minskar längre. Örebro län beräk-
nas öka med omkring 10 000 – 20 000 personer till år 2030. 
Den huvudsakliga ökningen kommer sannolikt att ske i Örebro 
stad, men även andra kommuner i länet förväntas fortsätta öka.

4. Örebro län och omvärlden REMISSVE
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ERSION

Den enskilt viktigaste faktorn för bostadspriser är tillgången till 
arbete inom pendlingsavstånd. När distansarbete gör avståndet 
mellan bostad och arbetsplats mindre viktigt ges möjligheter till 
platser vid sidan av de stora stråken att utvecklas. Distansarbete 
har trendmässigt ökat i Sverige under den senaste tioårsperio-
den och det finns undersökningar som tyder på att det fyr- eller 
femdubblats under pandemin. 

Ett ökat distansarbete kombinerat med att konsumtionen av 
digitala tjänster förväntas öka allt mer gör att tillgång till digital 
infrastruktur är avgörande. Bredbandstäckningen i Örebro län 
har ökat, men har långt kvar till det nationella målet. Det är 
ojämn tillgång till bredband bland länets kommuner, vilket kan 
påverka människor och företag i synnerhet på landsbygderna 
hårt. Utvecklingen av nästa generations mobilnät 5G kommer 
att bli ett starkt komplement till fiber. 

Ökade klyftor i samhället
Länets invånare har högre utbildningsnivå, inkomstnivå och 
sysselsättning än tidigare och den allmänna hälsan är god, 
samtidigt som vi ser att skillnaderna mellan olika grupper 
och kommuner ökar. Äldre personer mår sämre än yngre och 
personer med sämre livsvillkor – det vill säga de som har lägre 
utbildningsnivå, sämre ekonomi och de som saknar arbete – 
mår sämre än de med bättre livsvillkor. Andra grupper som 

generellt löper större risk för ohälsa är personer med funktions-
nedsättning och hbtq-personer. Den ökade teknikutvecklingen 
har lett till ett större digitalt utanförskap för i synnerhet äldre, 
men även för de med låg utbildningsnivå, låg inkomst, boende 
på landsbygd och personer födda utanför Sverige. 

Kvinnor har generellt högre utbildningsnivåer än män, men 
lägre inkomst, lägre sysselsättning och sämre självupplevd hälsa 
och psykiskt välbefinnande samt högre ohälsotal. 

Örebro län har en låg måluppfyllelse i grund- och gymnasiesko-
lan i nationella jämförelser och färre ungdomar än i riket når 
behörighet till gymnasieskolan. Vid sidan av undervisningen 
i skolan har fritid, uppväxtvillkor, segregation och föräldrars 
situation stor betydelse för utveckling av kunskaper och kom-
petenser. Psykisk hälsa är också en viktig faktor för möjligheten 
att klara av skolan. Befolkningsundersökningar visar att flickor i 
lägre grad än pojkar uppger att de mår bra. 

Flera kommuner i länet har en förhållandevis hög andel åldran-
de befolkning, invånare med lägre inkomst och utbildningsnivå 
samt högre arbetslöshet, medan andra har förhållandevis höga 
inkomstnivåer, hög andel förvärvsarbetande och utbildningsni-
vå samt många barnfamiljer. Den socioekonomiska utveckling-
en påverkar den regionala utvecklingen genom de samhällsut-
maningar och möjligheter som de innebär. 
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Nuläge och utmaningar

Ett lönsamt men lokalt sårbart näringsliv

Näringslivet är lönsamt och tillväxten ligger i nivå med övriga 
riket. Många länsbor jobbar i tillverkande företag som står inför 
en stor omställning kopplat till teknik, hållbarhet och kom-
petens. Det är viktigt att Örebro län rustar sig och arbetar för 
denna omställning. Det finns potential i att stärka branscher 
som stödjer tillverkningsindustrin. Flest nya jobb skapas i dag i 
växande småföretag. Företagsklimatet är överlag gott och visar 
generellt på positiva trender. Flera orter är sårbara på grund 
av att de är beroende av enskilda större företag, strukturer på ar-
betsmarknaden, företagandets omfattning eller företagsklimat.

Kunskapsinnehåll och internationaliseringsgrad

Kunskapsnivån i det som produceras är relativt låg med till 
exempel sjunkande FoU-investeringar och en svag utveckling 
i antal kunskapsintensiva företag. Universitetssjukhuset med 
sin högspecialiserade hälso- och sjukvård utgör ett undantag, 
tillsammans med universitetet och nischade exportföretag runt 
om i länet. 

Andelen internationella företag ligger strax under rikssnittet 
men andelen exporterande småföretag har ökat och ligger sedan 
ett par år över rikssnittet. 

Vi behöver attrahera fler etableringar och 
investeringar

De senaste årens stora etableringar av centrallager och logistik-
verksamheter har befäst länets attraktivitet. Att kunna erbjuda 
Nordens mest centrala läge med Sveriges största järnvägsknut 
innebär en konkurrensfördel i arbetet med att attrahera större 
investeringar även inom andra branscher. I Business Region 
Örebro arbetar tolv kommuner och Region Örebro län tillsam-
mans för att attrahera ännu fler företag, kompetens och inves-
teringar. Länets goda elkraftsförsörjning är en konkurrensfördel 
som behöver bibehållas i takt med ökad elektrifiering.

Det behövs mer stöd för ett hållbart näringsliv

Utvecklingen mot ett mer hållbart näringsliv behöver gå 
snabbare för att säkra konkurrenskraft och en hållbar tillväxt. 
Stöd för investeringar och olika kunskapshöjande insatser efter-
frågas. Fler företag behöver nyttja digitaliseringens möjligheter. 

Stärkt entreprenörskap skapar förnyelse i näringslivet

Flest nya jobb skapas i växande småföretag. Vi behöver nya 
företag för att fortsätta utveckla en livskraftig ekonomi. Örebro 
län ligger under rikssnittet när det gäller nyföretagande, något 
som också gäller för andelen länsbor som kan tänka sig att 
starta företag. Av dem som startar företag står männen för den 
största andelen – 69 procent – och antalet kvinnor som startar 
företag ökar inte. 
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Viktigaste ändringarna i 5.1 
• Tydligare skrivningar om samverkan mel-

lan länets näringsliv, offentliga organisa-
tioner och Örebro universitet.

• Hållbarhet kommer in på flera ställen, 
t.ex. i de strategiska inriktningarna

• Ökat fokus på digitalisering och elkrafts-
försörjning som konkurrensfördel. 5.1 Näringsliv och entrepre
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Tillgången till finansieringsmöjligheter behöver stärkas

Företagens förmåga att kunna leva upp till sin potential är bero-
ende av att de får finansiering. Det offentliga har särskilt en roll 
i att stödja hållbara affärsidéer och företag i tidiga skeden. Unga 
företag uppger att tillgången på krediter är ett hinder för till-
växt. Det privata, riskvilliga kapitalet går nästan uteslutande till 
företag som har kommit en bit i kommersialiseringsfasen. Vid 
en jämförelse med län i liknande storlek och struktur framgår 
det tydligt att riskkapitalinvesteringarna i vårt län är få.

Önskvärt läge 2030

Fler arbetsställen och företag

Det finns goda förutsättningar att starta, driva och utveckla 
hållbara företag i hela länet. Detta är möjligt tack vare god 
fysisk och digital infrastruktur, god kompetensförsörjning och 
ett gott företagsklimat. Vi har ökat antal arbetsställen och på så 
sätt minskat flera orters sårbarhet. Arbetsmarknaden är nu mer 
diversifierad och mindre segregerad. Samverkan mellan företag, 
utbildningsaktörer, kommuner och myndigheter är god. Det 
erbjuds behovsanpassade lösningar för kapitalförsörjning för att 
idéer ska kunna utvecklas till nya hållbara företag. Både nystar-
tade och befintliga bolag får stöd i de investeringar de behöver 
göra för att utvecklas.

Livskraftiga företag med högt kunskapsinnehåll och 
hög internationaliseringsgrad

Länets företag levererar hållbara produkter och tjänster med 
högt kunskapsinnehåll. Mötesplatser och metoder för kun-
skapsöverföring från Örebro universitet är en naturlig del 
i företagens utvecklingsarbete. Företagen drivs utifrån god 
omvärldskunskap och en medvetenhet om de långsiktiga 
utmaningarna. Länets företag är i hög grad internationaliserade 
och andelen företag som exporterar har ökat. Företagen nyttjar 
digitaliseringens möjligheter för att göra hållbara affärer på till-
växtmarknader och har säkrat sina leverantörskedjor. Vi ser allt 
fler avknoppningar och följdinvesteringar inom våra etablerade 
innovativa miljöer. 

Attraktionskraft driver nya hållbara etableringar

Vårt län attraherar kompetens samt hållbara nationella och in-
ternationella etableringar och investeringar. Företag expanderar 
och stannar i Örebro län. Detta är ett resultat av vårt konti-
nuerliga arbete med att stärka och marknadsföra vår position 
som bästa logistikläge och våra infrastrukturella och industriella 
förutsättningar. Vår fortsatt goda elkraftsförsörjning är en kon-
kurrensfördel vid företagsetableringar. 

Fler nya företag med ungt entreprenörskap

Vi har ökat etableringsfrekvensen av och överlevnadsgraden 
hos nystartade hållbara företag. Entreprenörskapet hos barn 
och unga är starkt för att säkerställa den framtida kompetens-
försörjningen av entreprenörer och vi arbetar långsiktigt för att 
ändra inställningen till företagande och risktagande. Vi skapar 
förutsättningar för barn och unga att utveckla ansvarstagande, 
kreativitet, nyfikenhet, initiativtagande och samarbete. 

Konkurrenskraftigt hållbart näringsliv

Näringslivet omfattar nya affärsmodeller och har tagit tillvara 
på digitaliseringens möjligheter för både affärer och kompe-
tensförsörjning. Genom innovation, teknisk utveckling och 
cirkulära affärsmodeller bidrar näringslivet i Örebro län till 
hållbart användande av material, produkter och tjänster. Kom-
muner och region samverkar med sociala företag för att möta 
samhällsutmaningar och leverera nya välfärdslösningar. Kvinnor 
och män har samma villkor i näringslivet. Fler kvinnor än 
tidigare startar och driver numera företag, vilket har lett till att 
jämställdheten i länets näringsliv har ökat och att kvinnors och 
mäns kompetens tas till vara på ett effektivt sätt.

Strategiska inriktningar
• Skapa ett företagsklimat där entreprenörer har goda förut-

sättningar att starta, driva och utveckla hållbara företag.
• Öka internationaliseringsgraden och kunskapsinnehållet i 

näringslivet.
• Underlätta för fler hållbara etableringar, investeringar och 

finansieringsmöjligheter. 

enörskap REMISSVERSION
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Nuläge och utmaningar

Hållbar innovationskraft skapar hållbar tillväxt

Hållbar tillväxt i en global ekonomi kräver hög innovations-
kraft och god förmåga till omställning och förnyelse. Det är 
därför nödvändigt för ett litet län att arbeta strategiskt och 
långsiktigt med att stärka sitt innovationssystem. Det regionala 
innovationssystemet samlar olika sektorer och aktörer i länet 
för att gemensamt verka för innovativa lösningar och ökad inn-
ovationskapacitet. Det bidrar till att skapa förutsättningar för 
en positiv näringslivs- och samhällsutveckling med ett tydligt 
samspel mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig 
sektor. Länets innovationssystem behöver fortsätta utvecklas 
för att bli mer samspelt och mer effektivt. Då kan länet bli mer 
konkurrenskraftigt i den globala ekonomin och bidra till att 
möta samhällsutmaningar. 

Länets innovationssystem behöver stärkas – Smart 
Specialisering ger riktningen

Smart specialisering är en metod och ett verktyg för att ge 
riktning i arbetet med innovationer och peka ut de nischer där 
Örebro län särskilt väl kan utveckla nya lösningar för stärkt 
omställningsförmåga, konkurrenskraft och hållbar tillväxt. 

Smart specialisering ger vägledning i hur vi i hela länet kan 
prioritera för att kraftsamla runt kunskapsområden som kan 

skapa framtidens kunskapsintensiva företag, utveckla existeran-
de branscher, bidra till nästa generations vård- och omsorgslös-
ningar och stärkta offentliga strukturer.

God tillväxtpotential inom life science och den 
högspecialiserade hälso- och sjukvården

Tillväxtpotentialen är stor inom life science – en tvärvetenskap-
lig forskningsgren vars mål är förbättrad hälsa – och inom den 
högspecialiserade hälso- och sjukvården. Nationellt högspeciali-
serad vård är i dag etablerad inom ett diagnosområde och arbete 
pågår att vidareutveckla sådan verksamhet till fler områden.
Tillsammans med läkarutbildningen och den medicinska forsk-
ningen bidrar den till regional utvecklingskraft. Life science 
och nära vård, som bedrivs i samverkan mellan kommuner och 
region, agerar även innovationsdrivare för att möta demografis-
ka behov och utmaningar för välfärden.

• Minskad klimatpåverkan

• Giftfri miljö

• Ökad biologisk mångfald

• God vattenförsörjning

• Mer bioekonomi och 
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• Ökad andel förnybar energi

• Goda uppväxtvillkor

• Goda försörjningsmöjligheter

• Ökad grad av delaktighet och 
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• Attraktiv boende- och närmiljö

• God och jämlik hälso- och sjukvård 

• God och jämlik folkhälsa
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• Ökad innovationskraft

• Ökad entreprenöriell aktivitet
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• Ökad global konkurrenskraft

• Ökad tillväxt i näringslivet

• Ökad produktion inom areella 
näringar
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Viktigaste ändringarna i 5.2
Här fortsätter RUS att betona vikten av sam-
verkan för att utveckla innovationssystemet.

• Smart specialisering som tydligt uttryck 
för den regionala innovationspolitiken. 

• Stärkta skrivningar om att koppla den 
högspecialiserade vårdens bidrag till 
den regionala utvecklingen.

5.2 Innovationskraft och sp
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Önskvärt läge 2030

Samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle

Samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle gör ut-
bildning och forskning attraktiv och konkurrenskraftig. Privata, 
offentliga och civila aktörer arbetar tillsammans för att bygga 
upp innovativa miljöer för forskning, tester och demonstra-
tion. Detta skapar samhällsutvecklande innovationer samt nya 
tekniker, produkter, tjänster och processer till nytta för länets 
näringsliv och offentlig sektor.

Ett starkt innovationssystem som stärker 
konkurrenskraften

Det starka innovationssystemet ökar länets konkurrenskraft och 
stimulerar hållbar tillväxt. Våra prioriteringar för smart speci-
alisering bidrar till nytta för företag och offentliga strukturer 
i hela länet. Offentliga medel används effektivt för att främja 
innovationsutveckling. Smart specialisering ökar internationa-
liseringen av näringslivet och uppmuntrar till samarbeten där 
både näringsliv och offentlig verksamhet bidrar.

Konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer

Det regionala innovationssystemet är samspelt och arbetar 
strategiskt mot gemensamma prioriteringar. Länets innova-
tionsmiljöer stärks genom samarbete med liknande miljöer i 
storregionala samarbeten, nationellt och internationellt och 
Örebro läns innovationsarbete är en motor i samarbetet inom 
östra Mellansverige. Vi har en samverkansorienterad innova-
tionsutveckling där ett antal kunskapsdrivna innovationsmiljöer 
är etablerade. Vi skapar nya värden genom att arbeta inklude-
rande för att bredda och stärka innovationsprocesserna. 

Life science-sektorn och den högspecialiserade vården 
bidrar till länets tillväxt och attraktionskraft

Vi har utvecklat gemensamma innovationsmiljöer för hälso- 
och sjukvård, universitet och näringsliv. Universitetssjukhusets 
roll är stark både på den nationella och på den internationella 
arenan. Den högspecialiserade hälso- och sjukvården är en själv-
klar regional och nationell samarbetspartner med fler nationella 
uppdrag och bidrar i hög utsträckning till länets attraktions- 
och utvecklingskraft. Inom enstaka diagnosområden erbjuds 
även en unik kompetens för internationella vårduppdrag. 
Värdet av denna hälso- och sjukvård ökar och fördelas på ett 
ändamålsenligt sätt vid Örebro läns tre sjukhus: Universitets-
sjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. 

Life science-sektorn i länet är inom sina utvalda områden na-
tionellt ledande och internationellt framstående och bidrar till 
regional utveckling, innovationskraft och specialisering. Inom 
folkhälsoarbete, prevention, diagnostik och behandling inom 
hälso- och sjukvård är Örebro län nationellt ledande när det 
gäller forskningsanknuten artificiell intelligens, precisionshälsa 
och precisionsmedicin. 

Strategiska inriktningar
• Fördjupa långsiktig samverkan mellan relevanta aktörer 

inom länets utpekade innovationsstrategiska prioriteringar 
för smart specialisering.

• Utveckla den innovationsstödjande infrastrukturen i länet 
för att stärka framväxten av kunskapsintensiva företag och 
etableringen av internationellt konkurrenskraftiga forsk-
nings- och innovationsmiljöer.

• Utveckla life science-sektorn till internationell nivå för 
inriktningarna precisionsmedicin samt artificiell intelligens 
inom nära vård och högspecialiserad vård.

pecialisering REMISSVERSION
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Nuläge och utmaningar

God gymnasiesamverkan men det livslånga lärandet
behöver stärkas

Grunden för hög livskvalitet, arbetslivets kompetensförsörjning 
och för samhällets utveckling är tillgång till bra utbildning från 
förskola till universitet. Det är viktigt att alla invånare i hela 
länet har goda och jämlika förutsättningar att fullfölja utbild-
ning på minst gymnasienivå. I dag har alla elever tillgång till 
samtliga nationella program genom länets gymnasiesamverkan, 
men vi behöver bli bättre på att stimulera till och att erbjuda 
goda möjligheter för ett livslångt lärande.

Öka måluppfyllelsen och slut jämställdhetsgapet

Allt för få ungdomar når behörighet till gymnasieskolans 
nationella program och andelen som går vidare till högre 
studier minskar. Ur ett längre tidsperspektiv har Örebro län 
en låg måluppfyllelse i grund- och gymnasieskolan i nationella 
jämförelser. Föräldrars utbildningsnivå och andra socioekono-
miska faktorer har stor betydelse för elevers skolresultat. Fler 
flickor än pojkar når gymnasiebehörighet och fler kvinnor än 
män fortsätter till en högre utbildning. Samtidigt är det fler 
män än kvinnor som etablerar sig på arbetsmarknaden. Kvinnor 
har oftare än män en högre utbildning än vad som krävs för det 
yrke de arbetar inom, vilket både innebär att kompetens inte 
tas tillvara och att kvinnor blir underbetalda. Arbetsmarkna-

den är könssegregerad och en mer jämställd arbetsmarknad är 
önskvärd, men hindras av att flickor och pojkar gör traditionel-
la utbildningsval istället för val utifrån intresse och potential. 
Dessa gap är kostsamma både för individen och för samhället.

Vi behöver fler med högre utbildning

Kraven på utbildningsnivå ökar, liksom behovet av specialiserad 
och yrkesutbildad arbetskraft. Andelen högutbildade har ökat 
nationellt under hela tjugohundratalet, men både kvinnor och 
män i Örebro län har en lägre utbildningsnivå jämfört med 
riksgenomsnittet. I en global kunskapsekonomi är tillgången 
till kunskap, utbildning och kompetens en avgörande konkur-
rensfaktor. Omställningen till ett hållbart samhälle förändrar 
synen på vilken kompetens som behövs i framtiden, till exempel 
behöver den digitala kompetensen öka inom alla yrkesgrupper. 
Utbildning har också betydelse för individers livskvalitet och för 
folkhälsan i stort. 

Samverkan är en nyckel

Vi behöver kraftsamla för att barn och unga ska kunna möta sin 
framtid på bästa sätt. Det är ett samhällsansvar där många ak-
törer i hela länet gemensamt behöver bidra. Vi behöver ständigt 
stimulera barn och ungas kreativitet, nyfikenhet och vilja att 
pröva och omsätta nya idéer i handling. Kunskap om arbets-
marknaden och vad som efterfrågas behöver finnas tillgänglig 
under hela studietiden. För att alla elever och studenter ska få 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen är det viktigt 
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Övergripande mål

Viktigaste ändringarna i 5.3
• Texten ändras från ”bättre skolresultat 

och fler medvetna val” till” En kunskaps-
region genom starkt samverkan” efter-
som många samhällsaktörer behöver 
samverka för detta.

• En fortsatt utmaning är att föräldrarnas 
utbildningsnivå och andra socioekono-
miska faktorer är betydande för elevers 
skolresultat.

• Den första strategiska inriktningen är ny.

5.3 Kunskapslyft och utbild
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att utbildningsanordnarna på olika sätt involverar och samverkar 
med det omgivande samhället.

Önskvärt läge 2030

Barnets bästa i centrum

År 2030 har vi uppnått en jämlik hälsa bland barn och vuxna 
genom att säkra att alla barn får en bra start i livet. En start 
med goda uppväxtvillkor som stimulerar deras tidiga utveck-
ling, inlärning och hälsa. Det är ett resultat av en satsning på 
en likvärdig förskola och skola av hög kvalitet samt på metoder 
och medel som sätter barnens behov i centrum. 

En kunskapsregion genom stark samverkan

Många olika samhällsaktörer samverkar för att barn och unga 
ska få de bästa förutsättningarna för en hög livskvalitet och 
god framtid. Vi är en kunskapsregion, där flickor och pojkar 
har förutsättningar att göra medvetna val som inte begränsas 
av kön eller av social eller kulturell bakgrund. När fler full-
följer och avslutar sin grundläggande utbildning i hela länet, 
kan individen nå sin fulla potential samtidigt som samhällets 
behov av kompetens uppfylls. 

Nya former av lärande

Digital kompetens har skapat förutsättningar för digitalisering 
och upprätthåller demokratiska värden. Distansstudier har lett 
till att fler som bor utanför studieorterna studerar, något som 
ökat utbildningsnivån på landsbygderna.

Folkhögskolorna och annan vuxenutbildning ger ännu fler 
förutsättningar för vidare studier. Hela vårt utbildningssystem 
stimulerar både entreprenörskap och en hållbar utveckling. 

Strategiska inriktningar
• Stärk samverkan mellan olika samhällsaktörer för att barn 

och unga ska få bra förutsättningar att möta sin framtid.   
• Öka anställningsbarheten genom ökad samverkan mellan 

skola och arbetsliv.
• Skapa goda utbildningsmiljöer för utsatta grupper med 

bristfällig eller avbruten utbildning.

dning REMISSVERSION
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Nuläge och utmaningar

Utbildningssektorn behöver matcha länets kompetens-
behov

En väl fungerande kompetensförsörjning behövs för den om-
ställning på arbetsmarknaden som krävs inom både näringsliv 
och offentlig sektor för att nå en hållbar regional utveckling 
och ett konkurrenskraftigt näringsliv. För att nå dit krävs det 
strukturella förändringar på nationell nivå, samverkan mellan 
myndigheter och regionala aktörer samt förändringar på 
länsnivå.

Örebro universitet är länets kunskapsmotor och en stark 
attraktionsfaktor för unga inflyttare. En jämförelsevis stor 
andel av studenterna stannar kvar i länet efter avslutad 
utbildning. Folkhögskolorna och studieförbunden har också 
en viktig roll för den del av arbetskraften som inte etablerat 
sig eller står långt från arbetsmarknaden. Utbildningsutbudets 
dimensionering, innehåll och tillgänglighet behöver matcha 
arbetsgivarnas behov bättre. Så kan vi gemensamt ta ansvar 
för kompetensförsörjningen i länet. Samtidigt måste utbudet 
utformas så att fler vill utbilda sig till det som efterfrågas. Lä-
nets styrkeområden enligt smart specialisering och bristyrken 
behöver vara viktiga utgångspunkter för utbildningssystemets 
dimensionering och innehåll. 

Arbetslivsaktörerna behöver vara mer aktiva och 
kunniga

Många arbetsgivare upplever svårigheter att rekrytera rätt 
kompetens. För att åstadkomma förändring och förbättring 
krävs handling, många gånger i en bred samverkan. Ett sådant 
exempel är när arbetsgivare engagerar sig i råd eller styrelser 
för att kunna påverka utbildningars innehåll och praktik. Det 
stärker och höjer utbildningens kvalitet. För att arbetsgivare 
ska kunna hantera omställningar på arbetsmarknaden och i 
näringslivet behöver de i högre utsträckning arbeta med att 
uppdatera och utveckla nya kompetenser. Det kan handla om 
att nyttja digitaliseringens möjligheter eller att öka förmågan till 
grön omställning. 

Många arbetsgivare arbetar för att bli attraktiva och det kommer 
i hög utsträckning att stärka deras konkurrenskraft. Region 
Örebro län har i sin roll som regionalt utvecklingsansvarig ett 
regeringsuppdrag att hålla ihop länets kompetensförsörjning.

Vi behöver bryta den segregerade utbildnings- och 
arbetsmarknaden 

Trots en allt starkare arbetsmarknad ökar den strukturella 
arbetslösheten. Särskilt utsatta grupper är unga personer, 
kvinnor och män födda utanför Europa, långtidsarbetslösa i 
åldern 55 – 64 år, personer med högst förgymnasial utbildning 
och personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. En utmaning är att sysselsättningsgraden bland 
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Viktigaste ändringarna i 5.4
• Nya nationella strategin för hållbar re-

gional utveckling är tydlig när det gäller 
behov av strukturer för livslångt lärande. 
Det har lyfts in under önskvärt läge.

• Strukturomvandlingen påverkar kompe-
tensbehoven – livslångt lärande – både 
för omställning och konkurrenskraft.

• Nu styr området även mot god resurs-
effektivitet, för grön omställning kräver 
kompetensutveckling. 

• De strategiska inriktningarna är något 
omformulerade, men håller fast vid 
inriktningen.

5.4 Kompetensförsörjning 



27

utrikes födda är betydligt lägre än för inrikes födda. Här finns 
både högutbildade som skulle kunna vara med och bidra till lä-
nets kompetensförsörjning men som saknar vägar in i det svenska 
samhället och personer som saknar gymnasieutbildning och där-
med ingår i riskgrupperna för långtidsarbetslöshet. Det är viktigt 
för länets kompetensförsörjning att unga kvinnor och män går 
vidare till sysselsättning eller studier efter avslutad gymnasieut-
bildning. En utmaning är att fånga upp de unga i åldern 16-29 
som varken arbetar eller studerar, en annan att instegsbranscher 
som är viktiga för framförallt ungas och utrikesföddas etablering 
på arbetsmarknaden har påverkats av pandemin. Ytterligare en 
utmaning är att många branscher är könssegregerade och att 
kvinnor är överrepresenterade i lågavlönade sektorer.

Arbetskraftsförsörjningen i hela länet är en utmaning
Bristande kompetensförsörjning i hela länet är ett hinder för ut-
vecklingen i näringsliv och offentlig sektor. Utmaningarna ser olika 
ut i olika delar av länet och skiljer sig även åt när det gäller stad 
och landsbygder. Andelen äldre i länets befolkning ökar i relation 
till andelen i arbetsför ålder. Det gör att det är färre personer som 
måste försörja fler. Detta kan bli ett problem, både när det gäller 
arbetskraftsförsörjningen och att utbudet av vård och omsorg 
måste svara mot de demografiska behoven.

Önskvärt läge 2030

Infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt 
lärande
Vi har en väl fungerande kompetensförsörjning och kompe-
tensutveckling som ökar möjligheterna att på ett effektivt sätt 
möta våra samhällsutmaningar och omställningar i näringslivet 
och på arbetsmarknaden. Vi tar till vara möjligheter och hittar 
lösningar som följer av de demografiska förändringarna, den 
tekniska utvecklingen, digitalisering, globalisering, klimat- och 
miljöomställning samt förändringar inom socioekonomi och 
sammanhållning. Det finns en väl fungerande infrastruktur för 
kompetensförsörjning inom näringsliv och offentlig sektor, vilket 
bidrar till ett livslångt lärande för länets invånare. 

Utbildning och efterfrågan matchar varandra
År 2030 matchar utbildningarnas relevans och tillgänglighet 
arbetsgivarnas behov och är så attraktiva att fler utbildar sig inom 
de områden som efterfrågas. Matchningen fokuseras på länets 
bristyrken och på regionala styrkeområden enligt smart specia-
lisering, i dialog med Örebro universitet och andra utbildnings-
anordnare. Digitalisering har gett ökade möjligheter till distansar-
bete och distansstudier, vilket har lett till en ökad rekryteringsbas 
även i länets landsbygder. Detta underlättar utveckling, innova-
tionsförmåga och diversifiering i arbetslivet. 

Kompetensutveckling attraherar arbetskraft
Arbetsgivarna arbetar strategiskt med rekrytering och attraktivi-
tet. En viktig framgångsfaktor är att erbjuda kompetensutveck-
ling under arbetslivet. Utbildningsanordnare och arbetsgivare 
har skaffat sig ökad kunskap och samverkar om jämställdhet, 
likabehandling och mångfald, vilket har gett en effektivare 
kompetensförsörjning. Örebro universitet och utbildnings-
anordnare inom yrkeshögskolan, gymnasiala utbildningar för 
unga och vuxna och folkhögskolan är viktiga aktörer för att 
stärka näringslivets och offentliga organisationers kompetens-
försörjning. Arbetsgivare efterfrågar såväl formell utbildning 
som erfarenhet och social kompetens. 

Vi har nått social sammanhållning och ekonomisk 
konkurrenskraft 
Ett arbete ger förutsättningar för såväl egen försörjning som 
hälsa och ett gott liv. Vi tar tillvara hela befolkningens kompe-
tens, kreativitet och erfarenheter. Därför har vi nått både social 
sammanhållning och ekonomisk konkurrenskraft. Utbildning och 
kompetens hos kvinnor och män som förut hade svårt att etablera 
sig på arbetsmarknaden tas nu tillvara av arbetsgivare. Arbetsgivar-
na har skaffat sig större kompetens för att kunna möta de särskilt 
utsatta gruppernas behov och förenkla för dem, vilket motverkar 
diskriminering. Dessutom har antalet sociala företag ökat.

Strategiska inriktningar
• Möt arbetskraftsefterfrågan i bristyrken och regionala 

styrkeområden enligt smart specialisering. 
• Utveckla stödstrukturer för arbetslivets strategiska kompe-

tensförsörjningsarbete.
• Riv hinder för utsatta grupper på arbetsmarknaden.

och matchning REMISSVERSION



28

Nuläge och utmaningar 

Civilsamhället och det offentliga skapar demokrati och 
sammanhållning

Den sociala sammanhållningen i samhället gynnas av att väl-
färden kommer alla till del, men också av att alla ges möjlighet 
att delta i samhällslivet, att påverka sin livsmiljö och forma 
sina liv. Delaktighet, tillgänglighet, tillit och trygghet är viktiga 
ledord. I länet finns ett starkt civilsamhälle med idrottsrörelse, 
studieförbund och andra organisationer samt folkhögskolor och 
folkbibliotek som bidrar till den demokratiska utvecklingen. 
Här finns också möjlighet till ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. 
De är krafter som tillsammans skapar sammanhållning och 
fungerar som demokratiskola. Det är därför viktigt att värna 
civilsamhällets oberoende. Den sociala ekonomin består av 
organiserade verksamheter som är fristående från den offentliga 
sektorn, bygger på demokratiska värderingar och bidrar till 
samhälls- eller medlemsnytta. Ett exempel är civilsamhällets 
organisationer som arbetar med människor som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. En utmaning är de ökade digitala klyftor 
vi ser till följd av coronapandemin, och som bidrar till ett 
utanförskap. 

Kultur ska vara till för alla 

Ett rikt utbud av kultur och ett fritt kulturliv är en central del 
i ett demokratiskt samhälle som också bidrar till en attrak-

tiv livsmiljö och en hållbar samhällsutveckling. Kultur ger 
människan möjligheter att utvecklas och främjar hälsa och 
lärande. Framförallt ger kulturen utrymme för reflektion om 
det gemensamma och insikt i andra människors liv och villkor, 
vilket är särskilt viktigt nu i en tid av växande klyftor och färre 
gemensamma referensramar. Det ökade regionala ansvaret för 
kultur genom den nationella kultursamverkansmodellen gör att 
kulturen i högre grad kan samspela och vara en del i det regio-
nala utvecklingsarbetet. Ett rikare utbud av kultur såväl som av 
fritidsaktiviteter kan bidra till en attraktivare livsmiljö och till 
social sammanhållning. 

Vi behöver en fungerande kulturell infrastruktur i hela 
länet
Det finns ett rikt kulturliv i länet som rymmer både spets och 
bredd, men här finns också stora utmaningar. Ett jämlikt, 
jämställt, inkluderande och tillgängligt kulturliv är utmaningar 
som Örebro läns kulturplan lyfter fram. Ytterligare en utma-
ning är att förbättra förutsättningarna för kulturell kreativitet, 
utveckling och tillgänglighet och att skapa en fungerande kultu-
rell infrastruktur i hela länet. Detta är särskilt viktigt i spåren av 
coronapandemin som drabbat Örebro läns professionella kul-
turliv hårt. Strukturen innefattar offentligt finansierad kultur 
som tillsammans med privata och ideella kulturaktörer är tätt 
sammankopplade och beroende av varandra. Viktiga aktörer är 
institutioner, arrangörer, professionella kulturskapare, offentliga 
aktörer, studieförbunden, folkbildningen och olika utbildning-
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Viktigaste ändringarna i 5.5 
• Större tydlighet kring socialt företa-

gande, social innovation och kultur.
• Området bidrar till fler effektmål än 

tidigare.
• Den första strategiska utmaningen 

har fått ett tillägg om sociala företag 
och den sista inriktningen är ny. 5.5 Social sammanhållning 
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ar. I spåren av pandemin ser vi en stark digital utveckling som 
väcker nya frågor, till exempel om att ta betalt för digital kultur. 
Vi ser också ett behov av ökad internationell samverkan.

Önskvärt läge 2030

Alla har möjlighet att forma sina liv

År 2030 har flickor och pojkar, kvinnor och män i länet möj-
lighet att påverka sin livsmiljö och forma sina liv. Jämlikhet och 
jämställdhet är vägledande principer i frågor som rör boende, 
utbildning, arbetsliv och fördelning av resurser. Civilsamhäl-
let, kulturen och den sociala ekonomins aktörer är viktiga i 
samhällsutvecklingen för att identifiera och främja innovativa 
lösningar på olika samhällsutmaningar, såväl sociala som miljö-
mässiga. 

Ökad delaktighet i samhället

Delaktigheten i samhället har ökat tack vare kulturen, folkbild-
ningen, biblioteken, det civila samhället och den sociala eko-
nomin. Den digitala utvecklingen i länet har bidragit till ökad 
delaktighet och inkludering nu när det digitala utanförskapet 
har minskat. Vi lägger särskild vikt vid att skapa trygghet och 
platser där människor kan mötas när vi utformar den fysiska 
miljön. Vi ger barn och unga större inflytande och bidrar till 
inkludering av nyinflyttade, något som stimulerar de demokra-
tiska strukturerna. 

Socialt företagande och innovation möter 
samhällsutmaningar

Sociala innovationer och socialt företagande bidrar till att möta 
samhällets utmaningar. De sociala företagen har blivit starkare 
och fler. De gör en stor insats för att bidra till minskad klimat-
påverkan, ökad inkludering i samhället samt skapa arbetstill-
fällen för personer som har varit arbetslösa länge. Genom att 
vi skapat goda förutsättningar för dessa företag i länet, bland 
annat genom offentlig upphandling, har de vuxit och blivit fler. 

Blomstrande kulturliv i hela länet

Den kulturella kreativiteten blomstrar tack vare att vi har en 
väl fungerande kulturell infrastruktur i hela länet. Det finns 
ett rikt, varierat och fritt kulturliv med hög tillgänglighet. Här 
ryms både spets och bredd och kulturen upplevs betydelsefull. 
Den digitala kulturutveckling som skett gör det möjligt för 
fler att ta del av kultur och öppnar upp för ökad internationell 
verksamhet och samverkan. 

Strategiska inriktningar 

• Skapa goda förutsättningar för ett starkt civilsamhälle, en 
stark folkbildning och sociala företag. 

• Stärk länets kulturella infrastruktur med tonvikt på ett 
jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och 
unga i fokus.

• Stärk insatser som bidrar till en inkluderande digitalisering 
och ökad internationell samverkan. 

och demokrati REMISSVERSION
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Nuläge och utmaningar

Klyftorna mellan olika grupper i befolkningen ökar

Människors livsvillkor är viktiga förutsättningar för goda 
levnadsvanor och för en god, jämlik och jämställd hälsa. Den 
fysiska och psykiska hälsan är generellt god i länet, men klyftor-
na ökar. Vi ser stora skillnader i hälsa mellan olika geografiska 
områden och olika socioekonomiska grupper. Äldre personer 
mår sämre än yngre. Flickor och kvinnor mår sämre än pojkar 
och män. När det gäller psykiskt välbefinnande mår unga 
flickor och äldre kvinnor sämst. De som löper störst risk för 
ohälsa är personer med låg utbildningsnivå, sämre ekonomi och 
de utan arbete. Personer med funktionsnedsättning, hbtq-per-
soner, migranter och de som tillhör nationella minoriteter är 
också riskgrupper. 

Coronapandemin riskerar att få långsiktiga effekter på männ-
iskors livsvillkor och hälsa. Det drabbar de med sämst förutsätt-
ningar hårdast och riskerar att ytterligare öka klyftorna i sam-
hället. Klimatförändringarna påverkar människors hälsa. Barn, 
äldre och sjuka är extra känsliga grupper för dessa förändringar. 
Andra miljöfaktorer som påverkar hälsan är buller, luftförore-
ningar, kemikalier samt kvaliteten på dricksvattnet. 

Förändrad demografi

Andelen invånare i yrkesverksam ålder minskar i länet samtidigt 
som andelen äldre över 80 år ökar kraftigt. För att undvika en 
ökad belastning på vårt välfärdssystem behöver de ojämlika 
hälsoskillnaderna i befolkningen minska och det hälsofrämjan-
de och sjukdomsförebyggande arbetet stärkas. Den förändrade 
demografin leder till stora utmaningar med kompetensförsörj-
ning inom framför allt vård och omsorg. 

Helhetssyn saknas

Vården och omsorgen är i dag fragmenterad och uppdelad på 
olika vårdgivare och specialiteter. Den enskilde behöver få mer 
inflytande och i högre grad sättas i centrum för sin egen vård.
Det finns behov av ett omfattande förändringsarbete för att 
skapa helhetssyn kring den enskilde. En mycket liten andel 
av de totala hälsoinvesteringarna läggs i dag på främjande och 
förebyggande insatser. För att minska samhällskostnaderna 
behöver vi satsa mer på hälsa och samtidiga insatser.
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Viktigaste ändringarna i 5.6
• Starkare betoning på människors livsvill-

kor och utsatthet istället för att fokusera 
på individens eget ansvar.

• Starkare betoning på främjande och 
förebyggande arbete.

• Omställning till nära vård.
• Starkare koppling till ekologisk hållbar-

het så området bidrar till fler effektmål 
än tidigare.

• Den första strategiska inriktnigen står 
kvar, den andra är ny och den tredje är 
delvis omskriven.

5.6 Hälsofrämjande arbete 
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Önskvärt läge 2030

Goda livsvillkor för alla och särskilda insatser för utsat-
ta grupper

Goda livsvillkor och levnadsvanor, tilltro till egen förmåga, tillit 
till andra, delaktighet och inflytande samt goda boende- och 
närmiljöer påverkar folkhälsan. Genom att alla länsbor nu har 
dessa förutsättningar har vi uppnått en god, jämlik och jäm-
ställd hälsa i hela länet. 

Utöver breda folkhälsoinsatser gör vi även särskilda insatser för 
människor i utsatta livssituationer och för dem som är i behov 
av omsorg och hälso- och sjukvård. 

En jämlik, jämställd och tillgänglig hälso- och sjukvård 

År 2030 har vi en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård som 
erbjuds på lika villkor för alla i hela länet oavsett vårdgivare. 
Omställningen till en god och nära vård innebär bland annat 
att hälso- och sjukvården har gått från reaktiva till proaktiva 
och hälsofrämjande arbetssätt. Sjukvården har minskat sin 
miljöpåverkan. Intresset för att arbeta inom vård och omsorg är 
stort och kompetensförsörjningen fungerar bra. 

Tillgänglighet är en mycket viktig kvalitetsfråga. Digitalisering 
och e-hälsa har ökat individens delaktighet. Hela kedjan – från 
första kontakt till rätt vård i rätt tid – fungerar väl och alla 
patienter har lätt att nå vården utifrån sina personliga förutsätt-
ningar.

Effektiv samverkan ger vård av hög kvalitet

Omställning till en nära vård har lett till ett än mer personcen-
trerat arbetssätt som utgår från individens behov och förut-
sättningar. PrimärvårdenPrimärvården har utvecklats i samverkan mellan 
länets kommuner och regionen och i nära samspel med den 
specialiserade vården. Universitetssjukvården genomsyrar stora 
delar av hälso- och sjukvården vid såväl länets tre sjukhus som i 
övriga delar av verksamheten. Den högspecialiserade vården är 
en självklar tillgång för både länets befolkning och övriga lan-
det. Detta bidrar till en effektiv och jämnt fördelad hälso- och 
sjukvård med hög kvalitet.

Strategiska inriktningar
• Möt utmaningar inom folkhälsoområdet genom lokal, 

regional och interregional samverkan.
• Skapa förutsättningar för goda livsvillkor genom tidiga, 

främjande, förebyggande och individinriktade insatser. 
• Utveckla en tillgänglig och framtidsinriktad hälso- och 

sjukvård och omsorg genom samverkan utifrån en hel-
hetssyn kring den enskilde, där digitaliseringens och den 
tekniska utvecklingens möjligheter nyttjas. 

och hälso- och sjukvård REMISSVERSION
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Nuläge och utmaningar

Vi behöver möta klimatutmaningen 

Omställningen till en cirkulär, klimat- och miljömässigt hållbar 
ekonomi är viktig för den regionala utvecklingen. Klimatför-
ändringar är en av vår tids största utmaningar. Den biologiska 
mångfalden hotas och utsläppen av växthusgaser minskar 
alldeles för långsamt. För att nå klimatmålen krävs en omställ-
ning av hela samhällsområden, sektorer och näringsgrenar. 
Innovation, digitalisering och förändrade beteenden behövs för 
att hitta nya hållbara lösningar. Omställningen behövs också för 
att företagen ska behålla sin konkurrenskraft och för att stärka 
människors hälsa samt barn och ungas framtidstro. Klimatut-
maningen är en global fråga och för att kunna möta den krävs 
både lokalt, nationellt och internationellt samarbete. 

Vi behöver säkra länets hållbara försörjning och för-
ändra vår konsumtion

Vi behöver säkra länets hållbara försörjning av energi, livsmedel 
och andra livsnödvändiga produkter och tjänster. Klimatföränd-
ringarna kommer bland annat att påverka matproduktionen, 
tillgången och kvaliteten på dricksvattnet samt skogsbruket. 
Våra konsumtionsvanor orsakar stor klimat- och miljöpåverkan 
och är inte hållbara. Vi behöver tänka om och göra annorlunda. 
För en hållbar konsumtion krävs tillgång till hållbara produk-
ter, men det behövs också ändrade normer och beteenden. Vi 
vet att kvinnor är mer benägna att göra val som gynnar miljö 

och klimat än män. För barn och unga i länet är klimatet och 
miljön den viktigaste framtidsfrågan. Dessa perspektiv måste tas 
tillvara för att få till en samhällsförändring.

Goda möjligheter för en hållbar cirkulär och biobase-
rad samhällsekonomi

De gröna näringarna inom bland annat jordbruk och skogsbruk 
är betydelsefulla i stora delar av länet. Jordbruket bidrar med 
såväl lokalt odlade ekologiska produkter som med att stärka 
besöksnäringen. Skogsnäringen har en nyckelroll i utvecklingen 
av en mer biobaserad samhällsekonomi – en bioekonomi – där 
både traditionella och nya varor och tjänster produceras av en 
hållbar skogsråvara som ersätter fossila och ändliga råvaror. 
Det finns också goda möjligheter att öka länets försörjning av 
produkter och tjänster från de gröna näringarna. Samtidigt 
måste uttaget av jungfruligt material minska. Därför måste 
samhällsekonomin bygga på cirkulära modeller inom ramen för 
ekosystemens gränser. 

Vi behöver öka andelen förnybar energi

Vi måste bli mer energieffektiva och ställa om till förnybara 
energikällor för att säkra energiförsörjningen. För det krävs 
snabbare omställning av befintlig teknik, beteendeförändringar 
men också innovation och digitalisering. Elektrifiering av trans-
portsektorn och industrin är viktiga delar i omställningen till 
ett minskat fossilberoende. Samtidigt kan det ökade elbehovet 
leda till kapacitetsbrist. Länet har potential för ökad produktion 
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Viktigaste ändringarna i 5.7 
• Klimatutmaningen har fått en tydligare 

roll och livsmedel och vatten har blivit 
en del av ett större sammanhang.

• Det är ökat fokus på cirkulär ekonomi, 
konsumtion och beteendeförändringar.

• Den första strategiska inriktningen är 
kvar från nuvarande RUS, de andra två 
är nya.  

5.7 Klimat, miljö och energ
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av solenergi, vindkraft och biogas. Det leder till – utöver mins-
kat fossilberoende – ökad lokal försörjning och en rad andra 
positiva samhällseffekter.

Önskvärt läge 2030

Minskad klimatpåverkan genom omställning 

År 2030 har vi lyckats ställa om till en konkurrenskraftig, cirku-
lär samt klimat- och miljömässigt hållbar ekonomi. Näringslivets 
omställningskraft och förmåga till innovation har tagits tillvara 
och främjat en klimat- och miljödriven näringslivsutveckling i 
alla branscher.

Produktionen av livsmedel är hållbar och stark, de gröna näring-
arna växer och länets sårbarhet minskar. Andelen skyddad skog 
har ökat och därmed ökar även upptaget av koldioxid och den 
biologiska mångfalden. Kompetensen om jord- och skogsbruk 
och de gröna näringarnas samhällsvärde har ökat. Nu gör vi 
medvetna överväganden vid planering och etablering av nya 
verksamheter på bördig jord- och skogsbruksmark.

Utvecklad bioekonomi

Omställningskraften i livsmedelskedjan, skogsnäringen och övri-
ga gröna näringar är stark. Vi utvecklar och stimulerar bioeko-
nomin inom skogs- och jordbruket utan att försumma andra 
intressen och värden, till exempel friluftsliv, naturturism och 
biologisk mångfald. När vi bygger bostäder och lokaler använder 
vi träråvara i större utsträckning. Den regionala bioekonomin 
bidrar även med såväl lokalt odlade ekologiska produkter som 
med att stärka besöksnäringen.

Effektivt användande av jordens resurser och energi

Jordens resurser används mer effektivt tack vare fler cirkulära 
system. Fler varor är fria från farliga ämnen och de baseras i hög 
utsträckning på förnyelsebara råvaror. Den offentliga upphand-
lingen har varit ett viktigt verktyg för att uppnå en ansvarsfull 
och hållbar produktion, konsumtion och säker försörjning. Vi 
har även säkrat energiförsörjningen genom nya hållbara lösning-
ar och genom energieffektivitet där vi tagit tillvara den tekniska 
och digitala utvecklingen. Den lokala produktionen av förnybar 
energi har ökat genom vindkraft, solenergi och biogas. Vi har 
ändrat beteenden, vilket gör att vi konsumerar mindre. 

Strategiska inriktningar
• Uppnå hållbar energiförsörjning genom att öka energi-

effektiviteten och andelen förnybar energi.
• Skapa förutsättningar för en strukturell omställning till en 

cirkulär ekonomi och bioekonomi där vi producerar och 
konsumerar på nya hållbara sätt.

• Stärk länets hållbara försörjning av livsnödvändiga produk-
ter och tjänster. 

i REMISSVERSION
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Nuläge och utmaningar

Fortsatt byggande – men inte i hela länet 

En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett 
attraktivt och växande län. Drygt hälften av länets kommuner 
bedömer att det finns en bostadsbrist i kommunen som helhet 
och bristen på bostäder gör att länet inte kan växa till sin fulla 
potential. De långsiktiga förutsättningarna för bostadsförsörj-
ning skiljer sig åt mellan länets olika delar. I Örebro kommun 
har det under flera år varit svårt att hinna bygga tillräckligt 
för att kunna tillmötesgå efterfrågan. I många av de mindre 
kommunerna har förutsättningarna för bostadsbyggande länge 
varit svåra.

Vi behöver skapa flyttkedjor för att frigöra 
efterfrågade bostäder

Många kommuner upplever att de har brist på bostäder anpas-
sade för äldre, vilket hämmar rörligheten på bostadsmarknaden. 
Bra digital infrastruktur kan skapa flyttkedjor genom att rörlig-
heten ökar för de grupper på arbetsmarknaden som har möj-
lighet att jobba på distans. Det gör att efterfrågan på bostäder 
ökar utanför centralorterna och ger även bättre förutsättningar 
för företagande där. Brist på billiga bostäder gör det svårt för 
unga och nyanlända att etablera sig på bostadsmarknaden.

Vi behöver minska segregation och trångboddhet

Den långsiktiga samhällsplaneringen måste utformas så att 
bostadsbyggandet minskar segregation och trångboddhet. 
Digitaliseringen och distansarbete har potential att minska 
den socioekonomiska segregationen mellan landsbygderna och 
tätorterna. Den sociala servicen behöver utökas på flera orter. 
Här finns en potential i att utveckla den digitala infrastrukturen 
och använda digitala tjänster i högre utsträckning.

Önskvärt läge 2030 

En bostadsmarknad i balans

År 2030 är bostadsmarknaden i balans i hela länet. Vi kan er-
bjuda olika typer av goda boendemiljöer, bostäder och livsmil-
jöer och det är lätt för arbetsgivare att attrahera arbetskraft med 
rätt kompetens. Vi har skapat förutsättningar för boende där 
befolkningen ökar och förutsättningar för befolkningsutveck-
ling där befolkningen åldras och minskar. De nya bostäderna är 
byggda på ett miljömässigt hållbart sätt, är energieffektiva och 
bidrar till attraktiva miljöer.

Attraktiva boendemiljöer skapar social hållbarhet

Tryggheten, tilliten och den goda, jämställda och jämlika hälsan 
har ökat eftersom fler bor i områden med förutsättningar för 
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Viktigaste ändringarna i 5.8 
• Nya skrivningar om digital infrastruk-

tur och arbetsplatsens placering.
• Fler kommuner med ökad efterfrågan 

på bostäder.
• Den första strategiska inriktningen är 

kvar från nuvarande RUS, de andra 
två är nya. 

• Förändringar i strukturbilden: cykelba-
na Hällefors–Grythyttan och Glans-
hammar–Örebro som gör att fler 
klarar vardagsresandet med cykel och 
dessa stråk blir gula.

5.8 Bostadsförsörjning och
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social hållbarhet. Vi har motverkat segregation och exponering 
för skadliga miljöfaktorer genom god samhällsplanering. Fler 
boende har nära till grönområden, förskolor och skolor samt 
kulturella och sociala mötesplatser. Tillgänglighet till kommer-
siell service, välfärdstjänster och kommunikationer har skapat 
en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning i attraktiva boendemil-
jöer.

Vi har tillgodosett civilsamhällets behov av ytor, lokaler och 
mötesplatser. Tillgången till snabb och driftssäker digital infra-
struktur på landsbygderna är säkrad, vilket har gjort att fler kan 
bo, arbeta och bedriva verksamhet där.

Bra samordning mellan byggande och hållbara 
pendlingsmöjligheter

Möjligheterna till hållbar pendling är goda och bidrar till fung-
erande arbetskraftsförsörjning. Marknadsandelen för kollektiv-
trafiken har ökat. Det har även arbetsresor med cykel eller till 
fots och möjligheten till självständiga resor för barn och unga, 
framförallt i de gula områdena i strukturbilden. Samtidigt har 
utvecklingen av den digitala infrastrukturen bidragit till ett 
minskat behov av dagligt resande. Det gör att klimatutsläppen, 
den sociala belastningen och hälsoriskerna har minskat. Många 
människor kan i stor utsträckning klara sitt vardagsresande utan 
att vara beroende av bilen eftersom trafik- och bebyggelsepla-
neringen har samordnats. I områden utanför de större stråken 
erbjuds alternativa mobilitetslösningar som komplement till 
bilen.

Minskad segregation tack vare god samhällsplanering

Vi har lyckats minska boendesegregationen genom bland annat 
god samhällsplanering. Tillgången till social service har utökats 
på flera orter och vi har säkrat bostadsförsörjningen, skapat 
flyttkedjor och minskat trångboddheten. Tillgängligheten till 
bostäder, utbildning, arbete, välfärd och service har ökat i hela 
länet. Samhällsplaneringen har skapat förutsättningar för fler 
digitala tjänster och delningsekonomi som exempelvis bilpooler 
och kontorshubbar.

Strategiska inriktningar
• Förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande vid en 

växande befolkning och som en utvecklingsfaktor vid en 
minskande befolkning.

• Etablera regional samverkan kring fysisk planering som 
bidrar till att nå ett hållbart Örebro län.

• Förbättra förutsättningarna för levande landsbygder 
genom utbyggnad av digital infrastruktur, platsutveckling 
samt stöd till initiativ som möjliggör ökat distansarbete, 
delningsekonomi och minskat bilberoende.

Förutsättningar för framtida bebyggelseFörutsättningar för framtida bebyggelse

Figur 6: Den framtida bebyggelsen av bostäder och arbetsplatser har 
stor betydelse för den regionala tillgången till arbetskraft och jobb-
möjligheter, hur vi kan ta del av vardaglig service samt hur vi reser till 
arbete, skola och fritidssysselsättning. Tillgång till digital infrastruktur 
i hela länet skapar tillgänglighet till arbete, utbildning, välfärd och 
service samt förutsättningar för en platsoberoende arbetsmarknad.

Större tätort

Nod med stor betydelse för den regionala utvecklingen

Utvecklingsområde där tillgänglighet till arbetsmarknad, service 
och kulturutbud stödjer sig på digital infrastruktur, noder och 
gula utvecklingsområden. Stor del av vardagsresandet sker med 
bil men kan till viss utsträckning ske med kombinerad mobilitet.

Utvecklingsområde längs regionalt prioriterat transportsamband 
eller utmed kollektivtrafikens regionala stomnät. En kombi-
nation av digital och fysisk infrastruktur skapar tillgänglighet 
till  arbetsmarknad och service. Stor del av resandet sker till 
regionala noder och gula utvecklingsområden.

Utvecklingsområde med god tillgänglighet  till arbetsmarknad 
och service i närområdet.  Merparten av vardagsresandet kan 
klaras till fots, med cykel eller kollektivtrafik. God tillgänglighet 
till regionala noder via kollektivtrafikstråken.

Nodsammanbindande kollektivtrafikstråk. Trafikeras med regio-
naltåg, expressbuss eller regionbuss med hög turtäthet. 

 attraktiva miljöer REMISSVERSION
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Nuläge och utmaningar

Transportsystemet behöver bli mer hållbart

För att nå de nationella klimatmålen behöver vårt transport-
system förändras. I dag sker de allra flesta av de motoriserade 
pendlingsresorna med bil och transporterna står för drygt en 
tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser. Att gå, cykla och åka 
mer kollektivt blir allt viktigare för ett hållbart resande och en 
ökad andel fordon behöver drivas med förnybara drivmedel. 
Digitaliseringen gör dels att vårt behov av resor minskar, dels 
skapar det möjlighet för ett effektivt transportsystem där det 
blir allt vanligare med en kombination av olika färdsätt. Det 
är framför allt unga människor – 20 år och yngre – som reser 
på ett hållbart sätt. Därefter ökar bilanvändandet kraftigt med 
stigande ålder. Kvinnors och mäns resande skiljer sig åt, främst 
genom att kvinnor väljer andra transportalternativ än bilen. 
Infrastruktur och transporter påverkar vår miljö och den biolo-
giska mångfalden. I tätbebyggda områden innebär vägtrafiken 
även lokala miljöproblem där normer för buller och luftkvalitet 
överskrids. Därför är regional planering av hållbar transport-
infrastruktur ett viktigt verktyg för ett hållbart, jämlikt och 
jämställt samhälle.

Tillgänglighet behövs för hållbar utveckling 

Specialiserad arbetskraft efterfrågas allt mer och är viktig för att 
bibehålla länets konkurrenskraft. För att lösa kompetensförsörj-
ningen behöver Örebro län ingå i en större arbetsmarknadsre-
gion. Det är därför nödvändigt med en fortsatt utveckling av 

fysisk och digital infrastruktur. För det fysiska resandet bidrar 
en väl utbyggd kollektivtrafik till hållbara pendlingsmöjligheter 
och är bästa sättet att skapa kapacitet för många resenärer på 
liten yta. Mer arbete på distans håller på att förändra strukturen 
på arbetsmarknaden, så att betydelsen av arbetsplatsens geo-
grafiska lokalisering minskar och det kan leda till ett förändrat 
behov av pendlingsresor.

Vi har ett strategiskt läge i Norden men svag interna-
tionell tillgänglighet

Örebro län har ett strategiskt läge mellan de tre storstadsregio-
nerna Stockholm, Oslo och Göteborg. Framförallt är närheten 
till Stockholm mycket betydelsefull för länets utveckling. Länet 
har blivit en alltmer integrerad del av Stockholm-Mälarre-
gionen tack vare omfattande infrastrukturinvesteringar och 
satsningar på regional tågtrafik. Trots stora satsningar har vi 
långa restider till storstäderna och vi behöver bygga vidare på 
våra egna styrkor och specifika förutsättningar för att klara den 
framtida utvecklingen. Flyget har en fortsatt viktig roll för den 
internationella tillgängligheten. Örebro Airport är strategiskt 
viktig för länets internationella tillgänglighet men även tillgäng-
ligheten till Arlanda har stor betydelse.

Bilen behövs i första hand på landsbygderna

Bilen ska i första hand vara ett alternativ för dem som bor på 
landsbygderna där kollektivtrafiken är gles och avstånden är för 
långa för cykelpendling. För korta resor på landsbygderna kan 
cykeln vara ett bra alternativ och även bidra till bättre folkhälsa 
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Viktigaste ändringarna i 5.9 
• Här har hållbarhetsaspekterna lyfts 

upp.
• Skrivningarna om bredband – ändrat 

fokus till de systemförändrande effek-
terna av digital infrastruktur.

• Området bidrar till fler 
effektmål än tidigare. 5.9 Transporter och infrastr
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samt ökad självständighet för barn och unga. Utbyggd närtrafik 
är ett alternativ för de lite längre resorna. Bilens negativa 
miljö- och klimatbelastning kommer att begränsas av förnybara 
drivmedel. En fortsatt hög andel bilresor från landsbygderna 
bedöms därför inte stå i kontrast till målet om minskad klimat-
påverkan från länets transporter.

Örebro län attraherar logistikföretag

Örebro län genomkorsas av Sveriges största transportleder för 
gods, både på väg och järnväg, och binder samman både norra 
och mellersta Sverige med Europa och södra Sverige samt 
Stockholm med Göteborg och Oslo.

Hallsberg är landets viktigaste godsnod med stor betydelse 
även ur ett internationellt perspektiv. Vår flygplats är Sveriges 
fjärde största fraktflygplats som även används för samhälls-
viktiga funktioner. Kombinationen med vårt geografiska läge, 
gott samarbete och logistikutbildning på civilingenjörsnivå vid 
Örebro universitet har skapat goda förutsättningar för logistik-
företag att etablera sig i länet.

Önskvärt läge 2030

Ett hållbart transportsystem

År 2030 har vägtrafiken och transportsystemet minskat sin mil-
jö- och klimatpåverkan samt blivit mer jämlikt och jämställt. 
Andelen gång, cykel och kollektivtrafik har ökat vilket både har 
förbättrat livskvaliteten och bidragit till attraktiva boendemiljö-
er. Allt fler fordon drivs med förnybara drivmedel och infra-
strukturen för laddning och tankning för dessa är väl utbyggd 
i hela länet. Lösningar för kombinerad mobilitet och delnings-
tjänster finns både i tätorter och på landsbygderna. Fler av dem 
som pendlar till och från Örebro väljer kollektivtrafiken vilket 
har gjort att pendlingskapaciteten ökat. Behovet av resor och 
transporter har också minskat tack vare ny teknik, transportef-
fektivitet och utbyggnad av digital infrastruktur.

En attraktiv kollektivtrafik och integrerade arbets-
marknadsregioner 

De äldre i hela länet har god tillgång till samhällsservice och 
kollektivtrafiken har förbättrat möjligheterna för unga på lands-
bygderna att pendla till och från skola samt fritidsaktiviteter. 
Utanför de större stråken erbjuds alternativa mobilitetslösningar 
som komplement till bilen. Vi har också lyckats korta restiderna 
med kollektivtrafik mellan Örebro och kommunhuvudorterna 
samt till Stockholm-Mälarregionen och Oslo.Vi har arbetat 
för att korta restiderna med kollektivtrafik till Göteborg. Tack 
vare korta restider och hög turtäthet har kollektivtrafiken nått 

en hög marknadsandel i dessa stråk och det har underlättat 
kompetensförsörjning och näringslivets affärsresor. Fler åker tåg 
istället för flyg samtidigt som flygets klimatpåverkan minskat 
vilket bidrar till ett hållbart samhälle. Utbyggnad av Nobel-
banan kommer att stärka den regionala pendlingen i stråket 
Oslo-Stockholm och gör att vi drar nytta av huvudstäderna som 
motor i utvecklingen samt utvecklar våra goda relationer med 
omkringliggande län.

Ett attraktivt läge som lockar etableringar och investe-
ringar

Vårt län är attraktivt och lockar både internationella och natio-
nella hållbara företagsetableringar och investeringar. Sysselsätt-
ningen inom logistikbranschen har ökat ytterligare och Örebro 
län har befäst sin position som ett av Sveriges bästa logistiklä-
gen. I kombination med en utvecklad digital infrastruktur gör 
det länets företag konkurrenskraftiga.

Strategiska inriktningar
• Skapa förutsättningar för hållbara resor och transporter 

enligt strukturbilderna.
• Utveckla Örebro län som nod längs nationella och 

internationella transportstråk.
• Säkra en robust tillgång till digital infrastruktur i hela 

länet.

ruktur REMISSVERSION
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Godstransporter och logistik 2030

Figur 8: Strukturbilden visar de stråk som har högst prioritet för Örebro 
läns näringsliv. Kartan visar också viktiga noder för gods-
transporterna samt kopplingar till noder utanför vår region. Stråken 
och noderna är också avgörande för att åstadkomma effektiva trans-
portkedjor såväl nationellt som internationellt.

Transportnod

Utvecklingsområde för
logistikverksamhet

Sekundärt godsstråk

Primärt godsstråkU
lo

Persontransporter 2030

Figur 7: Det finns goda förutsättningar att med transportsystemet 
stärka Örebro läns relationer till omvärlden, stärka tillgängligheten 
på arbetsmarknaden samt att begränsa transporternas klimatpåver-
kan. Strukturbilden visar de viktigaste regionala och interregionala 
transportsambanden. Korta restider, hög kapacitet och god standard 
är avgörande för länets utveckling till 2030 och därefter. Utöver dessa 
stråk finns det också många andra stråk som är av stor betydelse för 
den lokala utvecklingen. 

Transportnod

Kommunhuvudort

Regionalt
transportsamband

Sekundärt interregionalt
transportsamband

Primärt interregionalt
transportsamband

Delregionalt
transportsamband
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Storregional strukturbild 2050

Figur 9: Storregional rumslig principbild för östra Mellansverige med 
fokus på ortsstruktur och storregionala samband. Källa: ÖMS 2050 – 
samverkan kring planering i östra Mellansverige
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Nuläge och utmaningar
Attraktiva miljöer och stora evenemang

Örebro län har ett stort utbud av attraktiva miljöer som bidrar 
till ett ökat välbefinnande, förbättrad folkhälsa och livskvalitet. 
Ett attraktivt och diversifierat utbud av kultur, natur, idrott och 
upplevelser av olika slag är viktigt för att stärka attraktionskraf-
ten för länet och livskvaliteten för länsborna.

Länet har en stark position när det gäller stora möten och 
evenemang. Vi har tagit vara på digitaliseringens möjligheter 
för att fler ska får tillgång till länets utbud. Upplevelser och 
evenemang, allt ifrån initiativ från amatörer till professionella 
evenemang av högsta kvalitet, tar vara på digitaliseringen och 
gör Örebro län attraktivt för dem som bor, verkar i eller besöker 
länet. Vi ser att samverkan kring upplevelser och besöksan-
ledningar inom natur, kultur och måltid är starkare i dag men 
en utmaning är att vi inte har en gemensam plattform som 
synliggör länet och länets utbud. 

Naturen är en viktig förutsättning

Länet har två nationalparker och många natur- och kulturreser-
vat som ger goda förutsättningar till rekreationsmöjligheter och 
fungerar som reseanledningar för besökare. Naturen är en viktig 
förutsättning för många verksamheter, eftersom de använder 
den i sin produktpaketering. Detta ger också många arbetstill-
fällen på landsbygderna. 

I dag är andelen produktionsskog stor medan andelen rekrea-
tionsskog är liten. För att skogen ska kunna användas som en 
hållbar råvara, för att bidra till biologisk mångfald och dessut-
om vara en attraktiv plats för friluftsliv och naturupplevelser, 
behöver dialogen stärkas mellan ägare för produktionsskog, 
intressenter för rekreationsskog och upplevelseindustrin. 

Besöksnäringen viktig för länets attraktivitet 

Besöksnäringen har haft en stark tillväxt i Örebro län i flera år 
och en orsak är alla de utländska besökare som kommer under 
sommarmånaderna. Besöksnäringen är viktig för hela länet och 
är betydelsefull även för andra näringsgrenar. Branscherna har 
haft det tufft under coronapandemin, men inom flera geografis-
ka delar av länet har de stärkts när hemestertrenden bidragit till 
ökad efterfrågan på natur, kultur och matupplevelser. Två goda 
exempel är Bergslagsleden och Bergslagen Cycling som utveck-
lat både sin produkt och kommunikation och är nu starkare 
reseanledningar än vad de har varit tidigare år.

Ett attraktivt län lockar besökare och nya invånare, vilket gyn-
nar länets företag. Ett starkt attraktionsvärde skapar också en 
stolthet bland länets invånare och företagare och kan ge arbets-
givare stärkta förutsättningar till att rekrytera ny kompetens. 
Det finns alltså ett samband där attraktion för invånare även 
bygger attraktionskraft för företag.

God 
resurseffektivitet

• Minskad klimatpåverkan

• Giftfri miljö

• Ökad biologisk mångfald

• God vattenförsörjning

• Mer bioekonomi och 
cirkulära flöden

• Ökad andel förnybar energi

Hög och jämlik
livskvalitet

• Goda uppväxtvillkor

• Goda försörjningsmöjligheter

• Ökad grad av delaktighet och 
inflytande

• Attraktiv boende- och närmiljö

• God och jämlik hälso- och sjukvård 

• God och jämlik folkhälsa

Stark 
konkurrenskraft

• Förbättrad kompetensförsörjning

• Ökad kunskapsintensitet

• Ökad innovationskraft

• Ökad entreprenöriell aktivitet

• Ökad nationell attraktionskraft

• Ökad global konkurrenskraft

• Ökad tillväxt i näringslivet

• Ökad produktion inom areella 
näringar

Övergripande mål
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Övergripande mål

Viktigaste ändringarna i 5.10 
• Här har pandemin påverkat nuläget: 

hemestertrenden åt det positiva hållet, 
färre tillresta gäster åt det negativa. 

• Branscherna står inför stor omställning
- digitalisering var tydlig redan i förra 

RUS, men är än viktigare nu.
- besökarnas krav på hållbarhet 

har slagit igenom.
• Fokus på natur, kultur och måltid, något 

som vi ser även i de strategiska inrikt-
ningarna.

• Den första strategiska inriktningen är 
omskriven och de andra två är nya.

5.10 Upplevelser och evenem
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Önskvärt läge 2030

Ett län som är attraktivt att besöka, bo och bedriva 
verksamhet i

Turismutvecklingens förutsättningar har stärkts i takt med att 
länets hållbarhetsarbete och digitala infrastruktur förbättrats. 
Vi erbjuder en god tillgänglighet och digital synlighet av länets 
upplevelser och besöksmål. Vi har samlade stråk med kultur, 
måltid och naturvärden. Inom dessa kluster samverkar entre-
prenörer, aktörer och det offentliga i linje med länets gemen-
samma strategier kring paketering och produktutveckling med 
starkt fokus på hållbarhetsperspektiven. Vi samverkar även över 
kommun- och länsgränser.

Detta har skapat ett län som är konkurrenskraftigt och 
attraktivt att leva i och besöka under alla säsonger, med fler 
entreprenörer och fler arbetstillfällen i hela länet. Örebro är nu 
den största mötesstaden utanför de tre storstadsregionerna. Vi 
arbetar hela tiden med att utveckla en mer hållbar och kon-
kurrenskraftig turism inom ekonomiska, kulturella, sociala och 
miljömässiga värden. 

Förbättrad livsmiljö för länets invånare

År 2030 har kvinnor och män, flickor och pojkar i länet till-
gång till stimulerande fritidsaktiviteter och kultur, oberoende 
av bakgrund och intresse. Aktiviteter, friluftsliv, upplevelser 
och evenemang är tillgängliga för alla. En ökad digital utveck-

ling har gett likvärdiga möjligheter för alla i länet att bedriva 
verksamhet. Vi har utvecklat hållbara metoder för att uppleva 
natur- och kulturmiljöer utan att värdena förstörs och på 
samma gång uppnått större social inkludering. Det finns goda 
förutsättningar för de aktörer som tillsammans står för utbudet, 
såväl för näringslivet och professionella aktörer som för civil-
samhället. Det breda utbudet i hela länet attraherar barn och 
unga, även från socioekonomiskt svaga grupper. Tillgången till 
lokaler och andra ytor för idrott, fritid, lek och rekreation har 
ökat. 

Strategiska inriktningar
• Öka tillgängligheten till, utbudet av och samverkan kring 

paketering av natur, kultur och måltidsupplevelser.
• Stärk förutsättningarna för att fler företag ska kunna arbeta 

med hållbar turism. 
• Utveckla digitala förutsättningar och infrastruktur för 

företag och andra organisationer så att upplevelser och 
evenemang kan nå fler.

mang REMISSVERSION
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Nu har vi beskrivit vad vi vill. Så här går vi från ord till handling: vi – alla 
aktörer i Örebro län – arbetar tillsammans för att bli en attraktiv och pul-
serande region för alla. Vi gör gränsöverskridande insatser mellan privata, 
offentliga och civila aktörer på lokal, regional, nationell och internationell 
nivå. Vi hittar och prövar nya lösningar tillsammans och lär oss av våra 
resultat. 

Komplexa samhällsutmaningar kräver 
andra arbetssätt

De globala och regionala samhällsutmaningarna som vi står 
inför är stora och komplexa. Samhällssystem behöver ställas 
om och förändras. Komplexiteten gör att vi måste skapa nya, 
integrerande arbetssätt där olika kompetenser, perspektiv och 
aktörer tillsammans över organisationsgränser utforskar nya 
innovativa lösningar på våra samhällsutmaningar. Vi kan inte 
längre dela upp utmaningar i bitar och försöka hitta lösningar 
var och en för sig. 

Uppföljning för ett utmaningsdrivet 
genomförande

Uppföljning som stärker hållbarhetsarbetet

Den regionala utvecklingsstrategins tre övergripande mål – 
som speglar de tre hållbarhetsdimensionerna – är beroende av 
varandra. Det krävs tvärsektoriell samverkan, samhandling och 
en konsekvent integrering av de tre hållbarhetsdimensionerna i 
allt utvecklingsarbete för att nå målet om ett hållbart och kon-
kurrenskraftigt samhälle. Arbetssättet behöver vara utmanings-
drivet där utvecklingsstrategins mål eller prioriterade områden 
sätts i centrum. När vi kraftsamlar kring insatser behöver vi 
tänka utanför områdes- och organisationsgränser. 

Uppföljning som en del av genomförandet

Kontinuerlig uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin 
är en viktig del i själva genomförandet. En del av uppfölj-
ningen är kvantitativ där effektmålen följs upp med hjälp av 
indikatorer. För att kunna tolka och förstå indikatorernas utfall 
behöver vi komplettera med kvalitativ information som samlas 
in genom uppföljning av de prioriterade områdena, handlings-
planer, dialoger med länets aktörer och andra analyser. Varje 
prioriterat område påverkar samtliga övergripande mål och flera 
effektmål. Därför identifierar vi vilka insatser som binder ihop 
de prioriterade områdena och skapar en gemensam förståel-
se om hur allt hänger ihop. Genom att aktörer samlas kring 
gemensamma insatser blir det större kraft i genomförandet då 

fler jobbar tillsammans. Då kan också målkonflikter identifieras 
och hanteras.

Uppföljning som grund för agerande

Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin kommer 
att visa vilka insatser som är mest angelägna att arbeta med 
framöver. Det sätt utvecklingsarbetet bedrivs på kan skilja sig 
åt utifrån utmaningens art. Det skulle kunna leda till att en ny 
handlingsplan tas fram, att en utforskande expedition startas, 
att ett nätverk initieras eller förändras, eller att projekt startas. 
När partnerskapet för regional utveckling resonerat om hur 
länet behöver mobilisera kring insatser kan även andra aktörer 
bjudas in till att jobba med samma utmaning. När vi sedan 
genomför insatser använder vi innovativa arbetssätt som främjar 
nytänkande och bidrar till att öka omställningstakten. Då 
behöver vi ha ett förändringsorienterat ledarskap och medar-
betarskap samt ett uthålligt engagemang. Vi behöver ha tillit 
till andra och varandra, ha mod att ifrågasätta det invanda och 
beredskap att hantera det oväntade.

Likvärdiga förutsättningar i hela länet

Insatser som främjar hållbar regional utveckling behöver ha 
ett territoriellt perspektiv och ta hänsyn till länets strukturella 
skillnader, till exempel olikheter i tätortsstruktur, demografi, 
socioekonomi och näringsliv. Insatserna ska också sträva efter 
att skapa likvärdiga förutsättningar i länet. Det innebär att vi 
inte kan göra på samma sätt överallt, utan vi behöver anpassa 
insatser utifrån länets olika förutsättningar. För att kunna göra 
det behöver vi i uppföljningen spegla perspektiven jämlikhet 
och jämställdhet, kön, ålder, socioekonomi, integration, geogra-
fi samt barn och unga. 

Handlingsplaner som stöd i genomförandet

Handlingsplaner är ett stöd i genomförandet av den regionala 
utvecklingsstrategin. En handlingsplan kan initieras utifrån att 
uppföljningen visar behov av att mobilisera kring gemensamma 
prioriteringar. I handlingsplanerna kommer olika aktörer att 
kunna precisera sina insatser och åtaganden. En handlingsplan 
kan komma att beröra flera prioriterade områden och ska spegla 
de mål och indikatorer som finns i denna strategi. Samtliga 
handlingsplaner ska vara jämställdhetsintegrerade.

6. Från ord till           

Viktigaste ändringarna i kapitel 6 
Skrivningarna är uppdaterade utifrån RUS analys- 
och uppföljningsplan, som inte fanns när nuvarna-
de RUS togs fram. 

Det som står under Uppföljning i nuvarande RUS är 
omskrivet. 

Texten beskriver ett utmaningsdrivet genomföran-
de, det vill säga att vi sätter frågan i centrum och 
undersöker varför vi har problem och utmaningar 
för att sedan kunna utföra insatser över områdes- 
och organisationsgränser. Här binder vi alltså ihop 
de frågor som finns i flera av RUS tio prioiriterade 
områden och som flera olika kompetenser och 
organisationer kan vara med att lösa. 
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Finansiering av gemensamma kraftsamlingar

Att länet kraftsamlar tillsammans innebär att vi alla bidrar 
till genomförandet av strategin med såväl kompetenser som 
resurssättning. Alla aktörer uppmanas att lyfta in de frågor man 
planerar att bidra med i sina respektive verksamhetsplaner och 
budgetar. Ett framgångsrikt genomförande kännetecknas av 
nya samverkansformer med breda finansieringslösningar, där 
många känner ansvar och är med och bidrar. Vi ska också dra 
nytta av den erfarenhet och kunskap länet har för att konkurre-
ra om kompletterande regionala, nationella och internationella 
finansieringsmöjligheter. 

Samarbetsformer och roller

Nya samarbetsformer

Redan i dag samarbetar vi, både inom och utanför länet, för 
en hållbar utveckling av vårt län och vi behöver alla bidra med 
vår kunskap och kompetens för att nå framgång. Det är viktigt 
att alla aktörer känner ett ägarskap och därmed ett ansvar för 
genomförandet. Därför behöver vi hitta nya samverkansformer 
där vi samlas kring gemensamma insatser och får möjlighet till 
sektorsövergripande utvecklingsarbete. 

Region Örebro län har en samordnande roll

Region Örebro län har ett särskilt uppdrag att leda och sam-
ordna genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. 
Region Örebro län kommer därför att bjuda in till samtal om 
vem som gör vad och hur vi tillsammans gör konkreta insatser 
och åtaganden. 

Eftersom regionfullmäktige är det högsta beslutande organet i 
Region Örebro län är fullmäktige ytterst ansvarig för genom-
förandeprocessen av den regionala utvecklingsstrategin. Men 
det bör understrykas att alla aktörer är ansvariga att bidra i de 
områden de väljer att engagera sig i. Politisk samverkan kan 
bland annat bedrivas genom den regionala samverkansstruktur 
där kommunerna och Region Örebro län träffas löpande.

Partnerskap för regional utveckling

Aktörerna i partnerskapet för regional utveckling har ett särskilt 
ansvar för strategins genomförande både genom sina ordinarie 
uppdrag och i sin roll i partnerskapet.

  handling REMISSVERSION
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Remissvar – förslag till Avfallsplan 2022-2026 Hällefors, 
Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun 

Beslutsunderlag 
Dnr SBB2021-071 

Ärendet 
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en 
renhållningsordning, som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall 
som gäller för kommunen och en avfallsplan. Avfallsplanen för Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun är ett resultat av samverkan 
mellan kommunerna.  
 
Planen avses vara ett verktyg i kommunernas, Samhällsbyggnadsförbundets 
och Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med förebyggande och hantering 
av avfall under de kommande åren. Vår gemensamma avfallsplan tar sin 
utgångspunkt i EU:s avfallshierarki och ett ökat fokus på att förebygga 
uppkomsten av avfall och främja återanvändning. Planen är ett av kommunens 
strategiska dokument som berör alla som bor och verkar i våra kommuner.  
 
Under arbetets gång har vi involverat och engagerat representanter från olika 
kommunala funktioner och olika aktörer i samhället. Deras bidrag har varit 
mycket värdefullt för mål och åtgärder som är centrala delar av planen. 
 
Framtagandet av planen har skett genom en arbetsgrupp med representanter 
från Samhällsbyggnadsförbundet, Samhällsbyggnadsförvaltningen och en 
extern konsult. Arbetet har dessutom redovisats till en styrgrupp med 
representanter från Samhällsbyggnadsförbundets Direktion.  
 
Kommunförvaltningen gör bedömningen att avfallsplanen i stort är bra och 
genomarbetad. Det finns dock frågetecken kring ansvaret för planen samt hur 
framtida insamling av avfall ska gå till, samt hur ett återbruks- och 
återvinningssystem kan förenklas för att minska den totala mängden nytt 
avfall och jungfruligt material och med det minska den totala mängden 
växthusgaser. 
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Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon djupare miljömässig 
konsekvensanalys. Men det  är troligt att det finns stor potential till både 
stora energi- och miljövinster i förslaget. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Det saknas en finansieringsmodell hur saker ska bekostas. Det kan tänkas 
att det sker i en fortsättning i arbetet av avfallsplanen men för att 
möjliggöra ett genomförande så måste det finnas med initialt.  

Förvaltningens förslag till beslut  
 
- Anta remissvar gällande avfallsplan 2022-2026 Hällefors, Nora, 

Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun. 
 

 
 
 

 
 

 

Hans Åhnberg Mikael Pulkkinen 
Kommunchef Samhällsstrateg 
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Remissvar förslag till avfallsplan 2022-2026 Dnr 
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Hällefors kommun har tagit del av remissversion gällande avfallsplan 2022-
2026. Att mål och åtgärder i föreslagen avfallsplan relaterar till FN:s globala 
hållbarhetsmål 2030 och sedan bryts ner till våra lokala och regionala mål och 
strategier ser Hällefors  kommun som en naturlig och bra utgångspunkt i 
arbetet.  
 
Producentansvaret för returpapper ska avvecklas och ansvaret för insamling 
och materialåtervinning kommer att läggas över på kommunerna 1 januari 
2022. Hällefors kommun ser frågetecken i att det inte finns en plan för det i 
närtid. Det Hällefors kommun ser är att det saknas tydlighet i vem som 
ansvarar för planen samt eventuell prioritering av densamma.  
 
Det saknas också innovativa tänk för hur återvinningen ska lösas i framtiden. 
Nyckeln är, som beskrivs i planen, tillgänglighet. Lösningar för dygnet-
runtöppet på återvinningscentraler samt i vilken utsträckning tekniska 
lösningar på återbruk ska implementeras bör finnas med i planen.  
 
Viktigt för att lyckas med målen är riktad information till hushåll och företag. 
Hur förslag, som till exempel en kommunal överskottscentral, ska finansieras  
framgår heller inte i planen.  
 
 
 
 

 
 
 
 



FÖRSLAG TILL AVFALLSPLAN

HÄLLEFORS, LINDESBERG, 
LJUSNARSBERG OCH NORA 

KOMMUNER



Förslag till Avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora
kommuner

2 juni 2021

2 (28)

Förord
Avfallsplanen för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner är ett 
resultat av samverkan mellan kommunerna. Planen avses vara ett verktyg i
kommunernas, Samhällsbyggnadsförbundets och 
Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med förebyggande och hantering av avfall
under de kommande åren. 

Vår gemensamma avfallsplan tar sin utgångspunkt i EU:s avfallshierarki och ett 
ökat fokus på att förebygga uppkomsten av avfall och främja återanvändning. 
Planen är ett av kommunens strategiska dokument som berör alla som bor och 
verkar i våra kommuner. 

Under arbetets gång har vi involverat och engagerat representanter från olika 
kommunala funktioner och olika aktörer i samhället. Deras bidrag har varit 
mycket värdefullt för mål och åtgärder som är centrala delar av planen.

Hällefors kommun, 2021-xx-xx

Lindesbergs kommun, 2021-xx-xx

Ljusnarsbergs kommun, 2021-xx-xx

Nora kommun, 2021-xx-xx

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

2 juni 2021
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Sammanfattning
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner har tagit fram en 
gemensam avfallsplan. Arbetet har genomförts av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen i samverkan med medlemskommunerna samt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Arbetet har skett i samarbete med
Miljö & Avfallsbyrån. Samråd har skett med olika aktörer vid bland annat 
workshops.

Genom mål och åtgärder i avfallsplanen vill kommunerna förebygga avfall, öka 
återanvändning och återvinning samt minska miljöpåverkan från avfallet. 
Avfallsplanen lägger grunden för en inriktning mot ett mer hållbart samhälle där 
användning av resurser och hantering av avfall bygger på principer om cirkulär 
ekonomi.

Planen innehåller fyra inriktningsmål. Nyckeltal med målvärden anger på en 
mer konkret nivå vad som ska uppnås. Till målen hör åtgärder som ska 
genomföras för att målen ska kunna nås. Nyckeltal och åtgärder avser i första 
hand de avfallsslag som kommunerna har rådighet över.

Målen utgår från bland annat de nationella miljökvalitetsmålen, de globala 
hållbarhetsmålen, den nationella avfallsplanen och aktuell lagstiftning, 
kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i 
avfallsplaneringsprocessen.

Avfallsplanens inriktningsmål är:

1. Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna till återbruk ska öka

2. Andelen avfall till materialåtervinning och biologisk återvinning ska 
öka

3. Miljöpåverkan från hantering av avfall samt risken för spridning av 
farliga ämnen ska minska

4. Människan i centrum – det ska vara lätt att göra rätt

Avfallsplanen innehåller nyckeltal och målvärden om bl.a:

Minskade avfallsmängder och ökad återvinning

Miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling

Tiden mellan inrapportering och åtgärd av nedskräpningsärenden

Mängd farligt avfall i hushållens restavfall 

Andel fossilfria drivmedel för kommunernas insamling och transport av 
avfall

Andel av invånarna som är nöjda med kommunen som leverantör av 
avfallstjänster

Sannolikheten att invånarna lämnar föremål till återbruk respektive 
köper föremål som lämnats till återbruk
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Flera åtgärder i avfallsplanen handlar om att förbättra förutsättningarna för att 
förebygga och återvinna avfall genom att exempelvis inrätta en ”kommunal
överskottscentral” samt förbättra källsorteringen i kommunala verksamheter.
Andra åtgärder handlar om att höja kunskapsnivån hos medborgarna genom 
information om kopplingen mellan konsumtion, avfall och miljö. I avfallsplanen 
finns även åtgärder som syftar till att minska nedskräpningen.

Genomförande av åtgärderna kan kräva ökade resurser för bland annat 
information samt tillfälliga resursförstärkningar eller omprioriteringar 
för exempelvis utredningar eller projekt. 

En årlig uppföljning kommer att göras av avfallsplanen. Denna uppföljning 
kommer att samordnas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Läsanvisning

Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor. 
Huvuddokumentet innefattar bland annat avfallsplanens syfte, mål för 
avfallshanteringen inom förbundet och i kommunerna, styrmedel för att uppnå 
målen, konsekvenser av genomförande av planen samt en beskrivning av hur 
planen ska följas upp.

I bilagor till planen presenteras handlingsplan med åtgärder, 
nulägesbeskrivning, nedlagda deponier, uppföljning av tidigare avfallsplan och 
miljöbedömning.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
Enligt 15 kap 41 § Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som 
innehåller de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen samt
en avfallsplan. Avfallsplanen ska enligt Miljöbalken innefatta allt avfall som 
uppstår i kommunen. Enligt 9 kap 8 § Avfallsförordningen (2020:614) ska 
avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och revideras vid behov.

Denna avfallsplan har tagits fram av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
(nedan benämnt Samhällsbyggnadsförbundet) i samverkan med 
medlemskommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora samt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen (nedan benämnd 
Samhällsbyggnadsförvaltningen). Att avfallsplanen är gemensam för kommuner 
inom förbundet är en styrka som bidrar till att nå en hållbar utveckling i 
samhället.

Syftet med avfallsplanen är att:

vara ett verktyg i kommunernas, Samhällsbyggnadsförbundets och 
Samhällsbyggnadsförvaltningens och arbete med förebyggande och 
hantering av avfall

bidra till en hållbar resursanvändning där avfall förebyggs och avfall ses 
som en resurs

skapa ett brett engagemang för avfallsfrågor och inspirera till handlingar 
som bidrar till att uppnå avfallsplanens mål

Fokus i denna avfallsplan ligger på avfall som ingår inom kommunalt ansvar 
beträffande beskrivning av hantering, statistik över avfallsmängder, mål och 
åtgärder. Uppgifter avseende övriga avfallsslag och anläggningar redovisas 
översiktligt, i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter. Inriktningsmål bör 
alla berörda aktörer arbeta efter, medan nyckeltal och åtgärder i första hand 
avser de avfallsslag förbundet och kommunerna har rådighet över. Förbundet, 
förvaltningen och kommunerna har möjlighet att genom exempelvis dialog med 
olika aktörer och tillsyn påverka hanteringen av avfallsslag som inte ingår i det 
kommunala ansvaret - såsom industriavfall och producentansvarsmaterial –
vilket kan bidra till att avfallsplanens mål och övriga samhälleliga miljömål nås. 

1.2 Innehåll i en kommunal avfallsplan
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande 
och hantering av avfall (NFS 2020:6) reglerar innehållet i en kommunal 
avfallsplan. Till föreskrifterna finns även en vägledning (Naturvårdsverket 
rapport 6760).

I arbetet med att ta fram avfallsplanen ska fokus ligga på att ta fram mål och 
åtgärder för att förebygga och hantera avfall. Mål och åtgärder ska utgå från de 
nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra relevanta mål, strategier 
och planer. Mål och åtgärder för minskad nedskräpning ska finnas.
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För det avfall som kommunerna ansvarar för ska planen innehålla mål och 
åtgärder för att förebygga och hantera avfallet. Det omfattar kommunalt avfall, 
vilket innebär avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art 
och sammansättning liknar avfall från hushåll, slam från enskilda avlopp, latrin
och bygg- och rivningsavfall som inte uppkommer i yrkesmässig verksamhet samt 
avfall som uppkommer i kommunernas egna verksamheter. Planen ska även 
innehålla mål och åtgärder för avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar, i 
den utsträckning som kommunen kan påverka detta. 

Planen ska beskriva de åtgärder som planeras för att uppnå de uppsatta målen samt 
hur målen kommer att följas upp. Planen ska även beskriva vilka styrmedel 
kommunen planerar att använda för att genomföra åtgärderna och uppnå målen.

1.3 Organisation för framtagande av avfallsplanen
Avfallsplanen har tagits fram av en projektorganisation med en arbetsgrupp och 
en styrgrupp som verkar som ”bollplank” och forum för politiska avstämningar. I 
styrgruppen, som består av politiker från Samhällsbyggnadsförbundets
direktion, är samtliga kommuner representerade.

Arbetsgruppen består av tjänstepersoner från Samhällsbyggnadsförbundet,
Miljökontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen och samt konsult (Miljö & 
Avfallsbyrån).

Under processen med framtagande av planen har arbetsgruppen fört dialog med
andra berörda funktioner i specifika frågor.

1.4 Genomfört samråd
En viktig del i arbetet med framtagande av avfallsplanen har varit att samråda 
om mål och åtgärder med berörda aktörer och att fånga upp önskemål och 
erfarenheter utifrån olika perspektiv. Interna diskussioner har skett löpande i 
arbetsgruppen och avstämningar har skett med styrgruppen. Ett brett samråd 
har skett genom bland annat politisk förankring i kommunerna och tematiska 
workshops för interna och externa aktörer där olika kommunala funktioner samt 
fastighetsägare, företag och organisationer varit inbjudna. De teman som togs 
upp under genomförda workshops var förebyggande av avfall, service och 
tillgänglighet samt hantering av schaktmassor.

Samråden omfattar även lagstadgad utställning enligt Miljöbalken. Utställningen 
genomfördes under våren 2021. Utställningen annonserades på kommunernas 
hemsidor där också handlingarna fanns tillgängliga. Planen ställdes även ut på 
stadsbiblioteken och i kommunhusen.

Samråd har även skett genom utskick till alla politiska nämnder och berörda 
styrelser, berörda kommunala verksamheter och bolag, Länsstyrelsen, 
insamlingsentreprenörer och mottagare av avfall från kommunerna, större 
fastighetsägare och bostadsbolag, företag och organisationer/föreningar.

Inkomna synpunkter har beaktats och i relevanta delar har dessa lett till 
justeringar i framtagna handlingar. Inkomna synpunkter och kommunernas 
bemötande av dessa, har dokumenterats i en samrådsredogörelse.
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2 Mål och åtgärder

2.1 Bakgrund till mål och åtgärder
Grundläggande vid framtagande av mål och åtgärder i den nya avfallsplanen för 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner (KNÖL-området) är att mål 
och åtgärder ska bidra till ett mer hållbart samhälle där användning av resurser och 
hantering av avfall bygger på principer om cirkulär ekonomi. Dessa principer innebär 
att avfall förebyggs, att de resurser som har tagits i anspråk används på ett så effektivt 
och hållbart sätt som möjligt och att avfall som uppstår så långt som möjligt återvinns 
i form av råvaror vid framställning av nya produkter. Cirkulär ekonomi handlar om 
att samhället, för att hindra allvarlig resursbrist, måste använda fysiska resurser 
smartare - bruka istället för att förbruka. Miljöproblemen med dagens linjära 
resursförbrukning är väl kända men i en cirkulär ekonomi lyfts även ekonomiska 
aspekter in. Cirkulär ekonomi är grundläggande för FN:s hållbarhetsmål om att 
väsentligt minska mängden avfall. EU arbetar också aktivt för en mer cirkulär 
ekonomi enligt en särskild handlingsplan.

Mål och åtgärder i denna avfallsplan utgår från:

Lokala och regionala mål och strategier, såsom exempelvis 
översiktsplaner, miljömål och andra styrdokument.

Mål enligt tidigare avfallsplan för kommunerna. Mål om 
exempelvis förebyggande av avfall, ökad återanvändning och ökad 
återvinning är grundläggande för inriktningen även för denna 
avfallsplan. Inriktningen enligt tidigare avfallsplan, vilken framgår av 
genomförd uppföljning av tidigare plan, har följts.

Förbättringspotential och lokala förutsättningar, enligt kapitel 
2.1 nedan.

Avfallshierarkin. Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i 
EU:s avfallshierarki och Miljöbalken, det vill säga att man i första hand 
bör förebygga uppkomsten av avfall, i andra hand återanvända 
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi 
och bara som sista utväg deponera.

De nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen och den 
nationella avfallsplanen 2018-2023. Riksdagen har beslutat om 16 
nationella miljökvalitetsmål. Av dessa berörs avfallshanteringen främst 
av målen:

o God bebyggd miljö

o Giftfri miljö

o Begränsad klimatpåverkan

Till de nationella miljökvalitetsmålen hör ca 20 etappmål som har beslutats av 
regeringen. Av dessa berörs avfallshantering och förebyggande av avfall främst 
av följande etappmål (fritt återgivet):
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o Senast 2023 sorteras 75 % av matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att 
växtnäring och biogas tas tillvara

o Senast 2025 förbereds för återanvändning eller 
materialåtervinns 70 % av bygg- och rivningsavfallet

o Senast 2025 förbereds för återanvändning eller 
materialåtervinns minst 55 % av kommunalt avfall, senast 2030 
minst 60 % och senast 2035 minst 65 %

o Senast 2025 har livsmedelsavfallet minskat med 20 % per capita 
jämfört med 2020

o Andelen av livsmedelsproduktionen som når butik och 
konsument ska öka

I den nationella avfallsplanen lyfts mat, textil, elektronik, bygg- och 
rivningsavfall, plast och nedskräpning fram som viktiga strömmar att arbeta 
med.

Mål och bestämmelser enligt EU:s direktiv om 
avfallshantering och cirkulär ekonomi, exempelvis:

o Mängden avfall som behandlas genom förberedelse för återanvändning 
eller återvinning ska uppgå till 55 % till 2025 och 60 % till 2030, av totala 
mängden avfall som omfattas av kommunens ansvar.

o Mängden matsvinn ska minska med 30 % till 2025 och 50 % till 2030.

o Krav på separat insamling av textilavfall och farligt avfall till 
2025 och matavfall till 2023.

EU:s klimatmål om minskade växthusgasutsläpp, minskad 
energiförbrukning och mer förnybara bränslen.

FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Agenda 2030 för 
hållbar utveckling antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling och 
består av 17 mål och 196 delmål. Följande utvalda delmål (med numrering 
enligt FN:s lista över mål) är särskilt väsentliga för denna avfallsplan:

o 11.6 Minska städers miljöpåverkan: Till 2030 minska 
städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom 
att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering 
av kommunalt och annat avfall.

o 12.3 Minska matsvinnet: Till 2030 halvera det globala matsvinnet per 
person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela 
livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd. 

o 12.5 Minska avfallsmängden: Till 2030 väsentligt minska 
mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, 
återanvända och återvinna avfall.

Målen i avfallsplanen avser främst förebyggande och hantering av avfall som 
kommunerna ansvarar för, innefattande både avfall inom kommunalt ansvar för 
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avfallshantering och avfall som uppstår i kommunal verksamhet. Vissa mål kan 
även vara tillämpliga för annat avfall i den utsträckning kommunerna kan 
påverka detta genom olika kommunala styrmedel, såsom tillsyn och fysisk 
planering.

2.2 Fokusområden och lokala förutsättningar
I arbetet med framtagande av den nya avfallsplanen för Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora kommuner har det diskuterats inom vilka områden som 
det finns förbättringspotential när det gäller avfallshantering och 
resurshushållning i kommunerna. Diskussionerna har förts med utgångspunkt
från olika behov, svensk lagstiftning, nationella mål, lokala och regionala mål och 
strategier. Lokala förutsättningar av särskild betydelse för utvecklingen av 
avfallshanteringen har också diskuterats.

Inom följande områden bedöms det finnas förbättringspotential inom 
avfallshantering och resurshushållning i kommunerna:

Spårbarhet av farligt avfall är en fråga som har blivit aktuell på senare tid 
och kan innebära nya arbetssätt och rutiner i verksamheten.

Bygg- och rivningsavfall från hushåll kommer från 2023 att ingå i det 
kommunala ansvaret, vilket kommer att innebära en förändrad 
hantering på återvinningscentralerna.

Förebyggande av avfall måste bli en naturlig del i alla verksamheter.

Det saknas en övergripande strategi för nedskräpningsfrågor.

Inom de närmaste åren ska insamlingssystemen för hantering av 
förpackningar och returpapper utredas.

Utvecklingen av driftformer på återvinningscentraler ses över i samband 
med att avtal upphör att gälla.

Behov av öppettider och tillgänglighet till återvinningscentraler bedöms
årligen utifrån en sammanställning av besöksmätning och kundenkäter.

Kommuninvånarnas förväntning på information är hög och det behöver 
tas fram en kommunikationsplan.

I området uppstår det stora mängder schaktmassor och det behöver 
finnas en prioritering för hur massorna ska hanteras och användas på 
bästa sätt.

Diskussioner om förbättringspotential inom olika områden har lett fram till 
några fokusområden, där behovet av mål och åtgärder bedöms vara särskilt 
prioriterat:

Förebyggande och återanvändning

Återvinning – mängd och kvalitet, inkl. förpackningsmaterial matavfall, 
schaktmassor

Miljöpåverkan, t.ex. nedskräpning, farligt avfall, hantering av avfall
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Service och tillgänglighet

För varje fokusområde har ett inriktningsmål formulerats.

Exempel på lokala förutsättningar av särskild betydelse för utvecklingen av 
avfallshanteringen är:

Regional samverkan med Örebro kommun, Kumla kommun och 
Sydnärkes Kommunalförbund

Geografiska förutsättningar, såsom stora transportavstånd inom 
regionen, få invånare på stora ytor och byar som delas av 
kommungränser

Olika avfallstaxor i kommunerna

Placeringen av återvinningscentraler påverkar tillgängligheten 

Lokala och regionala mål och strategier såsom översiktsplaner och 
liknande

2.3 Målstruktur
Denna avfallsplan innefattar fyra stycken inriktningsmål. Till varje 
inriktningsmål hör nyckeltal med målvärden samt åtgärder. Nyckeltal med 
målvärden samt åtgärder beskriver tillsammans vad Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora kommuner avser att uppnå och vad som behöver göras.
Inriktningsmålen och åtgärderna finns i avfallsplanens handlingsplan. I 
handlingsplanen finns även nyckeltal för uppföljning av inriktningsmålen.

Målstrukturen kan beskrivas enligt följande:

Inriktningsmål. Anger inriktningen på längre sikt (10-15 år) och är 
vägledande för alla som ger upphov till avfall, såväl kommunala 
verksamheter som medborgare och företag.

Nyckeltal med målvärden. Anger på en mer konkret nivå vad som ska 
uppnås. Till nyckeltalen hör i de flesta fall mätbara och tidsatta målvärden. 
Nyckeltalen med målvärden ska av Samhällsbyggnadsförbundets direktion, 
Samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen och ansvariga nämnder 
i respektive kommun lyftas upp och arbetas in i budgetar och 
verksamhetsplaner.

Åtgärder. Anger hur målen och nyckeltalens målvärden ska uppnås. 
Åtgärderna, som är formulerade på ett övergripande sätt, arbetas in och 
konkretiseras i plan och budget för Samhällsbyggnadsförbundet, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen eller övriga ansvariga förvaltningar eller 
bolag.

För att uppnå samtliga inriktningsmål krävs emellertid genomgripande 
förändringar av samhällets produktions- och konsumtionsmönster, vilket 
naturligtvis inte kan ske under de år som denna avfallsplan gäller. Avfallsplanen 
är dock ett viktigt verktyg för att på lång sikt bidra till en hållbar utveckling.
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2.4 Mål
2.4.1 Inriktningsmål 1
Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna till återbruk ska öka.

Att minska avfallsmängderna, förebygga avfall, är en utmaning för både hushåll, 
företag och andra organisationer. Mindre avfall ger lägre energianvändning, 
mindre utsläpp av växthusgaser och sparar jordens resurser.

Genom att bruka istället för att förbruka produkter minskar uttaget av ny råvara 
och mängden avfall som uppkommer, vilket är grunden i en cirkulär ekonomi. 
För att lyckas måste produkter designas smartare och konsumtion ske på ett mer 
hållbart sätt genom att vårda, laga, låna, dela, hyra och återbruka produkter. 
Matsvinnet behöver också minska och resurshushållningen öka i hela 
livsmedelskedjan – vid odling/uppfödning, vid tillverkning, hos grossister, 
leverantörer, butiker, restauranger, storkök samt hos hushållen.

Nyckeltal:
Total mängd kommunalt avfall1, kg/person2

Målvärde: Nedåtgående trend

Mängd mat- och restavfall, kg/person3

Målvärde: 25 % mindre mat- och restavfall 2025 jämfört med 2015

Mängd matsvinn från kommunernas storkök, % uppdelat på 
tallrikssvinn och serveringssvinn
Målvärde: Nedåtgående trend utifrån lokala mål och mätningar

Mängd matsvinn från hushåll kg/hushåll och vecka
Målvärde: Nedåtgående trend

Antalet upphandlingar som genomförs i enlighet med Mål 6 En 
miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling i den nationella 
upphandlingsstrategin 
Målvärde: Uppåtgående trend 

2.4.2 Inriktningsmål 2
Andelen avfall till materialåtervinning och biologisk återvinning ska öka.

Återvinning är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle. Avfall från hushåll, 
företag och andra organisationer behöver därför ses som en resurs och 
behandlas på rätt sätt.

Genom materialåtervinning blir utsorterat avfall råvara vid tillverkning av nya 
produkter och i olika konstruktioner. Behovet av jungfruligt material minskar 
                                                          
1 Med kommunalt avfall menas det som anges i 15 kap. 3 § miljöbalken.
2 Avfall Web: Mängd insamlat kommunalt avfall, totalt inkl. trädgårdsavfall (kg/person). Summan av mängd 
utsorterat avfall och restavfall som samlas in från hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar eller 
producentansvar, exklusive bygg- och rivningsavfall samt latrin och avloppsfraktioner. Mängden inkluderar avfall 
som hämtas vid fastigheten eller lämnas vid återvinningscentraler och återvinningsstationer. Antal personer 
inkluderar permanentboende invånare, gästnätter, fritidshusboende och arbetsplatsnetto.
3 Avfall Web: Mängd insamlat mat- och restavfall (kg/person). Mängd insamlat mat- och restavfall som hämtas 
vid fastigheten från hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar. Antal personer inkluderar 
permanentboende invånare, gästnätter, fritidshusboende och arbetsplatsnetto.
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och utsläppen av växthusgaser minskar. Vid biologisk återvinning av till exempel 
trädgårdsavfall och matrester cirkulerar näringsämnen och förnyelsebar energi 
kan utvinnas.

Nyckeltal:
Andel matavfall som behandlas biologiskt, %4

Målvärde: 75 % till år 2023

Andel kommunalt avfall5 för materialåtervinning, inklusive biologisk 
behandling, %6

Målvärde: 55 % till år 2025, 60 % till år 2030

Andel avfall i fraktionen energiåtervinning av avfallet från ÅVC, %
Målvärde: 15 % till år 2025

Andel rätt sorterat avfall i kärl för restavfall, %7

Målvärde: Uppåtgående trend

2.4.3 Inriktningsmål 3
Miljöpåverkan från hantering av avfall samt risken för spridning av farliga 
ämnen ska minska.

Genom att bruka istället för att förbruka minskar miljöpåverkan. För att 
avfallshanteringen ska bli hållbar måste även miljöpåverkan från själva 
hanteringen av avfallet minska.

Transporter av avfall, behandlingsanläggningar samt aktiva och nedlagda 
deponier orsakar till exempel utsläpp till luft och vatten samt buller. Farliga 
ämnen sprids om inte farligt avfall sorteras ut, där en del avfall måste tas bort 
från kretsloppet och deponeras. Nedskräpning påverkar miljön genom läckage 
av farliga ämnen, spridning av plast och skador på djur och människor. 
Nedskräpning kan även orsaka otrygghet i samhället.

Nyckeltal:
Tiden mellan inrapportering och åtgärd av nedskräpningsärenden8

Mängd farligt avfall i hushållens restavfall9

Målvärde: Inget farligt avfall i restavfallet år 2030

                                                          
4 Andelen utsorterat matavfall till biologisk återvinning så att växtnäring och biogas tas tillvara av den totala 
mängden uppkommet matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger och som samlas in separat eller 
som en del av restavfallet från hushåll och verksamheter eller som hemkomposteras. Nationellt mål. Mäts genom 
plockanalyser av restavfall och analys av uppgifter om uppkomna avfallsmängder.
5 Inklusive förberedelse för återanvändning. Med kommunalt avfall menas det som anges i 15 kap. 3 § 
miljöbalken.
6 Avfall Web: Andelen avfall insamlat till materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, av det mat- och 
restavfall som samlas in från hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar, avfall som tas emot vid 
återvinningscentraler samt avfall som omfattas av producentansvar. Mäts genom analys av uppgifter om 
uppkomna avfallsmängder
7 Allt avfall i kärlen utom förpackningar, returpapper och farligt avfall enligt sorteringsanvisningar.
Mäts genom plockanalyser av matavfall från villa- resp. lägenhetshushåll.
8 Avser rapportering i appen Felanmälan i systemet Infracontrol.
9 Avser farligt avfall inkl batterier och elavfall. Mäts genom plockanalyser av restavfall.
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Andel av kommunernas insamling och transport av avfall som sker med 
fossilfria drivmedel, %10

Målvärde: 100 % till år 2030

2.4.4 Inriktningsmål 4
Människan i centrum – det ska vara lätt att göra rätt.

Insamlingssystemet ska präglas av service, nytta för medborgaren och omtanke 
om människan. Hushåll, företag och andra organisationer ska ha kunskap om, 
känna förtroende för och vara nöjda med avfallshanteringen. Kommunikationen 
ska präglas av öppenhet, tydlighet, trovärdighet och ha hög kvalitet. Estetiskt 
tilltalande lösningar med god tillgänglighet till de insamlingstjänster som 
erbjuds är viktiga förutsättningar för att uppnå samhällets mål på 
avfallsområdet. En sund och säker arbetsmiljö för de som arbetar med avfall är 
grundläggande.

Nyckeltal:
Andel av invånarna som är nöjda med kommunen som leverantör av 
avfallstjänster11, %
Målvärde: 80 % till år 2025

Sannolikheten att invånarna lämnar kläder, möbler och andra föremål 
till återbruk12? 

Sannolikheten att invånarna köper kläder, möbler och andra föremål som 
lämnats till återbruk?

3 Styrmedel
I följande kapitel beskrivs de styrmedel som kommer att användas för att uppnå 
målen och genomföra åtgärderna i avfallsplanen.

3.1 Avfallsföreskrifter
För varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning. 
Renhållningsordningen innefattar lokala föreskrifter om hantering av avfall som 
gäller för kommunen samt denna avfallsplan. 

Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om 
avfallshantering. De är ett verktyg för att styra hanteringen av det avfall som 
kommunen ansvarar för, och en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid 
tvister. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare se 
vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Föreskrifterna 
utgör ett komplement till gällande lagstiftning på området. 

I kommunernas avfallsföreskrifter anges hur uppkommet avfall ska sorteras. Till 
exempel anges att matavfall och farligt avfall ska sorteras ut och lämnas skilt 

                                                          
10 Avser insamling och transport av mat- och restavfall, avfall från återvinningscentraler och slam
11 Enkät genomförs vartannat/vart tredje år.
12 I återbruk ingår t ex SecondHand eller liknande samt inlämning på Återvinningscentral 
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från annat avfall. Föreskrifterna är därför grundläggande för att avfallsplanens 
mål om ökad återvinning ska kunna uppfyllas.

3.2 Avfallstaxa
Viktiga principer för hur avgifter för den kommunala avfallshanteringen får tas 
ut regleras i lagstiftningen (Miljöbalken och Kommunallagen) genom 
självkostnadsprincipen, rätten till miljöstyrning och likställighetsprincipen. I 
lagstiftningen anges vilka typer av tjänster och verksamheter som får finansieras 
via avfallstaxan.

För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen och 
en ökad återvinning av avfall har kommunerna möjlighet att differentiera 
avfallstaxan. Beroende på hur kommunerna väljer att utforma taxan så kan den 
även bidra till en effektiv insamling med enhetligt behållarsystem och god 
arbetsmiljö samt ge fastighetsägaren möjlighet till valfrihet.

Avfallstaxorna i kommunerna i KNÖL-området utgörs av två delar: 

en grundavgift som tas ut per hushåll (ett eller flera utrymmen i byggnad 
som i upplåtelsehänseende bildar en enhet) och verksamhet. 
Grundavgiften finansierar bland annat återvinningscentraler, 
återvinningsstationer, avfallsplanering, farligt avfall, information och 
servicecenter. 

en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare, 
behållarvolym, hämtningsintervall, dragväg med mera. Den rörliga avgiften 
finansierar kostnader för insamling och behandling av avfall, exempelvis 
kostnader för behållare, fordon, bränsle, löner samt kostnader för 
förbränning, biologisk behandling, omlastnings- och transportkostnader till 
behandlingsanläggningar.

Avfallstaxan är grunden för att avfallsplanens mål ska kunna uppnås genom att 
den finansierar flera av de åtgärder som ska genomföras. Taxans styrande effekt 
är av särskild betydelse för att avfallsplanens mål om ökad återvinning ska 
kunna uppnås. Avfallstaxan är idag miljöstyrande såtillvida att avgiften för 
blandat avfall är väsentligt högre än abonnemang där matavfallet sorteras ut. 
Under de närmaste åren kommer avfallstaxan att löpande ses över med avseende 
på miljöstyrande effekter.

För att en effektiv miljöstyrning ska uppnås och exempelvis bidra till att mål om 
ökad återvinning ska uppnås, måste avgiften kombineras med en god 
kommunikation där syftet och miljönyttan tydliggörs. 

3.3 Kommunikation
Kommunikation och information är viktiga styrmedel i arbetet med att nå en 
kvalitativt bättre avfallshantering. Kommunerna har lagstadgat ansvar för 
information om sådant avfall som omfattas av kommunalt ansvar. Dessutom har 
de ett delat informationsansvar med producenterna för avfallsslag som omfattas 
av producentansvar (förpackningar, elavfall och bilar).

Informations- och kommunikationsarbete är helt avgörande för att 
inriktningsmålen i avfallsplanen skall nås. En kommunikationsplan kommer att
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tas fram med utgångspunkt i avfallsplanen. Exempelvis kan information i syfte 
att öka utsorteringen av matavfall, förpackningar och returpapper bidra till att 
avfallsplanens mål om ökad återvinning uppnås. Även förebyggande av avfall 
och nedskräpning är områden som i mycket hög grad beror av människors 
beteenden, som till stor del kan påverkas genom information och 
kommunikation. Information om avfallshantering kan på ett påtagligt sätt göra 
det enklare för människor att göra miljömedvetna val, i enlighet med 
avfallsplanens mål om minskade avfallsmängder och minskad nedskräpning. 
Informationen kan även bidra till en stärkt miljöprofil för kommunerna. 

Exempel på kommunikations- och informationskanaler som används i 
kommunerna i KNÖL-området är:

Utskick med information om avfallshanteringen

Kommunernas webbplatser och sociala medier

Annonsering i lokalpress

Information i samband med olika typer av evenemang

Skolinformation

Information till nyinflyttade

Samarbeten med större fastighetsägare

Studiebesök på avfallsanläggningar

Årlig almanacka från Samhällsbyggnadsförbundet 

Det finns ett fortsatt stort behov av kommunikation och information om avfall 
för att kunna

minska mängden avfall

öka andelen avfall som sorteras och lämnas för återanvändning eller 
materialåtervinning (gäller både hushåll och verksamheter)

minska spridningen av farliga ämnen

minska nedskräpningen

Planering av detta kommer att genomföras genom den kommunikationsplan 
som avses tas fram.

För att nå målen i avfallsplanen behövs resurser för att nå hushållen och för att 
besöka företagen. Flera parter, utöver Samhällsbyggnadsförbundet, kommer att 
behöva satsa resurser på information om avfallshanteringen under de närmaste 
åren: 

Kommunledningskontoren som ansvarar för övergripande 
informationsinsatser

Miljökontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen för tillsynsinsatser 
framför allt gentemot företag
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Samhällsbyggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförbundet för 
arbete med minskad nedskräpning

Kommunala förvaltningar och bostadsbolag för information till personal 
och hyresgäster, både på svenska och på andra språk

3.4 Upphandling
Vid upphandling av varor och tjänster inom den kommunala organisationen 
finns möjlighet att omvärdera och fundera igenom vad som faktiskt behöver 
köpas och i vilka kvantiteter. Kommunen är ofta en stor beställare lokalt och en 
betydelsefull aktör. Genom att ställa miljökrav i upphandlingar kan kommunen 
både påverka miljöbelastning och resurshushållning inom den egna 
verksamheten och inspirera andra organisationer att ställa liknande krav. 
Upphandling kan exempelvis användas som styrmedel för att förebygga avfall i 
olika kommunala verksamheter och därmed bidra till att avfallsplanens mål om 
minskande avfallsmängder uppnås.

I handlingsplanen (Bilaga 1) i denna avfallsplan finns åtgärder som handlar om 
att använda upphandling som verktyg för att nå målen i avfallsplanen. Miljökrav 
ska enligt handlingsplanen ställas vid upphandling av transporter av avfall. 
Miljökrav i upphandlingar kan även handla om att tillämpa principer om 
cirkulär ekonomi, användning av återanvända produkter eller återvunna 
material vid inköp, återvinningsbarhet av material, returemballage och 
förnyelsebara bränslen vid transporter. Detta kräver i många fall nytänkande 
såväl upphandlingar som arbetssätt. Kanske kan rutiner ändras eller behoven 
uppfyllas på annat sätt än genom nyinköp? Kan livslängden på produkter 
förlängas genom service och underhåll och genom att köpa produkter av bra 
kvalitet?

Kraven vid upphandling bör utformas så att marknaden uppmuntras till 
utveckling, både av mer hållbart och miljövänligt producerade produkter som 
går att reparera och använda länge, men också av nya tjänster för reparation och 
uppgradering.

Vissa av kommunerna i KNÖL-området har idag riktlinjer om miljökrav vid 
upphandlingar, men detta behöver utvecklas för att verkligen använda den 
offentliga upphandlingen som en drivande faktor i omställningen till ett hållbart 
samhälle.

3.5 Fysisk planering
När det hållbara samhället ska byggas är avfallshanteringen en del av den 
grundläggande infrastrukturen. Det är därför viktigt att avfallsförebyggande 
åtgärder och avfallshantering ingår redan i den fysiska planeringen. 
Utgångspunkten bör vara att produkter ska kunna återbrukas och delas i 
närmiljön och att avfall ska kunna samlas in och transporteras bort på ett 
effektivt sätt. 

Fysisk planering är därför ett viktigt styrmedel för att nå avfallsplanens mål om 
förebyggande och återvinning av avfall, genom att säkerställa att det finns ytor 
och utrymmen för avfallssortering inom byggnader och på fastigheter samt för 
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insamling, transport och behandling av det avfall som uppstår hos hushåll och 
verksamheter.

Samhällsbyggnadsförbundet lämnas kontinuerligt möjlighet att lämna 
synpunkter på planer och bygglov utifrån ett avfallsperspektiv. Eftersom en väl 
fungerande infrastruktur och hög servicenivå är viktig faktor för att nå ett gott 
insamlingsresultat och ökad återvinning är detta samarbete fortsatt viktigt för att 
kunna implementera goda avfallslösningar och möjliggöra god service och en 
positiv utveckling av avfallshanteringen.

Respektive kommun har en översiktsplan och dessa antogs under åren 2017–
2019. Ingen av översiktsplanerna pekar på några särskilda åtgärder eller 
inriktningar vad gäller avfallshanteringen, annat än att hänvisa till gällande 
avfallsplan. Vid kommande översiktsplaner rekommenderas att förtydliga 
exempelvis att kommunen på ett ännu tydligare sätt ska utgå från avfallstrappan 
vid planering av sin verksamhet samt att områden för avfallsanläggningar (t.ex. 
för omlastning) pekas ut.

Vid framtida planering av avfallshantering, liksom annan fysisk planering, 
kommer också hänsyn behöva tas till ett förändrat klimat och de konsekvenser 
som ett förändrat klimat ger upphov till. För avfallshanteringens del kan det 
exempelvis handla om att vid extrem torka anpassa mellanlagring av avfall för 
att minska risken för brand eller planera och bygga avfallsanläggningarna utifrån 
ökad risk för översvämningar eller hård blåst. Klimatförändringar kan också 
exempelvis gynna invasiva arter, vilket ännu mer kan behöva beaktas vid 
hantering av massor så att spridning av dessa undviks.

3.6 Tillsyn
Avfall och farligt avfall alstras i stor mängd hos både företag och hushåll. Det 
farliga avfallet kan vara skadligt för människors hälsa och miljön. Hanteringen 
av avfall kan, beroende på hur den sker, vara ett stort resursslöseri, ett 
miljöproblem och ett sanitärt problem. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och Länsstyrelsen i Örebro län har det 
lagstadgade lokala tillsynsansvaret enligt miljöbalken och dess följdförfattningar. 
I Samhällsbyggnadsförvaltningens tillsyn ingår bland annat att kontrollera hur 
kommunen sköter sitt renhållningsansvar, vilket i sin tur påverkar 
kommuninvånarna, och hur de yrkesmässiga verksamheterna sköter sin 
avfallshantering. Områden som granskas är bl.a. hur sortering sker, att förvaring 
av farligt avfall sker på ett betryggande sätt, att företagen jobbar med att minska 
uppkomsten av avfall samt att verksamheterna för anteckningar om sitt farliga 
avfall och rapporterar in uppgifter till Naturvårdsverkets avfallsregister. Kontroll 
av transportdokumentation vid transporter av farligt avfall samt miljörapporter 
är också en viktig del. En tillsynsmyndighets arbete innebär också att hantera 
nedskräpningsärenden.

Mycket av denna tillsyn påverkar målen som finns med i avfallsplanen, 
exempelvis mål om förebyggande av avfall, minskad spridning av farliga ämnen 
och ökad materialåtervinning. Tillsynen är ett särskilt viktigt styrmedel för att 
avfallsplanens mål ska kunna nås även avseende avfall som kommunen inte 
ansvarar för. 
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4 Fortsatt planeringsprocess och uppföljning
Denna avfallsplan är ett verktyg för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 
Nora kommuner i arbetet med att anpassa avfallshanteringen i riktning mot 
hållbarhet. Avfallsplaner ska enligt gällande lagstiftning ses över minst vart 
fjärde år och vid behov revideras. Inom Samhällsbyggnadsförbundet ska 
uppföljning och utvärdering av avfallsplanens mål och åtgärder ske årligen, och 
översyn av hela avfallsplanen behöver påbörjas senast år 2025.

Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för att göra en årlig uppföljning av mål 
och åtgärder. Det innebär att samtliga ansvariga inom kommunerna kontaktas 
och redovisar sina resultat till Samhällsbyggnadsförbundet, som sammanställer 
resultaten i en lägesrapport. Rapporten skickas till Kommunstyrelsen och 
ansvariga nämnder i respektive medlemskommun och ansvariga för olika 
åtgärder enligt avfallsplanens handlingsplan. Uppföljningen görs inför 
nämndernas årliga budgetprocesser och kan därmed bidra till att mål och 
åtgärder genomförs och att avfallsplanen blir ett levande dokument. 
Grundläggande uppgifter som sammanställts till exempelvis miljörapporter kan 
även användas som underlag till uppföljningen av avfallsplanen. Avdelningen
Avfall & Återvinning på Samhällsbyggnadsförbundet samordnar en arbetsgrupp 
som arbetar med uppföljningen.

Arbetsgruppens möten är ett naturligt forum för planering av genomförande av 
åtgärderna i avfallsplanen och kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan 
förvaltningar och bolag i avfallsfrågor. Med ett sådant forum, som bör träffas 
minst två gånger per år, blir det lättare att göra rätt även för kommunernas egna 
verksamheter.

Avfallsplanen kommer att finnas tillgänglig för företag och allmänheten på 
medlemskommunernas hemsidor. Uppdaterade faktaunderlag, såsom uppgifter 
om avfallsmängder inom kommunalt ansvar för avfallshantering och 
producentansvar samt eventuella förändringar av avfallshanteringen i 
kommunerna, kommer att sammanställas årligen i samband med uppföljning av 
mål och åtgärder. 

Nyckeltal och underlag som kommer att användas vid uppföljningen framgår av 
respektive mål.

5 Framtida avfallshantering och avfallsflöden
I följande kapitel presenteras utvecklingstendenser som är viktiga för 
avfallshanteringen, en prognos för omhändertagande av avfall från kommunerna 
i KNÖL-området fram till 2030 samt en bedömning av framtida behov av 
insamlingssystem och behandlingskapacitet för avfall. Bedömningen baseras i 
huvudsak på avfallsplanens mål, nyckeltal och åtgärder. Prognosen fokuserar på 
avfall som omfattas av kommunalt ansvar samt i relevanta delar även avfall som 
omfattas av producentansvar. Resonemang förs även om avfall från industri och 
annan verksamhet.
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Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper ska avvecklas och 
att ansvaret för insamling och materialåtervinning av returpapper ska läggas 
över på kommunerna, samt att lagstiftningen om producentansvar för 
förpackningar ska ses över med möjlighet att ge kommunerna ansvaret för 
insamling av förpackningsavfall. Ett förändrat ansvar för returpapper och 
eventuellt även för förpackningar kan komma att påverka källsorteringen. 
Eftersom osäkerheterna kring detta är stora är de beräkningar och prognoser 
som presenteras baserade på dagens ansvarsfördelning.

5.1 Utvecklingstendenser

5.1.1 Befolkningsprognos
De fyra kommunerna i KNÖL-omådet hade år 2020 nästan 46 000 invånare. 
Fram till 2030 förväntas befolkningen i området att minska med drygt 3000 
personer. Minskningen kommer att ske i olika takt för de olika kommunerna. 
Denna förväntade minskning kan innebära utmaningar i att fortsätta att erbjuda 
en god service till kommuninvånarna. En stor befolkningsminskning kan också 
innebära mindre avfall totalt sett, även om avfallsmängderna per person generellt 
sett ökar i Sverige.

Tabell 1 Befolkningsprognos för KNÖL-kommunerna. Källa: SCB.

Kommun Befolkning 2020 Befolkning 2030 Skillnad 
befolkning 
2020-2030

Hällefors 6 896 6 200 -696

Lindesberg 23 658 22 100 -1 558

Ljusnarsberg 4 674 4 100 -574

Nora 10 686 10 300 -386

Totalt 45 914 42 700 -3 214

5.1.2 Avfall under kommunalt ansvar
En generell trend i det svenska samhället är att avfallsmängderna ökar. Under år 
2018–2019 ökade mängden avfall med 1 %. Det var framför allt 
grovavfallsmängderna som ökade, medan mängden mat- och restavfall minskade 
något. Utslaget per person blir mängden avfall under kommunalt ansvar ca 467 
kg per år. 

Samtidigt förändras flödena av förpackningar och returpapper från hushåll. 
Framför allt ökar mängden plast- och pappersförpackningar till följd av ökad 
internetförsäljning, medan mängden returpapper minskar i takt med att 
hushållen i mindre utsträckning läser papperstidningar. Nettoeffekten av detta 
under senare år har inneburit att mängden förpackningar och returpapper per 
invånare är i stort sett oförändrad. Ett eventuellt införande av TIS, 
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tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar kan komma att påverka de 
insamlade mängderna av förpackningar från hushållen.

Starka ekonomiska intressen på marknaden och fokus på konsumtion av varor 
och tillväxt i ekonomin kan leda till att avfallsmängderna fortsätter att öka. Dock 
finns motkrafter mot denna trend, dels via avfallsbranschen, dels genom andra 
samhällsaktörer och genom en generellt ökad medvetenhet hos allmänheten om 
vikten av ett hållbart leverne. Cirkulära affärsmodeller som underlättar för 
hushållen att konsumera hållbart kan bidra till att minska sambandet mellan 
konsumtion och avfallsproduktion. Det kan därför vara rimligt att anta att 
avfallsmängderna kan hållas relativt konstanta per invånare. Avfallsplanens 
åtgärder gällande förebyggande och ökad återanvändning, både inom 
kommunens verksamhet och i samhället, är viktiga i detta sammanhang. 

Trots ökade avfallsmängder har på senare år mycket åstadkommits beträffande 
hur avfall behandlas i Sverige tack vare det fokus som har legat på att styra 
avfallsbehandlingen uppåt i avfallstrappan. Denna utveckling kan antas 
fortsätta, bland annat genom att bostadsnära insamling av förpackningar och 
returpapper väntas ge en bättre källsortering. På nationell nivå 2020 ligger 
andelen avfall under kommunalt ansvar som behandlas genom 
materialåtervinning på omkring 35 %, biologisk behandling cirka 14 % och 
energiåtervinning 50 %. Mindre än 1 % av avfallet under kommunalt ansvar går 
direkt till deponi, en siffra som dock stiger markant om aska från 
avfallsförbränning räknas in.

5.1.3 Verksamhetsavfall
Näringslivet varierar stort och omfattar allt från gruvbrytning till besöksnäring, 
det finns många mindre företag där antalet anställda är under 50 personer. 
Största arbetsgivaren (bortsett från kommunen) i Hällefors är Ovako Sweden 
AB, i Lindesberg Meritor HVS AB, i Ljusnarsberg Kopparbergs Bryggeri AB och i 
Nora Orica Sweden AB.

Alla verksamheter genererar olika typer av avfall i varierande mängder. 
Historiskt sett så har gruvavfall varit det dominerade avfallsslaget i samtliga 
KNÖL-kommuner. Det kan konstateras att mängden industriavfall, bygg- och 
rivningsavfall etc. i hög grad är beroende av konjunkturen. Till följd av ökad 
sortering av såväl industriavfall som bygg- och rivningsavfall kan andelen 
utsorterat avfall från dessa kategorier förväntas öka. De avfallsflöden som i 
dagsläget omhändertas på annat sätt än genom kommunernas hantering 
förutsätts även fortsättningsvis hanteras vid sidan av de kommunala systemen, 
då det för dessa flöden bedöms finnas ett etablerat omhändertagande. 

Mängden farligt avfall från industrier och bygg- och anläggningsverksamhet med 
mera kan komma att öka. Skälen till detta är främst att trenden är att allt mer 
avfall definieras som farligt avfall och att byggnation kan kräva sanering av 
förorenade områden som genererar förorenade massor som måste behandlas. 
Ökningen av mängden farligt avfall från industri och annan verksamhet kan 
motverkas av företagens interna miljöarbete som bidrar till miljöanpassning av 
produktionen.
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På senare år har cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller blivit allt 
viktigare för både myndigheter och privata företag, vilket kan bidra till att bryta 
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och avfallsproduktion och leda till att 
mängden verksamhetsavfall minskar.

5.2 Prognos över avfallsmängder
I Figur 1 presenteras en prognos fram till 2030 över hur det avfall som hanteras 
genom KNÖL-kommunerna, exklusive slam, samt avfall som omfattas av 
producentansvar fördelas på respektive behandlingsmetod13.

Prognosen baseras på avfallsmängder år 2030, förväntad 
befolkningsutveckling14 samt att avfallsplanens mål om minskande total mängd 
kommunalt avfall per person nås och ökad sortering till följd av genomförande 
av åtgärder enligt handlingsplanen (se bilaga 1). Även utbyggnad av 
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper förutsätts samt att 
mängden matsvinn minskar i en takt som möjliggör en halvering till 2030, enligt 
FN:s globala hållbarhetsmål. Prognosen fokuserar på det avfall som hanteras 
genom KNÖL-kommunerna samt avfall som omfattas av producentansvar.

Figur 1 Nuläge och prognos över behandling/återvinning av insamlade 
avfallsmängder15. Avser avfall som hanteras genom kommunerna och avfall 
som omfattas av producentansvar. Spill, siktrester och askor från respektive 
behandlingsmetod har inte beaktas.

                                                          
13 Den behandling som avses är primär behandling och återvinning av mat- och restavfall, förpackningar och 
returpapper från fastighetsnära insamling (FNI) och återvinningsstationer (ÅVS), grovavfall och trädgårdsavfall 
från FNI och återvinningscentraler (ÅVC) samt farligt avfall och elavfall. Vidare omhändertagande av rester 
såsom spill, siktrester och askor från olika behandlings- och återvinningsprocesser såsom energiåtervinning 
omfattas inte av framtagen prognos.
14 Baserat på en fortsatt befolkningsminskning på i genomsnitt 0,7 % per år.
15 Av det avfall som uppstår i KNÖL-området väntas mängden till materialåtervinning öka genom fastighetsnära 
insamling samt förbättrad sortering på återvinningscentralerna. Den totala ökningen materialåtervinning blir dock 
mindre än förväntat på grund av minskande befolkning i området. Utsorteringen av matavfall till biologisk 
behandling väntas öka men den totala mängden matavfall till biologisk behandling sjunker ändå till följd av 
minskat matsvinn och minskande befolkning. Mängden avfall till energiåtervinning väntas sjunka till följd av ökad 
utsortering av avfall till materialåtervinning och biologisk behandling och minskande befolkning. Mängden avfall 
som deponeras väntas fortsatt vara mycket liten och utgörs av asbest.
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Prognosen innebär att mängden kommunalt avfall per person minskar. 
Bedömningen är något osäker utifrån bland annat hur avfallsproduktionen per 
person i praktiken kommer att utvecklas och hur stor effekt avfallsförebyggande 
åtgärder kommer att få.

Med undantag för avfall som omfattas av producentansvar saknas 
mängdstatistik för avfall som kommunerna inte ansvarar för. Sådant avfall är till 
exempel industriavfall, bygg- och rivningsavfall och park- och trädgårdsavfall 
från verksamheter. Någon prognos för dessa avfallsslag har därför inte kunnat 
göras.

Prognosen omfattar inte heller vidare omhändertagande av rester såsom spill, 
siktrester och askor från behandling eller återvinning av insamlat avfall. Dessa 
rester behandlas i huvudsak genom exempelvis energiåtervinning eller 
deponering. I detta sammanhang kan särskilt noteras att avfall som behandlas 
genom energiåtervinning ger upphov till en mängd aska och slagg som 
motsvarar ca 20-25 % av mängden avfall till energiåtervinning. Denna mängd 
måste helt eller delvis omhändertas genom deponering

5.3 Behov av insamlingssystem och anläggningar
Avfallsflödenas framtida utveckling enligt framtagen prognos bedöms inte 
föranleda något behov av utökad kapacitet för behandling av avfall i KNÖL-
området. Däremot kan ökad utsortering av vissa avfallsslag för 
materialåtervinning medföra behov av ökad kapacitet för mottagning av dessa 
avfallsslag.

5.3.1 Avfall under kommunalt ansvar
Baserat på de trender och prognoser som beskrivits ovan kan konstateras att 
behovet av kapacitet för behandling av brännbart avfall genom energiåtervinning 
kommer att minska medan behovet av kapacitet för biologisk behandling av 
matavfall kommer att öka något.

Även behovet av kapacitet för omlastning och vidareförädling av utsorterade 
fraktioner till materialåtervinning kommer troligen att öka. Återvinningen antas 
i många fall ske i anläggningar utanför KNÖL-området.

5.3.2 Verksamhetsavfall
För verksamhetsavfall, vilket inte omfattas av kommunalt ansvar för 
avfallshantering, finns begränsat med information om mängder som 
uppkommer inom kommunerna. Även information om kapaciteten i befintliga 
anläggningar för behandling av verksamhetsavfall är begränsad. Det finns inga 
uppgifter om att mängden verksamhetsavfall skulle ändras drastiskt under 
planperioden och därmed förändra behovet av behandlingsanläggningar. På 
längre sikt kan dock förväntad befolkningsminskning väntas medföra minskade 
mängder verksamhetsavfall och därmed minskade intäkter för avfallshanterarna. 
Detta skulle kunna innebära att kommunerna skulle behöva ta ansvar även för 
insamling av verksamhetsavfall.

Som nämnts i kapitel Fel! Hittar inte referenskälla. har inga beräkningar 
gjorts på mängden verksamhetsavfall.
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5.4 Koppling till fysisk planering
Alla kommunerna i KNÖL-området har översiktsplaner som syftar till att 
planera grunddragen i mark- och vattenanvändningen i respektive kommun, i 
huvudsak utifrån allmänna intressen. En väl fungerande avfallshantering är ett 
allmänt intresse och bör därför finnas med i den fysiska planeringen, exempelvis 
beträffande återvinningscentraler, platser för återbruk och avfallsanläggningar.

I detaljplaner regleras markens lämplighet för en viss användning mer i detalj. I 
arbetet med att ta fram en detaljplan ska avvägningar göras mellan allmänna och 
enskilda intressen, vilket innebär att bland annat möjligheterna att ordna 
avfallshämtning kan behöva utredas. Detta är sällan ett problem då detaljplaner 
oftast tas fram i tätorter men får som konsekvens att gator i princip alltid 
utformas med insamlingsfordonets framkomlighet som en dimensionerande 
faktor.

5.5 Investeringar kopplade till nya insamlingssystem och 
anläggningar 

Under kommande år kommer investeringar göras gällande nya anläggningar för 
hantering av avfall i KNÖL-området. Några investeringar gällande nya 
insamlingssystem kommer troligtvis inte att göras.

I avfallsplanens handlingsplan med åtgärder, bilaga 1, har resursbehovet för 
respektive åtgärd bedömts. En del av åtgärderna berör anläggningar för att 
hantera avfall. De investeringar som kommer göras gällande anläggningar i 
KNÖL-området är exempelvis: 

Ny ÅVC i Lindesberg

Utveckling på ÅVC:

o utveckla möjligheterna att lämna och förbereda avfall för 
återbruk

o utveckling av insamling av farligt avfall 

o införande av nationella skyltsystemet på ÅVC

Investeringarna kommer kostnadsberäknas först då det är aktuellt att starta det 
inledande arbetet inför ovan nämnda projekt.

Utifrån handlingsplanen kan även konstateras att några åtgärder kan komma att 
innebära framtida investeringar gällande både nya insamlingssystem och nya 
anläggningar. De eventuella framtida investeringarna är:

Plats för mellanlagring av schaktmassor 

Utveckling av insamlingstjänster för textil

System för insamling av förpackningar och tidningar (eventuella kärl, 
plats för omlastning då fler fraktioner ska hanteras, etc.)
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6 Konsekvenser av avfallsplanen

6.1 Miljö
Avfallsplanens inriktningsmål, nyckeltal med målvärden och åtgärder bidrar till 
att uppfylla nationella miljökvalitetsmål, EU:s miljö-, avfalls- och klimatmål samt 
FN:s globala hållbarhetsmål. De nationella miljökvalitetsmål som berörs i störst 
utsträckning är ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad 
klimatpåverkan” som alla bedöms påverkas i positiv riktning till följd av planens 
genomförande.

Flera åtgärder i avfallsplanens handlingsplan handlar om att förbättra 
förutsättningarna för att förebygga avfall och återvinna avfall, exempelvis genom 
att utveckla möjligheterna att lämna och förbereda avfall för återbruk på 
återvinningscentralerna, att inrätta en ”kommunal överskottscentral” för återbruk
av utrustning från kommunala verksamheter samt att ta fram en strategi för att 
främja hållbara/cirkulära upphandlingar med fokus på avfallsförebyggande och 
att följa upp ställda krav. Det finns även en åtgärd om att ta fram en övergripande 
strategi för minskad nedskräpning.

Andra åtgärder i handlingsplanen syftar till att förändra beteenden, exempelvis 
information om förebyggande av avfall, stöd till initiativ avseende 
bytardagar/loppisar, erfarenhetsutbyte inom kommunernas kostverksamheter 
angående minskat matsvinn och framtagande av en kommunikationsplan med 
utgångspunkt i avfallsplanen. Det tar lång tid att förändra beteenden men om 
insatserna följs av förändrat beteende hos många invånare kan åtgärderna på
längre sikt ge stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och 
minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.

Åtgärderna syftar till positiv miljöpåverkan men kan även medföra vissa 
negativa effekter. Exempelvis kan åtgärder om informera om källsortering leda 
till en ökning av transporter med tunga fordon. Den negativa miljöpåverkan kan 
motverkas genom att ställa krav på fossilfria bränslen i kommunala 
upphandlingar av insamling och transport av avfall.

Sammantaget bedöms genomförandet av avfallsplanen medföra positiv 
miljöpåverkan. Det är viktigt att ha uthållighet beträffande informations- och 
utbildningsinsatser, eftersom det tar tid att förändra beteenden.

I Bilaga 5 presenteras en miljökonsekvensbeskrivning av avfallsplanens 
genomförande.
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6.2 Ekonomi
Genomförandet av avfallsplanens åtgärder medför ökade kostnader, där den del 
som avser avfallshantering inom det kommunala avfallsansvaret finansieras av 
avfallstaxan. Till de större kostnaderna hör att:

Genomföra informationsinsatser.

Ta fram en kommunikationsplan med utgångspunkt i avfallsplanen.

Lindesbergs ÅVC

Genomföra åtgärder enligt utredning om lämpliga system för insamling 
av förpackningar och returpapper.

Utveckla eller utöka insamlingen av farligt avfall.

Utveckla möjligheterna att lämna och förbereda avfall för återbruk på 
återvinningscentralerna.

Använda det nya nationella skyltsystemet på återvinningscentralerna.

Utreda möjligheten att införa ”grönt kort” på återvinningscentraler.

Utreda alternativ insamling av sorterat grovavfall till återvinning och 
återbruk.

Använda fossilfria bränslen vid insamling och transport av avfall.

Säkerställa att källsorteringsmöjligheter finns i kommunala 
verksamheter.

Inrätta en ”kommunal överskottscentral” för återbruk av IT-utrustning
från kommunala verksamheter,

Genomföra, analysera och kommunicera mätningar av matsvinn i 
kommunernas måltidsverksamheter.

Ta fram strategier för att främja hållbara/cirkulära upphandlingar och 
minskad nedskräpning.

Säkerställa att avfall från kommunala bygg- och anläggningsprojekt 
sorteras enligt gällande lagstiftning.

Utreda möjligheten till deponi och/eller mellanlager för schaktmassor 
och en samordnande funktion för hanteringen.

Åtgärda nedlagda deponier enligt separat handlingsprogram.

Genomförandet av åtgärderna förutsätter engagemang från flera olika delar av 
kommunernas organisationer. Samhällsbyggnadsförbundet är en nyckelaktör i 
arbetet men många viktiga åtgärder avseende exempelvis förebyggande av avfall 
bygger till stor del på på engagemang från kommunerna. Åtgärderna kan 
medföra kostnader till följd av behov av ökade personella resurser eller andra 
driftkostnader men det kan även bli aktuellt med investeringar.

6.2.1 Personella resurser
En del av åtgärderna i avfallsplanens handlingsplan bedöms kunna genomföras 
med befintliga personella resurser, men beroende på vilka resurser som finns i 
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respektive kommun kan det finnas behov av tillfälliga resursförstärkningar eller 
omprioriteringar. Flera av åtgärderna kan med fördel genomföras i samverkan 
mellan kommunerna i KNÖL-området, vilket bedöms underlätta genomförandet 
av avfallsplanen.

Handlingsplanen innehåller ett flertal åtgärder avseende kommunikation. Dessa 
åtgärder bedöms delvis kunna genomföras med befintliga resurser men för vissa 
kommunikationsinsatser kan de personella resurserna behöva förstärkas.

6.2.2 Övriga kostnader
Några åtgärder i avfallsplanens handlingsplan innebär eller kan innebära 
investeringar under de närmaste åren. Exempel på sådana åtgärder kan handla 
om att utveckla möjligheterna att ta emot och förbereda avfall för återbruk på 
återvinningscentralerna och att säkerställa att källsorteringsmöjligheter finns i 
kommunala verksamheter.

6.2.3 Avfallstaxa
Genomförandet av åtgärderna enligt avfallsplanens handlingsplan, under 
förutsättning att ett antal åtgärders verkställande resulterar i investeringar och 
ändrad drift, kan komma att innebära höjning av kommunernas avfallstaxor.

En del av avfallsplanens åtgärder med avfallsförebyggande och/eller 
kvalitetshöjande karaktär kan påverka taxan positivt. Till exempel kan en 
framgångsrik satsning på återbruk ge kostnadsbesparingar, då avfall till 
förbränning och deponering minskar.

Åtgärder som inte genomförs inom ramen för det kommunala ansvaret för 
avfallshantering, utan inom andra verksamheter, ger upphov till kostnader som 
inte påverkar avfallstaxan.

6.2.4 Ekonomiska konsekvenser på längre sikt
Utöver ovanstående kända åtgärder som kräver ekonomiska insatser kan ytterligare 
drift- eller investeringskostnader tillkomma till följd av genomförande av 
förändringar baserat på olika strategier och utredningar, exempelvis strategi för 
minskad nedskräpning och utredningar om utveckling av olika delar av 
insamlingssystemet.

Genomförande av vissa åtgärder kan även leda till lägre kostnader däribland 
åtgärder för minskat matsvinn inom kommunala verksamheter. Andra exempel 
är åtgärder som kan resultera i förbättrad utsortering av avfall till 
materialåtervinning, vilket innebär större mängder material av god kvalitet. 
Dessa material har ofta ett ekonomiskt värde.

Kostnader kan, ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, på sikt innebära 
besparingar. Det gäller att hushålla med jordens ändliga resurser genom att så 
långt det är möjligt förebygga avfall, återvinna material i kretsloppet och minska 
beroendet av fossila bränslen. Att ta kostnader för minskad föroreningsbelastning 
i miljön och inte bygga upp en allt större miljöskuld, är en investering för 
framtiden. De långsiktiga ekonomiska konsekvenserna efter att olika åtgärder har 
genomförts beskrivs inte närmare i denna avfallsplan.
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6.3 Service
En acceptabel servicenivå är en av förutsättningarna för en fungerande 
källsortering. För att avfallsplanens mål om ökad återvinning ska kunna nås krävs 
därför förbättrad servicenivå med bl.a. utvecklade sorteringsmöjligheter och ökad 
tillgänglighet på t.ex. återvinningscentralerna.

I utformningen av servicen är det viktigt att inkludera de sociala aspekterna i 
avfallsplaneringen och skapa de förutsättningar som olika grupper av människor 
behöver för en hållbar avfallshantering. Insatserna måste bygga på en social 
konsekvensanalys där kommuninvånares olika behov och förutsättningar 
identifieras på ett sätt som möjliggör en målgruppsanpassning av åtgärderna. En 
viktig analys är exempelvis hur olika människor rör sig, vilka som har tillgång till 
insamlingsplatser och under vilka förutsättningar, var invånarna upplever 
otrygghet, och så vidare. På samma sätt har de kommunikationsåtgärder som 
genomförs större möjlighet att få genomslag när de utgår från kunskaper om 
olika gruppers förutsättningar och behov. På detta sätt kan avfallsplanens 
åtgärder bidra till att skapa förutsättningar för en socialt hållbar avfallshantering 
och i förlängningen ett socialt hållbart samhälle.

I avfallsplanens handlingsplan finns åtgärder med direkt koppling till 
servicenivån för avfallslämnare. Till det viktigaste av dessa åtgärder hör att 
utveckla möjligheterna att lämna och förbereda avfall för återbruk på 
återvinningscentralerna och att utveckla eller utöka insamlingen av farligt avfall. 
Andra åtgärder som kan komma att bidra till ökad service är utredningar om 
lämpliga system för insamling av förpackningar och returpapper, ”grönt kort ” på 
återvinningscentraler, alternativ insamling av sorterat grovavfall till återvinning 
och återbruk samt utveckling av insamlingstjänster för textil.
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Ärendet 
Hällefors kommun har mottagit en remissversion av rapport kring Regionalt 
trafikförsörjningsprogram i Örebro län. Den beskriver nuläge och framtida 
planering av kollektivtrafik, färdtjänst och andra kollektiva transportmedel 
som Region Örebro tillhandahåller.  
 
Ur rapporten kan utläsas hur önskan är att framtida kollektivtrafik ska 
utvecklas för att främja användandet för att ur det hänseendet uppfylla de mål 
som finns i Agenda 2030. Rapporten ger dock inga svar på hur 
upprätthållandet av kollektivtrafik i landsbygd ska gå till vilket kan tyckas 
olyckligt då länet är stort och stora delar av den totala ytan är landsbygd. Här 
ser förvaltningen framtida utmaningar både för Regionen att inte glömma bort 
landsbygden men även för kommunerna att bevaka och främja kollektivtrafik 
i de delarna av länet. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen ser stora risker i att kollektivtrafik skärs ned i 
landsbygd vilket spär på en segregering mellan stad och land.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen ser stora miljövinster i att upprätthålla 
kollektivtrafik i hela länet. Det torde ge större miljöeffekter att i stad införa 
regleringar av biltrafik än att skära ned på kollektivtrafik i landsbygd.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen ser inga beskrivna konsekvenser i rapporten. 
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1. Bakgrund 

1.1 Trafikförsörjningsprogrammets syfte 
Enligt kollektivtrafiklagen (lag (2010:1065) om kollektivtrafik) ska varje län ha en 
regional kollektivtrafikmyndighet. I Örebro län är det Region Örebro län som utgör 
myndigheten och har enligt lagen i uppdrag att regelbundet upprätta ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram. Programmet i fråga ska ange mål för och beskriva behov av 
kollektivtrafik i länet samt beskriva den långsiktiga strategiska planeringen för regional 
kollektivtrafik. Trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur kollektivtrafik som 
verktyg kan bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).  
Utifrån programmet ska kollektivtrafikmyndigheten fatta beslut om allmän trafikplikt 
och dessa beslut anger mer konkret kollektivtrafikmyndighetens åtagande när det gäller 
att arrangera regional kollektivtrafik i länet. 
 
Huvudpunkterna i vad trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla är enligt lagen 
följande: 
1. Behovet av regional kollektivtrafik i länet ska beskrivas samt mål för 
kollektivtrafikförsörjningen 
2. Alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna 
utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på 
grundval av allmän trafikplikt. 
3. Åtgärder för att skydda miljön, 
4. Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till 
behov hos personer med funktionsnedsättning, 
5. De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. 
6. Omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) 
om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den 
mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten. 
 
Några viktiga begrepp: 
• Trafikplikt – med trafikplikt menas den trafik som ligger till grund för beslut om 
allmän trafik, det vill säga den trafik som myndigheten väljer att tilldela eller 
upphandla och avtala om. 
• Regional kollektivtrafik – med regional kollektivtrafik menas enligt lagen all 
kollektivtrafik inom länet (både allmän och kommersiell trafik),samt trafik över 
länsgräns där det huvudsakligaste resandet utgörs av vardagsresor. 
• Särskild kollektivtrafik – med särskild kollektivtrafik menas samhällsbetald trafik 
som inte är öppen för alla utan kräver någon form av tillstånd. Till särskild 
kollektivtrafik räknas färdtjänst, riksfärdtjänst, vissa sjukresor samt skolskjutsar. 
Inom Region Örebro län benämns det som serviceresor. 
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Ambitionen är att denna tredje version av trafikförsörjningsprogram ska ses över i sin 
helhet under år 2024.

2. Mål

2.1 Samhällsmål för kollektivtrafiken att bidra till
Trafikförsörjningsprogrammet är, som tidigare nämnts, underställt det regionala 
måldokumentet regional utvecklingsstrategi. De mål som finns formulerade i den
regionala utvecklingsstrategin anger regionens ambitioner för regional utveckling inom 
en rad områden och de specificeras genom ett antal effektmål inom områdena: Stark 
konkurrenskraft, Hög och jämlik livskvalitet samt God resurseffektivitet. 

Det är även av vikt att sätta programmet och dess funktion i ett större sammanhang och 
perspektiv. Målen i detta trafikförsörjningsprogram är formulerade för att passa in i den 
kedja av mål och strategier som finns från global nivå hela vägen ner till regional nivå. 
I centrum står även själva produkten som ska levereras mot kund, det vill säga utbudet 
av kollektivtrafik. Det trafikförsörjningsprogrammet tillför i den här kedjan av 
målformuleringar är att omsätta målen på samhällsnivå till en kollektivtrafikkontext. 
Det beskriver hur ”verktyget” kollektivtrafik bidrar till att nå samhällsmålen. Figur 1 
visualiserar hierarkin med målsättningar och sätter fokus på den produkt som levereras 
mot kund. Det är först när trafiken används som den bidrar till målen så figuren går att 
läsa både från vänster och höger.

Figur 1.Schematisk hierarki mellan måldokument för utformning av utbud av kollektivtrafik. I bilden finns 
ingen hierarki mellan storregional och regional nivå. De samexisterar och påverkar varandra.
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2.2 Mål för kollektivtrafiken
Målen i trafikförsörjningsprogrammet tar sikte på år 2030 och är 6 stycken till antalet.
Samtliga mål är applicerbara på allmän kollektivtrafik men de tre målen om nöjdhet, 
infrastruktur och minskad påverkan på hälsa, klimat och miljö omfattar även 
serviceresor. För allmän kollektivtrafik är målet om ökad marknadsandel hierarkiskt 
överställt övriga mål. 

Figur 2. Mål för allmän kollektivtrafik respektive serviceresor. Gröna mål är exklusiva för allmän 
kollektivtrafik medan blå/gröna delas och appliceras på både allmän kollektivtrafik och serviceresor.

Arbetet med att säkerställa att utveckling sker i riktning med dessa mål sker genom 
årlig uppföljning och analys av en rad indikatorer som framgår av Tabell 1 och Tabell 
2 i kapitel 9.

2.3 År 2030… 
År 2030 har andelen resor som görs med kollektivtrafik ökat väsentligt inom 
Örebroregionen. Kollektivtrafik har etablerat sig som en självklar valmöjlighet när 
avstånden är för långa för att gå eller cykla och tillgängligheten till kollektivtrafik har 
utvecklats i takt med hur förväntningarna på kollektivtrafik som medel för att uppnå ett 
hållbart transportsystem ökat.

År 2030 är förberedelserna inför att resa kollektivt är minimala och såväl nya som 
vaneresenärer upplever det enkelt att få tillgång till information om avgångar, resetider, 
bytesmöjligheter, produktsortiment och störningsinformation. Resenärer känner 
trygghet i att buss och tåg avgår och kommer fram i tid.

År 2030 är kollektivtrafikutbudet sammanhållet och sömlöst oavsett om den genomförs 
med buss, tåg, färdtjänst eller annat trafikslag. Det klassiska utbudet av kollektivtrafik 
kompletterats med en rad nya tjänster och trafikslag som kunder kombinerar för att 
tillfredsställa sina behov av resor. Trafikformerna Närtrafik och BRT har etablerats och 
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fungerar ur kundsynpunkt som naturliga länkar till övrigt utbud och bidrar till ökad 
tillgänglighet, ökad marknadsandel samt minskad trängsel och lägre bullernivåer.

År 2030 har kollektivtrafiken tillägnat sig de tekniska framsteg som gjorts gällande 
drivmedel och på fordonssidan för en stadigt minskad negativ påverkan på hälsa, klimat 
och miljö.

År 2030 har ytterligare ett stort antal hållplatser gjorts tillgängliga genom samarbete 
med kommunerna och Trafikverket. Hållplatserna är nu utrustade för ökad attraktivitet, 
trygghet och erbjuder bra bytesmöjligheter. Miljö ombord på bussar och tåg är 
inbjudande och erbjuder möjlighet till både avkoppling och arbete.

3. Faktorer som ökar attraktivitet och 
nöjdhet

Svensk och internationell forskning målar upp en tydlig bild av vilka faktorer som har 
inverkan på hur attraktiv kollektivtrafiken upplevs (Dickinsson & Wretstrand, 2015). 
Målsättningarna i detta program tar avstamp i denna forskning för att säkerställa att 
formulerade strategier faktiskt leder mot ovan uppsatta mål för kollektivtrafiken.

Figur 3.Faktorer som påverkar attraktivitet som i sin tur kan leda till ökat resande och ökat uttyck av 
nöjdhet hos kund.

En omfattande kartläggning har också gjorts av länet gällande befolkningsutveckling, 
sysselsättning, pendling, restider, prisutveckling etc. Denna utgör underlag för mål 
och strategier i programmet. Kartläggningen återfinns i Bilaga 1 som heter Nuläge.
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4. Strategisk inriktning för kollektivtrafiken
I detta kapitel beskrivs vilka centrala strategier som används i arbetet för att uppnå 
målen och därmed erbjuda attraktiv och tillgänglig allmän kollektivtrafik och 
serviceresor. 

Den grundläggande hållningen är att allmän kollektivtrafik  ska vara en faktor som 
bidrar till samhällsutveckling. Utbudet ska utvecklas trafikslagsövergripande där varje 
trafikslag eller linjetyp är en del av helheten. Utbudet utvecklas i samverkan med 
planeringsprocesser i kommunerna men kan även användas för att bana väg för 
etableringar och utbyggnad.

I tider där vanor och beteenden förändras är det viktigt att vara lyhörd och utgå från 
befolkningens preferenser och behov av resande. För att undersöka kunders behov är 
arbetssättet något annorlunda än vad det var för några år sedan. Då var det vanligt att 
prognoserna byggdes utifrån hur de gamla resmönstren såg ut. Idag läggs större vikt 
vid prognoser om hur resenärer kommer vilja resa framöver. Därutöver är det inte minst 
viktigt att inriktningen för kollektivtrafiken också tar sin utgångspunkt i de mål som 
finns uppställda. Det är inte alltid att människors samlade vilja att resa på ett sätt 
överensstämmer med exempelvis klimatmålen. 

I tabellen nedan finns strategier sammanfattade i fyra olika kategorier och under 
efterföljande rubriker följer en genomgång där strategierna beskrivs ytterligare och 
sätts i kontext. Samtliga strategier är applicerbara i arbetet med allmän kollektivtrafik 
och en handfull är även applicerbara i arbetet med serviceresor. Vilka dessa är 
framgår i texterna som följer.

Tabell 1. Centrala strategier för att nå uppsatta mål för kollektivtrafiken.
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4.1 Trafikering 
Vid utveckling av trafiken, i syfte att locka fler resenärer, bör man i första hand se över 
om det går att minska restiden. Konkurrenskraftiga restider jämfört med bil och hög 
turtäthet i relationer med hög efterfrågan på resor. Relationer med störst efterfrågan på 
resor behöver trafikförsörjas så att kunder erbjuds både hög turtäthet och korta restider.  
Prioritera i första hand högre turtäthet i relationer under 30 minuter. Vid kortare resor 
utgör anslutningsresor till hållplats samt väntetid en förhållandevis stor andel av den 
totala restiden. För att minimera dold väntetid är det vid utveckling av trafiken generellt 
bättre att sätta in en extra avgång istället för att försöka minska restiden. Observera att 
”högre turtäthet” inte per definition innebär ”hög turtäthet”. I längre reserelationer 
utgör kollektivtrafikresan en större andel av den totala restiden och därför bör kortare 
restider prioriteras i relation över 30 minuter.  
 
Dagens trafikutbud innebär bytesfria resor mellan Örebro och övriga 
kommunhuvudorter i de flesta fall och denna princip bör bevaras även framåt eftersom 
det är mellan Örebro och angränsande nodstäder som har störst resandeflöden kan ses. 
 
Trafikutvecklingen ska ske på ett sätt som slår vakt om värdena pålitlighet och 
punktlighet eftersom de påverkar attraktiviteten i stor utsträckning. Det handlar dels 
om att människor ska uppleva linjedragningar varaktiga över tid, vilket även möjliggör 
ett byggande och investerande i kollektivtrafiknära lägen. Det innebär även att invånare 
och besökare måste kunna lita på att kollektivtrafiken avgår och kommer fram i tid för 
att våga planera sin vardag och fritid med hjälp av den och känna möjlighet att anpassa 
sitt resande efter oförutsedda händelser. Punktligheten är viktigt för såväl resenärer 
inom allmän kollektivtrafik som inom serviceresor. 

4.2 Attraktiv och tillgänglig resa 
Utveckling av hållplatser och stationer i anslutning till kollektivtrafiken ska leda till 
ökad funktion utifrån ett ”hela-resan”-perspektiv. Det innebär att det i större 
utsträckning behöver etableras infrastruktur för att parkera, låsa fast eller ta del av free 
floating-mobilitet vid punkter där kunder förväntas lägga tid på att byta mellan olika 
transportmedel. Det förutsätter i sin tur en fortsatt utveckling av samarbetet med 
kommuner och Trafikverket gällande byggande av hållplatser, pendlarparkeringar för 
bilar, cyklar eller andra transportmedel. Det övergripande syftet är att öka 
tillgängligheten och efterfrågan på resor i stråken med stor efterfrågan på resor. Vi ska 
i större utsträckning möjliggöra för att kombinera transportslag och för det krävs en 
bredare definition av stationer och hållplatser.  
 
Arbetet med att tillgänglighetsanpassa och utrusta bussar och hållplatser enligt 
tillgänglighetskraven ska fortsätta. Det är ett arbete som ökar förutsättningarna för att 
kunder ska kunna flöda mellan trafiksystemen allmän kollektivtrafik och serviceresor. 
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Arbetet består exempelvis av en fortsatt utbyggnad av audiovisuellt 
informationssystem på bussar och kraftsamla för att höja hållplatsstandarden i länet. 
Av stycke 8.5 framgår definitionen av tillgänglig hållplats samt vilka utrustningsnivåer 
som är lämpliga beroende på resande från hållplatsen, om den utgör en målpunkt för 
specifik kundgrupp, hållplatsens funktion kopplat till byte mellan färdmedel samt 
hastighet på väg. Fokus för åtgärder är hållplatser i av RUSen utpekade 
utvecklingsområden. I arbetet är det viktigt att åtgärderna inte skapar hållplatser som 
öar av tillgänglighet. Ett verktyg som ska användas för att undvika detta är genom 
samordning mellan arbetet att bygga ut infrastruktur för gång och cykel och 
tillgänglighetsanpassning av hållplatser. 
 
Kunders upplevelse av att känna tillit till och planera sina resor med kollektivtrafiken 
ökat i takt med att de har tillgång till information om trafiken i realtid. Det sker 
exempelvis genom buss på karta eller genom tillgång till störningsinformation. 
Utvecklingskraft bör därför läggas på att utveckla metoder för att tillhandahålla 
realtidsinformation om tider, körvägar, eventuella förseningar och inställda turer.   
 
En viktig konkurrensfördel i kollektivtrafiken är möjligheten att använda restiden 
effektivt, exempelvis för arbete eller avkoppling. Fordonsflottan ska utvecklas för att 
kunder som reser i nedan typer av trafik ska erbjudas kompletterande komfort: 
 Resor över 30-35 minuter 
 Linje (med minst ovan angiven körtid) som körs i de nodsammanbindande 

kollektivtrafikstråken 
 Linje (med minst ovan angiven körtid) som körs med expressbussar eller 

regionlinjer med många avgångar och hög andel arbetspendling.  
Kompletterande komfort kan vara exempelvis eluttag, wifi och fällbara säten.  
 
Covid19-pandemin har påverkat definitionen av acceptabel trängsel i väntan på och 
ombord på kollektivtrafiken. Detta ställer nya krav på utbudet och analyserna av 
efterfrågan på resor. Det finns med anledning av detta behov av att etablera nya metoder 
att förutse trängsel samt att dimensionera trafikutbudet där efter. Den satsning som 
bedöms ge absolut störst hämmande effekt på förekomsten av trängsel i länets 
kollektivtrafik är utveckling av ett system för Bus Rapid Transit (BRT) i Örebro stad, 
genom en utökning av turtätheten i de stråk där vi idag har såväl det största resandet 
som störst antal avgångar med trängselproblematik. En annan åtgärd för att minska 
trängsel kan vara att ta fram prismodeller som stimulerar fler resenärer att välja de 
avgångar som normalt har en låg beläggning.   
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4.3 Försäljning 
Priset är dels en ekonomisk faktor men fungerar även som ett viktigt verktyg som kan 
bidra till att öka nöjdheten hos de som reser samt locka fler resenärer. Överlag finns en 
ambition att Örebro län ska ha priser som gör resande med allmän kollektivtrafik 
konkurrenskraftigt jämfört med att resa med bil. Nyligen har också den geografiska 
giltigheten styrts om till fem nivåer; tätort/kommun, ett område, två områden och län 
och syftet är att detta ska upplevas som en sänkt tröskel för kunder att använda 
kollektivtrafiken vid fler tillfällen än innan. 
 
För att bättre nyttja de resurser som läggs och står till förfogande för kollektivtrafiken 
ska en hög beläggning eftersträvas under hela trafikdygnet. Prismodeller, som är en del 
i det totala erbjudandet som paketeras till kund, ska bidra till att attrahera fler resenärer 
samtidigt som tillförsel av intäkter inte äventyras. Modellerna ska vara konsekventa 
och ge lika förutsättningar i hela länet. 
 
Säljlösningar och informationskanaler ska utvecklas för att minimera kraven på 
förberedelser inför resor med kollektivtrafiken. Sådana lösningar bidrar även till 
kortare restider och enkelhet för resenären. För att lyckas behöver digitala kanaler för 
försäljning och information utvecklas framåt. Kopplat till information ligger 
utmaningar i att på bredare front erbjuda pålitlig tillgång till realtid i alla trafiktyper 
samt störningsinformation.  
 
Påverkanskampanjer har visat sig ha god effekt på efterfrågan och att låta kunder prova 
utbudet har gjort att många stannat som kunder. Strategin bör därför vara att fortsätta 
med detta både på långs sikt men även specifikt i utmaningen att återetablera resandet 
efter minskningen av resandet efter restriktionerna under Coronapandemin. 
 

4.4 Hälsa, klimat och miljö 
Kollektivtrafiken utgör å ens sidan ett verktyg för att minska transporters negativa 
effekter på hälsa, klimat och miljö. Det är även viktigt att jobba med att säkerställa att 
utförandet av trafiken i sig har så liten negativ effekt som möjligt på samma mål.  
Ett tredje perspektiv är att kollektivtrafikresande innebär att resenärer rör mer på sig i 
vardagen och genererar färre utsläpp av partiklar och buller jämför med om resan gjorts 
med bil. Slutsatsen är att kollektivtrafikresandet genererar betydande positiva 
hälsoeffekter och en förbättrad hälsa innebär i sin tur en samhällsekonomisk nytta när 
belastning på vård minskar. 
 
Kollektivtrafiken är ett centralt verktyg när det gäller att minska transporternas negativa 
klimatpåverkan. Självklart är det viktigt att det sker en fortsatt omställning till en 
privatbilism som sker med fordon med så liten klimatbelastning som möjligt. Men – 
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för att minska persontransporternas negativa klimatpåverkan är det allra viktigaste att 
så många bilresor som möjligt ersätts med kollektivtrafik, gång eller cykel. 
 
För att detta ska vara möjligt är det viktigt att vi har en kollektivtrafik som 
dimensioneras för att klara en ökad marknadsandel i nivå med såväl efterfrågan som de 
uppställda klimatmålen. Det är också centralt att kollektivtrafiken utformas så att den 
är ett alternativ som upplevs som mer attraktivt än bilen. Till sist är också så att 
kollektivtrafik fungerar som verktyg klimatmålen bara om den används. En 
förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara såväl klimat- och resursmässigt hållbar, 
är att den har en beläggning som uppgår till en nivå som gör att det finns klimatnyttor 
med att människor väljer kollektivtrafiken framför att åka bil och att marknadsandelen 
ökar enligt målsättningen. För att uppnå detta krävs förändrade resebeteenden. Därför 
behöver Regionen utveckla arbetet med mobility-management både drivet av Region 
Örebro län men även inom nätverk tillsammans med kommuner och andra 
samhällsaktörer. 
 
Utöver att så många som möjligt reser med kollektivtrafiken, är det också viktigt att 
kollektivtrafiken i sig ger så små avtryck som möjligt på klimat och miljö. När vi nu 
tar steg bortom fossilfrihet inom allmän kollektivtrafik, och så småningom även inom 
serviceresor, utökas ansatsen med att minimera drivmedlens påverkan på övriga 
svenska miljömål1. Även om minskad miljöpåverkan och minskad energiförbrukning 
är den huvudsakliga inriktningen för kollektivtrafikens drivmedel är biogas alltjämt ett 
relevant drivmedel mot bakgrund av dess positiva effekter när det gäller att understödja 
en lokal kretsloppsekonomi som gör att miljövärdet är högt trots en något längre 
energieffektivitet. 
 
Efterfrågan på biodiesel kommer sannolikt att öka kraftigt fram till 2030, främst till 
följd av reduktionsplikten för diesel som införs stegvis. De föreslagna nivåerna i 
reduktionsplikten skulle leda till att andelen av biodiesel ökar till 78 procent 2030. 
Detta är att jämföra med en andel på 31 procent för 2021. Sammantaget innebär detta 
en osäker tillgång på biodiesel och en trolig prisökning på drivmedlet under kommande 
år. För serviceresor ligger fokus på att nå målet om 100% fossilfria drivmedel samt att 
påbörja elektrifiering av fordonsflottan. För allmän kollektivtrafik är behovet främst att 
minska behovet av biodiesel samt att påbörja elektrifiering av fordon inom 
stadstrafiksystemen. 
 

                                                
1 Minskad klimatpåverkan, Ökad biodiversitet och minskad giftighet för djur och miljö, Ökad 
resursåtervinning, Minskad försurning, Minskad övergödning, Förbättrad luftkvalitet, Minskat 
trafikbuller under 50 km/h 
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Slutsatsen, som dragits tidigare, är den att kollektivtrafik som verktyg bara fungerar om 
den används. Det räcker inte att anskaffa fordon, köra dem med bästa möjliga 
energikälla och lägga attraktiva tidtabeller. 
 

5. Inriktning för utbud av allmän 
kollektivtrafik 

De ovan angivna målen samt den strategiska inriktningen för kollektivtrafiken leder 
över till att definiera det behov av kollektivtrafik som antas vara nödvändigt för att nå 
målen. Med utgångspunkt i analysen av resandeunderlag, pendlingsutveckling, 
färdmedelsval etc. som gjorts i bilaga 1 har det gjorts en bedömning av behov av 
kollektivtrafik som beskrivs i detta kapitel. De behov som uttrycks nedan kommer att 
fullgöras antingen genom att kommersiella aktörer kör kollektivtrafiken eller genom 
beslut om trafikplikt. Trafikpliktsbeslut innebär att kollektivtrafikmyndigheten 
upphandlar trafiken eller anordnar den i egen regi. Inriktningen för kollektivtrafiken 
kommer således att påverka transportbranscher som buss, tåg och taxi. 
 
Förutsättningarna för en god kollektivtrafik som samordnar personers resbehov ser 
olika ut på olika platser i länet och merparten av antalet resor som sker i Örebro län 
sker inom Örebro tätort och mellan Örebro och närliggande orter. Utbudet av 
kollektivtrafik baseras på efterfrågan på resor i olika relationer eftersom en viktig 
utgångspunkt är att kollektivtrafiken har effekt på samhällsutvecklingen endast om den 
används. Forskning visar att det är mer klimateffektivt att köra buss än bil om antalet  
passagerare är >6,3 passagerare (Euro5/Euro6 teknologi) respektive >4,5 passagerare ( 
elfordon) i bussen (K2, Statens vegvesen, Urbannet Analyse, 2017). Kollektivtrafiken 
i Örebro län ska vara baserad på tät och snabb trafik i de relationer där efterfrågan på 
resor är stor. En inriktning är att trafikdygnet generellt ska sträcka sig mellan kl. 06–
23.  
 
Örebro län har tågtrafik både inom länet och till angränsande län, tågtrafiken i Örebro 
län består till största del av regionaltåg. Busstrafiken kan delas in i Expresstrafik, 
Regiontrafik, Stadstrafik och Närtrafik. Det som avgör vilken linjetyp trafiken i en 
viss relation bör tillhöra är en kombination av:  

 Kundens syfte med resorna i relationen 
 Storleken på den faktiska och potentiella efterfrågan i relationen 
 Om efterfrågan i första hand finns mellan ändpunkter i en reserelation (A och 

B) eller om det finns mellanmarknader inom reserelationen. 
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Figur 4. Örebro län med… 
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5.1 Regionaltåg  
Örebro län har tillsammans med grannregionerna ett gemensamt intresse av att  
utveckla regional tågtrafik av tillräcklig omfattning utifrån de regionala behoven. 
 
Den gemensamma utvecklingen bör ske genom etablerandet av ett gemensamt 
storregionalt stomnät som utgår från nuvarande regionala tågtrafiken inom Mälardalen 
och Bergslagen.  
 
Kravet på stabilitet över tiden och löpande kapacitetsutbyggnad gör att den 
storregionala stomtrafiken behöver regleras i olika former av avtal om trafikutbud, 
fordonsförsörjning och tillgång till spårkapacitet. Storregional stomtrafik på spår 
bedöms heller inte ha möjlighet att vara kommersiellt lönsam i en omfattning som 
motsvarar regionens behov. Utvecklingen av det regionala stomnätet kräver därför att 
överenskommelser görs mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna om trafikens 
omfattning och finansiering. Regionens behov av en snabbare trafik som med kortare 
restider kan driva på regionförstoringen och binda samman de större städerna i 
Mälardalen och Stockholm. Trafiken längs västra stambanan mot Göteborg är också 
viktigt vilket framgår av inriktningen i den regionala utvecklingsstrategin.  
 
Regionaltågstrafiken syftar både till att användas för dagliga resor inom länet och för 
pendling och sällanresor över lite längre avstånd. Flertalet av de större målpunkterna 
ligger utanför länet. Regionaltågen nyttjas i första hand för resor i avståndsintervallet 
20–200 kilometer. Tågen är därmed viktiga både för trafiken inom länet och för 
regionförstoringen med möjligheten att nå andra arbetsmarknader. Här följer en 
genomgång av tågutbud och huvudsakliga målpunkter i respektive delstråk inom länet 
och bortanför länsgränsen. 

Antal invånare i tätorter Dubbelturer per vardag Dubbelturer per helgdag Huvudsakligt syfte/målgrupp Aktuella trafikslag

>50000 inv 20 7
Arbets- och studiepandling, 
Fritidsaktiviteter
Nöjen

Tågtrafik
Exprestrafik
Regiontrafik

Landsbygdstrafik
Stadstrafik

BRT

3000-50000 inv 20 5
Arbets- och studiepandling
Fritidsaktiviteter
Nöjen

Tågtrafik
Exprestrafik
Regiontrafik

Landsbygdstrafik
Stadstrafik (Kga och Lbg)

500-3000 inv 10 4 Arbets- och studiepandling
Fritidsaktiviteter (i viss mån)

Tågtrafik
Regiontrafik

Landsbygdstrafik

200-500 inv ∞ Serviceresor
Fritidsaktiviterer (i viss mån) Närtrafik

Utanför tätorter ∞ Serviceresor
Fritidsaktiviterer (i viss mån) Närtrafik

Tabell 2. Utbudstabell som anger minimum av utbud i den viktigaste reserelationen i trafikslag, antal 
avgångar vardag och helg samt syfte med trafiken. Trafiken relaterar utbudsmässigt direkt till 
befolkningsstorleken i länets tätorter. 
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Norr  
Sträckan Örebro- Frövi- Lindesberg och Kopparberg trafikeras av Tåg i Bergslagen  
med timmestrafik som grund, förstärkt med halvtimmestrafik på morgon och 
eftermiddagen mellan Örebro och Lindesberg. Detta utgör en delmängd av antalet 
avgångar i Tabell 1 ovan. Tågen fortsätter mot Dalarna där Ludvika och Borlänge är 
viktiga målpunkter.  

Söder 
I relationen Örebro- Kumla- Hallsberg är inriktningen att tillhandahålla 
halvtimmestrafik i högtrafik och timmestrafik övrig tid. Trafiken tillhandahålls med en 
kombination av Tåg i Bergslagens och SJs tåg. Detta utgör en delmängd av antalet 
avgångar i Tabell 1 ovan. 

Öster  
På Mälarbanan och Svealandsbanan bedrivs också regionaltågstrafik. Viktiga 
målpunkter längs dessa banor är främst nodstäderna Stockholm, Västerås och 
Eskilstuna. Trafiken på Svealandsbanan drivs av Mälardalstrafik, medan trafiken på 
Mälarbanan körs av SJ på kommersiell grund. 
Från Hallsberg går det både fjärrtåg och regionaltåg mot Stockholm. Fjärrtågtrafiken 
körs på kommersiell grund och bedrivs främst av SJ med korta restider mellan 
Hallsberg och Stockholm. Regionaltågstrafiken bedrivs av Mälardalstrafik vars syfte 
är att skapa god tillgänglighet mellan Hallsberg, Vingåker och Katrineholm, Södertälje 
och Stockholm.   

Sydöst 
Mot Östergötland bedrivs regional tågtrafik från Hallsberg ner till Mjölby. Trafiken 
bedrivs av Tåg i Bergslagen. Syftet med trafik är att skapa tillgänglighet till Linköping 
och Norrköping, men också för att tillgängliggöra resor söderut på södra stambanan 
mot Malmö och Köpenhamn.  

Väster 
Mot Västra Götaland går SJ:s kommersiella regionaltågstrafik i riktning mot Skövde 
och Göteborg. Längs Kinnekullebanan bedriver Västtrafik regional tågtrafik mellan 
Göteborg och Örebro med några få avgångar per dag. Från Västra Götalandsregionen 
finns ett intresse att knyta samman Mariestad och andra orter längs Kinnekullebanan 
med Örebro. För Örebro läns del är trafikens främsta syfte att trafikförsörja sträckan 
Örebro till Laxå.  
Från Hallsberg bedriver SJ kommersiell tågtrafik mot Degerfors, Karlstad och Oslo.  
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Figur 5. Strategi för tåg och expressbussar i Mälardalen framtagen inom det storregionala samarbetet En 
Bättre Sits. 

 

5.1.1 Principer för etablering av ny station   
Principen är att nya stationer endast ska öppnas om de bedöms kunna ge ett positivt 
nettotillskott av resenärer. Ytterligare tågstopp längs en sträcka innebär längre restider, 
samtidigt som det skapar möjlighet till en god trafikförsörjning för fler resenärer. 
Följande huvudkriterier ska beaktas: 
 
  Pendlingsbenägenheten mellan regionens större orter ska beaktas. 
  Nettoresandet på den aktuella linjen ska öka. 
  Restidskvoten i tunga reserelationer ska vara konkurrenskraftig. 
  Tågtrafikens och infrastrukturens kostnadseffektivitet ska beaktas.  
 
Förutom att lägga tågstopp strategiskt i förhållande till var bebyggelse redan finns så 
ger exploatering i stationsnära lägen hög tillgänglighet till kollektivtrafiken och bygger 
underlag för ökat resande. Kommunernas exploateringsplaner ska därför beaktas vid 
utredning av potentiella stationslägen. Viktigt är även att övrigt utbud av allmän 
kollektivtrafik utreds för anpassning till de nya förutsättningar för resande som ett 
stationsläge ger. 
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5.2 Expressbusstrafik  
Expressbusslinjerna används i första hand för att skapa snabba förbindelser mellan 
Örebro tätort och övriga kommunhuvudorter som inte är sammanlänkade med tågtrafik. 
Expressbusstrafiken syftar huvudsakligen till att erbjuda resor i arbets- och 
studiependlingssyfte. Expressbusslinjer trafikeras enligt principen: få hållplatser och 
gen linjesträckning och bör angöra hållplatser som bidrar till en nettoökning av antalet 
resenärer. Det innebär generellt att det är få stopp i glesbebyggda områden, medan 
tätare stopp kan vara befogade inom tätorter. Det kan dock variera beroende på vilka 
övriga stråk av allmän kollektivtrafik som expressbusslinjen sammanfaller med och 
vilka tidsvinster som ett reducerat antal stopp kan leda till. 
Linjer i följande relationer bör utbudet utgöras av expressbusslinjer 

- Karlskoga–Örebro 
- Askersund–Örebro 
- Nora - Örebro 
- Hällefors–Örebro 
- Fjugesta-Örebro 

Fordonen som kör dessa linjer ska hålla en motsvarande komfort som regionaltågen, 
för att bland annat möjliggöra nyttjande av restiden för arbete eller studier. 

5.3 Regionbusstrafik 
Det finns fler relationer än de som trafikeras av tåg och expressbusstrafik, där det finns 
en stor efterfrågan på resor till arbete, studier eller fritidsaktiviteter. Dessa relationer 
trafikeras av regionlinjer med minst 10 turer i vardera riktningen per vardag. I relationer 
där utbudet består av både tågtrafik och regionbusstrafik samplaneras de så att 
parallellkörning undviks. Tåg- och expressbusstrafikens syfte är att erbjuda snabba 
resor mellan kommunhuvudorter och större tätorter medan regionbusstrafiken på 
motsvarande sträcka ska fokusera på mellanmarknaderna och i den mån det är möjligt 
stärka tågtrafiken genom bytesmöjligheter mellan tåg och buss. Regionlinjerna ska, så 
långt det är möjligt, ha samma linjesträckning varje tur och körvägsvarianter ska 
undvikas. 

5.4 Landsbygdstrafik 
Linjetypen landsbygdstrafik innefattar linjelagd allmän kollektivtrafik som inte är tåg, 
express- eller regiontrafik. Det är generellt busslinjer men 3-5 avgångar per vardag och 
har en yttäckande linjesträckning ofta med en tidtabell anpassad till skoltider lokalt. 

5.5 Närtrafik 
Närtrafiken utgör en förlängning av den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafiken i 
Örebro län. Utbudet av närtrafik riktar sig till personer bor mer än 1 km från en 
hållplats som angörs av express- eller regiontrafik och det huvudsakliga syftet är att 
ge invånarna på landsbygden möjlighet att nå service (handel, apotek, vårdcentral 
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eller bibliotek) i närmsta tätort. Resor erbjuds när efterfrågan på kollektivtrafikresor 
är något lägre och resenären hämtas i nära anslutning till bostaden och går till 
närtrafikhållplatser i närmsta tätort. Resenären kan därifrån välja att fortsätta sin resa 
vidare med annan kollektivtrafik. Närtrafikresor samplaneras med andra 
närtrafikresor samt med färdtjänst- och sjukresor.  

5.6 Stadstrafik 
I Örebro län finns stadstrafik i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. För stadstrafiken är 
lägsta nivå en buss i halvtimmen under högtrafik och en buss i timmen i lågtrafik. Det 
ska även finnas turer under kvällar och helger. Det finns stråk i stadstrafiken där 
efterfrågan på kollektivtrafik är större vilket medger en högre turtäthet.  
 
I stråk med stor efterfrågan på resor i stadstrafiken både i Örebro och i Karlskoga och 
Lindesberg ska busstrafiken ha hög framkomlighet. Det betyder att bussen bör 
prioriteras i gaturummet, att avstånd mellan hållplatser inte bör vara kortare än 400 
meter och inte längre än 800 meter vid bebyggelse. Resenärerna i stråk med stor 
efterfrågan på resor i stadstrafiken ska uppleva busstrafiken som ett snabbt och effektivt 
sätt att resa.  
Örebro stad växer, både genom förtätning men även genom att nya bostadsområden 
byggs i ytterkanterna. Det optimala för ett hållbart resande, med buss, från de nya 
bostadsområdena är att de ligger i starka kollektivtrafikstråk där det redan finns ett stort 
utbud av kollektivtrafik eller utgör en förlängning av dessa stråk. Förändringar i 
linjesträckningar på grund av ny bebyggelse ska enbart göras om det genererar ett 
nettotillskott av resenärer.  

5.6.1 Bus rapid transit - BRT 
Örebro stad har, när detta program tas fram, en av Sveriges långsammaste 
stadstrafiksystem och i syfte att kraftigt minska restiderna och åstadkomma en positiv 
resandeutveckling byggs ett BRT-system. Trafikstart för systemet sker etappvis mellan 
åren 2023 och 2025 och genomförandet sker i alla steg i tätt samarbete mellan Örebro 
kommun och Region Örebro län. 
De systemegenskaper som är rådande för BRT-systemet i Örebro är:  
• Systemet ska vara lätt att förstå och använda  
• Hög synbarhet i stadsmiljön, egen design och varumärke  
• Hållplatser, anslutningsvägar och stadsmiljö med hög kvalitet  
• Egna körbanor och full prioritet i korsningar,  
• Gena linjesträckning med mjuk linjeföring, jämn körbana med hög kvalitet.  
Med ett BRT-system finns potential till att sänka restidskvoten från dagens 1,8–1,9 ner 
till 0,9–1,2. Detta beräknas ge en ökning av resandet på 20–30 procent.  
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5.7 Länsgränsöverskridande allmän kollektivtrafik med 
buss  
Efterfrågan på allmän kollektivtrafik i relationer som korsar länsgränser ska utredas 
löpande tillsammans med och på lika villkor som efterfrågan inom länet. I dagsläget 
körs majoriteten av utbudet av allmän kollektivtrafik i relationer över länsgräns med 
tåg som beskrivits i stycke 5.1. Ett antal länsöverskridande relationer med efterfrågan 
på resor saknar dock tågförbindelse och där är det av strategiskt viktig betydelse för 
Örebro län att bibehålla busstrafik. I dagsläget domineras utbudet av resmöjligheter 
med buss till målpunkter i Värmland (ex Filipstad, Kristinehamn och Karlstad) 
respektive Västmanlands (Arboga och Götlunda).   

5.8 Trafikplikt eller kommersiell trafik  
Kollektivtrafiklagen (lag (2010:1065) om kollektivtrafik) öppnar för att behovet av 
kollektivtrafik kan tillgodoses genom att kollektivtrafikmyndigheten beslutar om 
trafikplikt eller att kollektivtrafikoperatörer driver den på kommersiella grunder. Den 
strategiska inriktningen som beskrivs i kapitel 3 samt det behov av kollektivtrafik som 
beskrivs ovan är utgångpunkten för om kollektivtrafikmyndigheten väljer att fatta 
beslut om trafikplikt eller väljer att förlita sig på de kommersiella aktörernas initiativ. 
Utöver dessa kriterier är det också avgörande att resenärerna kan erbjudas ett utbud av 
kollektivtrafik som är stabilt över en längre tid. Inför beslut om trafikplikt hålls samråd 
med entreprenörer för att klargöra om det finns intresse att driva delar av 
kollektivtrafiken på kommersiell grund. 

5.9 Anpassning till kraftig förändring av efterfrågan 
Det är kollektivtrafikmyndighetens ansvar att kontinuerligt anpassa utbudet av 
kollektivtrafik efter en förändrad efterfrågan och marknadspotential. Normalt sker detta 
i samråd med kommunerna i samband med att nya bostadsområden uppförs eller nya 
verksamheter etableras och tabeller justeras i samband med tidtabellsskifte. Om det 
däremot sker en hastig och omfattande förändring av efterfrågan, så kan det vara 
aktuellt med en särskild samverkan med berörd part för att kunna tillgodose efterfrågan 
vid tillfälle som avviker från rutinen. 
 

6. Kommersiell kollektivtrafik 
Det är Transportstyrelsen som i sin författningssamling TSFS 2012:2 anger regler för 
anmälan om trafikstart, upphörande samt förändrat utbud av kommersiell trafik. Den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten är mottagare av anmälan och den ska inkomma 
21 dagar innan trafik startar eller upphör samt i vissa fall även vid förändringar. 
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Alla kollektivtrafikföretag som bedriver regional kollektivtrafik ska på 
konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor ha tillträde till hållplatser och 
bytespunkter i länet. Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att genom en god dialog 
med väghållare och övriga trafikerande entreprenörer kunna tillgodose tillräcklig 
kapacitet för att samtliga trafikerande bolag ska kunna angöra hållplatser som önskat. 
Gällande fysisk plats för att angöra är kollektivtrafikmyndighetens förhoppning att 
åtgärder som prisstyrning och tidstyrning inte ska vara nödvändiga för att klara 
efterfrågad kapacitet. När det gäller förmedlande av digital information  om 
avgångstider etc. erbjuds det där motsvarande möjlighet finns för 
kollektivtrafikmyndighetens trafikutbud. I Örebro län bedöms kapacitetsbrist vid 
bytespunkter i första hand kunna uppstå vid Örebro resecentrum. 
 
Vid etablering kommersiell kollektivtrafik ska också trafikföretagen ges möjlighet att 
föra dialog med kollektivtrafikmyndigheten om eventuell biljettsamverkan.  
 

7. Färdtjänst och riksfärdtjänst 
Region Örebro län utreder och prövar tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst för 
samtliga av länets 12 kommuner. Det är ett ansvar regionen har sedan hösten 2001. Den 
som beviljas färdtjänst kan resa med serviceresefordon i och emellan länets samtliga 
kommuner samt 30 km utanför länsgränsen. Utöver färdtjänst och riksfärdtjänst utreds 
också rätten till månadskort samt särskilda villkor vid färdtjänstresa, exempelvis 
ensamåkning, två ledsagare, direktresa eller särskild placering i fordonet. Antalet 
personer i länet med tillstånd till färdtjänst uppgick år 2019 till cirka 10 700 stycken, 
vilket motsvarar 3,5 procent av befolkningen. Detta är en ökning på 0,2 procentenheter 
sedan 2015.   
 
Rent praktiskt samplaneras och samkörs färdtjänst och sjukresor inom länet. Vid 
beviljande av färdtjänsttillstånd får personen även automatiskt tillstånd att boka resor 
till vården (sjukresor) med serviceresefordon. Detta sker då till samma egenavgift 
som finns inom färdtjänsten. 
 
Tillstånd till riksfärdtjänst innebär att kunden beviljas ersättning för de merkostnader 
som uppstår för resan till följd av kundens funktionsnedsättning. Ersättningen kan 
exempelvis bestå i beviljande av serviceresefordon för att ta sig till/från resmålet eller 
i form av utbetalning av en ledsagares biljettkostnader i samband med resa med 
allmänna kommunikationer.  
 
Under 2019 var den totala kostnaden för resor med riksfärdtjänst med 
serviceresefordon cirka 3 miljoner kronor. Antalet riksfärdtjänstresor med 
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serviceresefordon var cirka 1300 stycken. När det gäller ersättning för merkostnader i 
samband med riksfärdtjänstresa med allmänna kommunikationer med ledsagare 
betalades drygt 32 000 kronor ut för 28 stycken resor 2019. Den statistik som finns från 
2020 har så starkt påverkats av pågående pandemi att dessa siffror inte bör jämföras 
med, då det var väldigt mycket färre resor under det året. 

7.1 Prissystem för färdtjänst 
Grunderna för prissättning av den egenavgift kunden betalar för att resa med färdtjänst 
i Örebro län ska utgå ifrån att:  

 resan erbjuder en högre service än motsvarande resa med allmänna 
kommunikationer och därmed ska egenavgiften vara större vid resor med 
färdtjänst. 

 priset är relaterat till reslängden, utifrån en miniminivå och en maxnivå. 
 undantaget från prissättningen är månadskort för arbets- och studieresor där 

prissättningen överensstämmer med den kostnad som gäller för motsvarande 
resa med allmän kollektivtrafik. Resor till och från förtroendeuppdrag ingår 
också i de resor som kunden kan få månadskort för. 

Beslut om förändringar av priserna sker i samråd med kommunerna. 

7.2 Prissystem för riksfärdtjänst 
Regeringen har meddelat föreskrifter om kundens egenavgifter som anges i 
förordningen (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. Egenavgiften 
får därmed varken vara lägre eller högre än den som är angiven i förordningen. 
Utgångspunkten för egenavgifterna är vad normala reskostnader är för att resa med 
allmänna kommunikationer, tåg 2:a klass.  
 

8. Organisation och arbetsfördelning 

8.1 Regionen och kommunerna 
Region Örebro län utgör den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM) i Örebro 
län och mer specifikt är det, under nuvarande mandatperiod, 
samhällsbyggnadsnämnden som har myndighetsuppdraget inom Regionens 
organisation. Sedan trafiken skatteväxlades 2012 finansieras den till 100 procent av 
Region Örebro län. För att tillgodose den kommunala förankringen av de beslut som 
fattas av kollektivtrafikmyndigheten finns ett regionalt samverkansråd som består av 
ledande kommunala politiker. Det finns också en samverkansstruktur med 
tjänstepersoner från länets kommuner i form av beredningsgrupp till regionala 
chefssamverkansgruppen för trafik och infrastruktur (KC/RD). 
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8.1.1 Regional samverkan 
För att utveckla trafiken krävs en aktiv dialog med kommuner, grannlän, operatörer och 
resenärer. Andra områden för dialog och samverkan kan vara periodkortsgiltighet och 
biljettmaskinsystem samt olika tekniska system för exempelvis bussprioritering vid 
trafikljus och realtid. Att ingå i dessa system är förknippat med kostnader och kräver 
även viss framförhållning.  
 
Utgångspunkten för samverkan bör i första hand vara målen i 
trafikförsörjningsprogrammet. Men för att målen ska vara möjliga att nå är det viktigt 
att det finns en tydlig koppling till målen i exempelvis kommunernas översiktsplaner 
och Trafikverkets planer för transportinfrastrukturen. Länsplanen för 
transportinfrastruktur fyller också en viktig funktion när det gäller finansiering av 
infrastruktur kopplat till kollektivtrafiken.  
 
När det gäller resor med kollektivtrafiken över länsgräns är det också viktig att det sker 
en samverkan mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för en ömsesidig 
fordonsförsörjning. 

8.1.2 Storregionalsamverkan 
Samverkan med andra län är en viktig del i arbetet och det sker inom ett antal nätverk 
med länen inom Mälardalen.  En Bättre  Sits (EBS) samordnas av Mälardalsrådet och 
är ett nätverk av politiker med stöd av tjänstemän från de länsplanupprättande organen, 
de regionala kollektivtrafikmyndigheterna samt Trafikverket vid behov. Den främsta 
uppgiften för En Bättre Sits är att ta fram en storregional systemanalys som är 
regionernas gemensamma prioriteringar och inspel till den nationella planen. I den 
storregionala systemanalysen beskrivs vilken kollektivtrafik regionerna har för avsikt 
att bedriva på järnväg och vilka infrastruktursatsningar som krävs för att kunna uppnå 
en konkurrenskraftig trafik.  
 
Ett annat nätverk med påverkan på kollektivtrafikens uppdrag är ÖMS-samarbetet. De 
sju regionerna i östra Mellansverige genomför gemensamma studier för att undersöka 
och sprida kunskap om förutsättningarna för att öka integreringen mellan länen och 
verka för en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. Regioner som 
ingår i ÖMS-samarbetet är Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, 
Södermanland och Östergötland. Även Mälardalsrådet ingår i samarbetet. 

8.2 Trafik 
Kollektivtrafikmyndigheten planerar och ger förutsättningar för genomförande av den 
allmänna kollektivtrafiken i länet. Det utbud som det fattas trafikpliktsbeslut om utförs 
av buss- och tågoperatörer som upphandlas eller är delägda av Region Örebro län. 
Tågoperatörer upphandlas tillsammans med andra län inom tågsamverkan som beskrivs 
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nedan medan all busstrafik körs i egen regi och tilldelas Svealandstrafiken AB. All 
trafik utförs under varumärket Länstrafiken Örebro. 
 
Sedan 2018 äger Region Örebro län trafikbolaget Svealandstrafiken tillsammans med 
Region Västmanland. I takt med att trafikavtal löper ut tas nya trafikpliktsbeslut och 
busstrafiken som dessa omfattar överlåts till Svealandstrafiken och utförs i egen regi 
eller upphandlas av tredje part. Svelandstrafiken ansvarar för att bedriva trafiken i 
enlighet med Region Örebro läns intentioner som anges i detta program och övriga 
strategier riktlinjer. Detta förutsätter ett väl fungerande samarbete inom alla aspekter 
av trafiken från tidtabeller, tekniska system, infrastruktur och kundkontakter. 
 
Region Örebro län är delägare i två tågtrafikbolag, Tåg i Bergslagen och 
Mälardalstrafik. Tåg i Bergslagen ägs gemensamt av regionerna Dalarna, Västmanland, 
Gävleborg och Örebro. Mälardalstrafik ägs gemensamt av regionerna Stockholm, 
Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. 
 
Region Örebro län är beställare av tågtrafiken. Planeringssamverkan kring den 
regionala tågtrafiken sker genom Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen, där frågor om 
planering, trafikering, marknadsföring, färdbevis och strategisk utveckling hanteras i 
nära samverkan med trafikbolag och berörda län. Samverkan kring tågtrafik sker också 
med Region Värmland, Region Östergötland samt med Västra Götalandsregionen, men 
i mindre omfattning.  

8.3 Trafikplikt 
Mål och strategier i trafikförsörjningsprogrammet utgör grunden för myndighetens 
beslut om allmän trafikplikt. Beslutet innebär att myndigheten slår fast vilka krav, till 
exempel på kvalitet, omfattning eller prissättning, som ska uppfyllas avseende en viss 
trafik. Myndigheten får, efter överenskommelse med en eller flera andra regionala 
kollektivtrafikmyndigheter, även fatta beslut om allmän trafikplikt inom 
myndigheternas gemensamma område.  
 
Trafikplikten grundar sig även på en analys av att det offentliga har ett legitimt intresse 
av att kunna tillhandahålla kollektivtrafik, som kommersiella aktörer inte skulle 
erbjuda. Observera dock att myndigheten inte i någon särskild form behöver undersöka 
det kommersiella intresset eller visa att sådant intresse saknas för att ha rätt att 
organisera trafik. 
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Figur 6. Beskrivning av hålltider vid upphandling och tidpunkter för beslut om allmän trafikplikt inför 
uppstart av ny allmän kollektivtrafik. 

8.4 Tillköp 
Generellt gäller att Region Örebro län finansierar all kollektivtrafik som bedöms vara 
av regional betydelse. All kollektivtrafik som är av regional betydelse ska gå att härleda 
ur trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafiklagen öppnar dock för en kommun att 
finansiera viss regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för 
resenärerna än vad den regionala kollektivtrafikmyndigheten annars skulle 
tillhandahålla.  
 
Eventuella tillköp av regional kollektivtrafik kräver en överenskommelse mellan 
kollektivtrafikmyndigheten och berörd kommun. Tillköp får inte medföra högre 
kostnader för kollektivtrafikmyndigheten, eller bidra till att trafiksystemets upplägg 
rubbas.  
 

8.5 Infrastruktur för kollektivtrafik 
Ansvaret för kollektivtrafikens infrastruktur i länet är uppdelat på flera parter.  
För busstrafiken är det respektive väghållarens ansvar att stå för markarbeten. Det är 
antingen Trafikverket, en kommun eller en enskild vägförening. 
Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för att anskaffa och planera för den 
hållplatsutrustning som finns ovan marken. I dagsläget handlar det ex om: stolpe med 
hållplatstopp, väderskydd, informationstavlor, pratorer och digitala  skyltar. 
 
För tågtrafiken är det Trafikverket som ansvarar för plattformar vid järnvägsstationer. 
Eventuell förändring och utveckling av plattformar bör ske i samråd mellan 
Trafikverket, kommunen, tågoperatörer och kollektivtrafikmyndigheten. Stationshus 
eller motsvarande vid resecentrum och järnvägsstationer ägs av Jernhusen eller 
respektive kommun.  
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8.5.1 Definition av tillgänglig busshållplats 
Det finns i dagsläget ingen nationell definition av vilka utformningskrav som ska 
uppfyllas för att en busshållplats är att betrakta som fysiskt tillgänglig. Region Örebro 
län har därför tagit fram en egen definition som harmoniserar väl med hur andra län 
valt att definiera fysisk tillgänglighet vid busshållplats.  
Definitionen utgörs av tre punkter: 

• Plattformshöjd, kantsten: R17    
• Taktilt stråk (plattor med ränder/pluppar) 
• Visuellt stråk  (Plattrad med kontrasterande färg (vit))  

Detta utgör minikravet för utformning och region Örebro län väljer att beskriva 
utformningen utan att bedöma vilka personer med funktionsvariationer som kan resa 
från hållplatsen. Den bedömningen överlåts till enskilda personer själva att göra. 
Ca femtio busshållplatser som angörs av regiontrafik med 20 eller fler påstigande per 
vardag saknar ett eller flera tillgänglighetskrav. Geografiskt återfinns de inom 9 av 12 
av länets kommuner. Ca trettio busshållplatser som finns inom Örebro 
stadstrafikområde saknar också ett eller flera tillgänglighetskrav. Dessa är hållplatser 
med mer än 60 påstigande per vardag. Samtliga hållplatser nämnda ovan återfinns inom 
utvecklingsområdena i RUS och fokus är att tillgänglighetsanpassa dessa till 2030. 

8.5.2 Utrustningsnivåer 
Utöver den grundläggande tillgänglighetsdefinitionen är ett antal utrustningsnivåer 
etablerande. En målnivå för hur hållplatser bör vara utrustade avgörs av flera faktorer. 
En grundläggande sortering sker efter antal påstigande men ytterligare fyra faktorer 
inverkar på vilken målnivå av utrustning som är lämplig ur ett tillgänglighets- och 
attraktivitetsperspektiv. 

• Specifik kundgrupp eller målpunkt 
• Funktion kopplat till byte mellan färdmedel 
• Hastighet på väg 
• Om hållplats finns i en relation med stör efterfrågan på resor 

Utöver utrustningsnivåer har även en miniminivå etablerats för hur förutsättningarna 
vid en plats för på- eller avstigning ska vara. I arbetet med att förbättra hållplatser i 
länet ska det säkerställas att alla hållplatslägen, oavsett resande eller övriga ovan 
nämnda faktorer, ska placeras så att en ståyta (om minst 1,5x1,5 m) finns för på och 
avstigning. Till antalet är busshållplatserna fördelade på följande sätt mellan 
utrustningsnivåerna: 

• Nivå 4 består av 1047 hållplatser och 83 av dem har behov av 
kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning 

• Nivå 3 består av 78 busshållplatser och 10 av dem har behov av 
kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning 

• Nivå 2 består av 234 busshållplatser och 232 av dem har behov av 
kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning 
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• Nivå 1 består av 35 busshållplatser och 26 av dem har behov av 
kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning

Ambitionen är att nå måluppfyllnad inom respektive utrustningsnivå med fokus på 
hållplatser uppifrån och ner i utrustningsnivåerna samt att höja lägstanivån så att 
samtliga hållplatslägen har definierad ståyta. Fokus på effektivitet är även viktigt 
vilket gör att kompletteringen sker i samband med andra åtgärder på väg.

Tabell 3. Tabellen anger målnivåer av utrustning som länets busshållplatser fördelas mellan. 
Fördelningen sker baserat på såväl antal resande som andra faktorer så som målpunkt eller bytesfunktion.

9. Stödsystem

9.1 Försäljning och distributionssystem
Systemets huvudsakliga funktion är att vara ett stöd för att sälja, distribuera och 
validera färdbevis (biljetter). I samband med försäljning och användning av färdbevisen 
samlar systemet in data som används för uppföljning och analys av resandet, samt 
ekonomisk uppföljning och fördelning av intäkter. Försäljnings- och 
distributionssystem ska utformas så att de är enkla för resenären att förstå, samt att 
försäljning och validering av färdbevis inte har negativ inverkan på restiden. 
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9.2 Informationssystem 
Informationssystemets viktigaste uppgift är att informera resenären om tillgängligt 
utbud av trafik samt om det förekommer störningar, såväl planerade som oplanerade i 
trafikutbudet. Systemet ger också liknande information då kunden byter mellan olika 
trafikslag och utförare. Både kollektivtrafikmyndigheten och de kommersiella 
aktörerna ska leverera trafikinformation till Samtrafiken AB. Ambitionen är att 
utveckla realtidssystemet för att bättre skulle kunna hantera behovet av information till 
resenärer.  

9.3 Kommunikationssystem 
Kommunikation mellan förare och trafikledning har två syften. Det möjliggör 
trafikstyrning, i första hand i samband med olika typer av störningar i det planerade 
trafikutbudet, men också utifrån ett säkerhetsperspektiv både för kunder och för 
personal. Inom ramen för utvecklingen av realtidssystemet ska systemfunktioner 
tillföras som möjliggör förbättrad information och stöd till föraren i form av 
textmeddelanden och kartstöd för att hantera störningar och samordning mellan 
trafikslag. 
 

10. Uppföljning och lärande 
I en årlig rapport ska programmet utvärderas med avseende på måluppfyllnad. 
Erfarenheterna från uppföljningen ska löpande implementeras i arbetet med att 
genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet. Vid behov kan 
kollektivtrafikmyndigheten besluta att uppdatera trafikförsörjningsprogrammet.  
 
Kollektivtrafikmyndigheten ska också utveckla sin kompetens genom aktiv 
omvärldsbevakning, samverka med akademi, branschorganisationer och 
resenärsorganisationer samt ta del av goda exempel från andra delar av världen.  

10.1 Indikatorer för uppföljning av programmet 
Kärnindikatorer – relaterar till hur i hög grad kollektivtrafiken förmår att utvecklas för 
att nå målen som satts upp, dessa följs upp årligen. 
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Tabell 4. Kärnidikatorer som följs upp årligen

Övriga indikatorer – relaterar i stor utsträckning till produktionsegenskaper som 
indirekt har påverkan på kollektivtrafikens konkurrenskraft. Här finns också indikatorer 
som det inte är möjligt att frambringa kvartalsvärden på. Följs upp årligen

Tabell 5. Övriga indikatorer som följs upp årligen

Tabell 2 med indikatorer…..
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Beslutsunderlag 
KPMG: Kompetensanalys av Hällefors fastighetsorganisation, inkommen 
2021-09-15 
KS 2021-06-15 § 103 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har nu fått den analys som beslutades om vid sammanträde 
2021-06-15. För att så snabbt som möjligt komma vidare i arbetet med att 
säkerställa att kommunens fastighetsförvaltning bedrivs på ett för medborgare 
och hyresgäster så bra sätt som möjligt, är jag mån om att kommunstyrelsen 
redan vid sammanträdet 5 oktober ger ett fortsatt uppdrag till förvaltningen. 

Ordförandes förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att utifrån utredningens alternativ tre, återkomma 
till kommunstyrelsen med förslag till gemensam förvaltningsorganisation 
inom kommunförvaltningen. 
 
Förslaget ska innehålla konsekvensbeskrivning gällande systemtekniska 
lösningar, förslag till förvaltningsavtal samt klarläggande av LOU-frågor. 
 
Förslaget ska vidare innehålla en konkret genomförandeplan och förslag på 
anpassade styrdokument. 
 
Förslaget ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast i samband med 
sammanträdet i januari 2022. 

 

Kommunstyrelsens ordförande  
Annalena Järnberg  
 
 



HHällefors kommun
Kompetensanalys av Hällefors fastighetsorganisation

Rapport september 2021



2© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English 
company limited by guarantee. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Uppdraget består av att genomföra en utredning och en genomförandeplan 
för att få till stånd en hållbar och effektiv fastighetsorganisation.

Inom ramen för uppdraget ska dessa delmoment genomföras:

Nulägesbeskrivning av befintliga kompetenser

Nulägesbeskrivning av hur befintliga kompetenser nyttjas inom
koncernen

Ge förslag på vilka kompetenser som behövs för en effektiv utveckling
och förvaltning av koncernens fastighetsbestånd

Ge förslag på samnyttjande av kompetenser

Beskrivning av uppdraget

Inledning
Bakgrund
Hällefors kommun vill se över vilka kompetenser som finns inom de två 
fastighetsorganisationerna som förvaltar koncerners fastigheter. För att få en 
effektiv fastighetsförvaltning vill kommunen utreda vilka kompetenser som kan 
behövas för framtida förvaltning och utveckling av koncernens 
fastighetsbestånd.
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Projektfaser, genomförande och metod

Projektinitiering Analys av 
nuläge

Utforma 
principer  

Ta fram 
handlingsplan

Rapport & 
presentation

Fas 1
I projektinitieringen etableras 
uppdragets omfattning och en 
samsyn kring det kommande 
arbetet skapas. Projektet 
diskuteras med viktiga 
intressenter som ansvarar för 
ekonomi och fastighetsfrågor 
inom kommunen och bolaget.

Metodik

Definiera
verksamhetsförmågorna
och målbilden

Initiala intervjuer med
nyckelintressenter om
nuvarande arbetssätt samt
identifiering av övriga
intressenter.

Planering av projektets
fortsättning.

Fas 2
I projektets andra fas 
genomförs en kartläggning 
av vilka kompentenser som 
finns inom 
fastighetsorganisationerna i 
nuläget och hur de nyttjas.

.Metodik
Kartläggningen baseras 
huvudsakligen på intervjuer 
och utvärdering av befintligt 
strukturmaterial.

Intervjuerna följs av en 
utvärdering av 
dokumentation.

Fas 3
Framtagandet av ett nytt 
önskat läge genom 
utformning av principer och 
förslag om vilka kompetenser 
som behövs för en effektiv 
förvaltning av koncernens 
fastigheter.

.
Metodik
Utformningen av principerna 
baseras på kommunens 
målsättning för sitt ägande och 
förvaltning.

Fas 4
Framtagandet av en 
handlingsplan för att 
implementera nya modeller 
för kompetenser utifrån det 
identifierade nuläget.

Metodik
KPMG har en beprövad modell 
för kompetensanalys där gap-
analysen utgör ett instrument 
för att identifiera risker och gap 
i kompetensförsörjningen.

Fas 5
En sammanställning av resultat 
och rekommendationer. 
Sammanställningen syftar till att 
stötta kommunen i arbetet med 
att implementera sin plan för 
kompetensutveckling.

Metodik
Presentationen sker i denna 
form där KPMG presenterar 
sina analyser och slutsatser. 



Metod 
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Metod 

Uppdraget kopplat till metod
Nulägesbeskrivning av befintliga kompetenser – genomförs genom workshops och intervjuer

Nulägesbeskrivning av hur befintliga kompetenser nyttjas inom koncernen – genomförs genom
inventering och beskrivning

Ge förslag på vilka kompetenser som behövs för en effektiv utveckling och förvaltning av koncernens
fastighetsbestånd – identifieras genom Gap-analys

Ge förslag på samnyttjande av kompetenser – Identifieras genom intervjuer och workshop



Inventering av 
förutsättningar och 
organisation
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Organisationsskiss
Inventering

Lokal- och fastighetsfrågor är organisatoriskt fördelade mellan fastighetsenheten i Hällefors kommun och Hällefors Bostads AB (BoAB). 

Hällefors 
kommuns 

fastighetsenhet 

Kommunstyrelsebeslut
(KF vid aktualitet)

- Verksamhetsfastigheter
och lokaler samt vissa

bostäder

BoAB

Bolagsstyrelsebeslut 
(KF vid aktualitet)

- Bostäder
- Vissa

verksamhetsfastigheter 
och lokaler 
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Personalorganisation  - Fastighetsenheten 
Inventering

Roll Rollbeskrivning Uppdrag Ansvarsområde Akademisk utbildning Praktisk utbildning
Fastighetschef

1 årsarb.

Leder fastighetsenheten. Har 3 
tillsvidareanställda och 2–3 
säsongsarbetare. Är fastighetsförvaltare 
och internt konsultativt stöd till de andra 
cheferna i organisationen gällande 
fastigheter. Lokalförsörjningsansvarig 
och ansvarar för den strategiska 
lokalförsörjningen.

• Projektledare
lokalförsörjningsprocess

• Verksamhetsansvar

• Arbetsledande

• Upphandlingar

• Projektledning

• Förvaltningsplaner

• Uthyrning bostäder

• Styrdokumentansvarig

• Arbetsmiljöansvar

• Personalansvar

• Verksamhetsansvar för
fastighetsförvaltningen

• Verksamhetsansvar, strategiskt
lokalansvar

• Projektansvar kopplat till fastighet

Filosofi kandidatexamen i 
fastighetsekonomi (2006). 
Fastighetsföretagande i 
offentlig sektor, 7,5hp.

Gått chefsutbildning via Indea. 
Projektledarutbildning. 
Entreprenadrätt via Sipu. 
Stabschefsutbildning. Några 
utbildningar via SKR. 

Har varit 
fastighetsförvaltare/fastighetsekonom 
sedan 2006, chef i 7 år.

Vaktmästare 
tillika 
arbetsledare 
för 
grönyteskötsel

1 årsarb.

Har liknande uppgifter som 
fastighetsskötare. Ansvarar för 
grönyteskötsel och är arbetsledare för 2 
personer (till sommaren 3) som jobbar 
med grönyteskötsel. 

• Underhåll och utförande
närmast verksamheten som ej
kräver bedömning från annan
part

• Utförande av uppdrag

• Arbetsledare säsongsvis

• Löpande ansvar kopplat till uppdrag

• Löpande ansvar kopplat till
grönyteskötsel

Grundskola. Motorsågs - och röjsågskort,
utbildning för besiktning av lekplatser. 

Var innan denna tjänst 
fastighetsskötare i 9 år. 

Fastighets-
skötare och 
parkarbetare

2,25 årsarb.

Hanterar alla felanmälningar till 
kommunens fastigheter. 

Åtgärdar det han kan, annars beställs 
det in via entreprenader.

• Utförande av mindre uppdrag,
hanterar felanmälningar

• Beställare av större uppdrag

• Utförande, bedömning och
beställning kopplat till avhjälpande
av fel

• Löpande tillsyn invändigt och
utvändigt

Verkstadsteknisk utbildning. Liftutbildning (Skylift) och utbildningen 
”Heta arbeten”. 

Har tidigare jobbat som 
industrimålare, vaktmästare och 
fastighetsskötare/grönyteskötare. 

Drifttekniker

1 årsarb.

Officiell titel är drifttekniker, men arbetar 
mer som teknisk förvaltare. Arbetar 
både ute på fältet och på kontoret. 
Exempel på arbetsuppgifter: filterbyten, 
tekniska system, passerkort till 
passersystem, tillhandahåller nycklar till 
lokaler och arbetar med låssystem. 
Arbetar även med beställning av 
entreprenader, upphandlingar och 
förfrågningsunderlag.

• Teknisk förvaltare och utförare
inom verksamhetsnära
åtgärder

• Vissa vaktmästaruppgifter

• Administration inom
upphandling och entreprenad

• Löpande skötsel

• Passersystem, lås och larm

• Teknisk service och löpande
underhåll

• Analys av behov och prioritering
inom teknisk förvaltning

• Ta fram förfrågningsunderlag

• Bevaka upphandlingsbehov och
genomföra upphandling (stöd?)

• Hantera entreprenader

Elektriker, allmän behörighet 
(1993).

Har både arbetat inom kommunens 
fastighetsorganisation och i 
bostadsbolaget. Hade i 
bostadsbolaget mer kontorsarbete. I 
Hällefors kommun är han mer ute på 
fältet. 
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Personalorganisation  - BoAB
Inventering

Roll Rollbeskrivning Uppdrag Ansvarsområde Akademisk utbildning Praktisk utbildning
Projektledare

1 årsarb

Driver projekt som finns utanför 
byggsidan. Ansvar för grönytor, 
snöröjning. Arbetsledaransvar 
för utegruppen och 
praktikanter. 
Hyresgästkontakter. Bedömer 
upphandlingar.

• Projektledare

• Verksamhetsansvar

• Arbetsledare

• Upphandlings-bedömningar

• Upphandling

• Verksamhet

• Projekt

• Personal

Byggarbetsledarprogrammet (2 
år). Fria kurser inom 
byggingenjörsprogrammet, 
kandidatexamen inom 
byggteknik (C-nivå). 
Lärarutbildning (3 terminer) och 
pedagogik (B-nivå).

Utbildningar: AMF, GDPR, Smarttime, 
SAM, BAM, UGL (ledarskapsutbildning), 
upphandling & LOU, projekteringsledare 
VVS-inriktning, PBL (grundläggande 
och fördjupning). 

Har tidigare varit arbetsledare inom 
personlig assistans för 80 assistenter. 
Arbetsledare i privat företag för projekt 
om 80 lägenheter (slutet av sin 
utbildning) och arbetsledare samt 
mätningsingenjör som konsult i ett privat 
företag. Arbetat på mätningskontoret i 
Samhällsbyggnads bergslagen, 
arbetade mycket digitalt. Var sedan 
byggnadsinspektör. 

VD/fastighetschef

0,75  årsarb VD

0,25 årsarb

fastighetschef

Ansvar för den löpande 
verksamheten och svarar 
gentemot bolagets styrelse

• VD

• Rollen är kopplad till av
bolagets styrelse fastställd
VD-instruktion, se bilaga 1

• Övergripande ansvar för
verksamhet, personal och
ekonomi

Se ovan • Se ovan

Ekonomiansvarig

1 årsarb.

Löpande och strategiskt 
övergripande ekonomiansvar
GDPR, kundkontakter,  
projektledare för lämpliga 
projekt vid behov

• Planerande

• Löpande arbete

• Ekonomiska frågor – kunskap 
och struktur

• GDPR

A-kurs i företagsekonomi, A-kurs
i nationalekonomi, B-kurs i
externredovisning, kurs i
affärssystem och kurs i 
konsumentbeteende.

Programutbildningar, juridik kring hyror, 
fastighetsekonomi, utbildning i hot och 
våld, utbildning i diskriminering, retorik, 
utbildning "att leda utan att vara chef”, 
moms på fastigheter, kundvård, 
grannmedling.  
När de tillhörde fastighetsförvaltningen 
2012–2018 gick hon även utbildning i 
intern prissättning av hyror i kommun.

Fastighetsskötare

1 årsarb.

Uppgifter kopplade till drift och 
förvaltning inom fastighet: 
utföra arbetsorder, besikta 
lägenheter, fakturera 
hyresgäster mm.

• Löpande förvaltning

• Fakturering

• Fakturering enligt periodicitet

• Upprättande av
besiktningsprotokoll

• Verkställighet inom
fastighetsförvaltning

Gymnasieutbildning, el – och 
energiprogram.

Fastighetsskötarutbildning.
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Personalorganisation  - BoAB
Inventering

Roll Rollbeskrivning Uppdrag Ansvarsområde Akademisk utbildning Praktisk utbildning
Drifttekniker

1 årsarb.

Rondering av fastigheter och 
tvättstugor. Service och felanmälan 
brandlarm, hissar mm. Filterbyten 
ventilationer. Stöttar även upp 
vaktmästeriet vid behov.

• Löpande förvaltning
av teknisk art

• Felanmälan
(brandlarm)

• Teknisk service

• Felanmälan brandlarm

Gymnasieutbildning, industriteknik. Utbildningar mot brand och brandskydd, 
utbildning om värme, energioptimering, 
pumpservice och pumpoptimering. Lite 
utbildning kring el. 

Driftansvarig 

1 årsarb.

Dagliga driften i fastigheter. Arbetsstyr 
drifttekniker. Gör energiutredningar, 
utreder energioptimering, installationer, 
myndighetsgrad installationer. 
Ventilation, avlopp, el mm. Varit 

projektledare i energiprojekt.

• Energifrågor

• Arbetsledande

• Utredning

• Arbetsledning

• Utredningsarbete

Gymnasieutbildning, VVS. Har just nu 
studieuppehåll i yrkesutbildning -
projektledare VVS.

Utbildning om energieffektiviseringar i 
fastigheter. 

Har tidigare varit egenföretagare i 20 år och 
arbetat mot Hällefors kommun och bolagets 
fastigheter, har kännedom om fastigheterna. 
Var tidigare chef för bad och värme (?) i 
Karlskoga.

Uthyrare

1 årsarb.

Skriver kontrakt och hanterar 
uppsägningar av fastigheter. Jobbar 
nära receptionisten och de samarbetar 
med varandra.

• Administration

• Kontraktsskrivning

• Kundkontakter

• Kontrakt

• Kundrelationer

• Registrering

Gymnasieutbildning, ekonomi. Innan sin tjänst som uthyrare gick hon bredvid 
den tidigare uthyraren i 1,5 år. Har även 
ansvarat för marknadssystemet BOAB 
använder.

Erfarenhet av administration och ekonomi. 
Tidigare arbetat i 10 år som receptionist där 
ansvar för leverantörsfakturor och 
lokalkontrakt ingick. Även arbetat som 
institutionssekreterare och andra kontorsjobb. 

Receptionist

1 årsarb.

Administrativa uppgifter: tar emot 
felanmälan, växeltelefonist mm. 
Arbetar även störningsärenden och 
skadedjur. Har städavtalet under sig 
och hon har koll på trapphus, skrotbilar 
mm.

• Felanmälan

• Störningsärenden

• Kundkontakter

• Städavtalsfrågor

• Skadedjur

• Kundkontakter

• Administrativt ansvar 

• Synpunktshantering
(störning, skadedjur,
städ)

Gymnasieutbildning, 
samhällsvetenskap.

Utbildningar: kommunikationsservice och 
bemötande, mångkulturella möten, 
grönmedling, kontorets administratör och 
koordinator, hyresjuridik (1,2,4), kurs i 
Smarttime, LOU, byggentreprenader och 
konsulttjänster (grundläggande och 
fördjupning). 

Arbetat som administratör sedan 2008. 
Tidigare arbetat som receptionist. 



11© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English 
company limited by guarantee. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Personalorganisation  - BoAB
Inventering

Roll Rollbeskrivning Uppdrag Ansvarsområde Akademisk utbildning Praktisk utbildning
Fastighets-
skötare

1 årsarb.

Fastighetsskötsel, hanterar felanmälan 
inne och ute, besiktar lägenheter. 

• Felanmälan

• Fastighetsskötsel,
mindre åtgärder

• Besiktning

• Felanmälan

Elektriker (2-årig yrkeshögskola). Fortbildning kring fastighetsskötsel. 
Utbildning i besiktning, Heta arbeten, 
brandlarm.

Fastighets-
skötare, 
utomhus 

1 årsarb

Sköter skötsel utomhus: skräp och 
papperskorgar, kontrollerar belysning 
utanför lägenheter och i källare, 
hanterar fontäner. Har hjälpt till vid 
felanmälan också. Hjälper med 
språkfältet inom BOAB. 

• Yttre
fastighetsskötsel

• Felanmälan?

• Yttre fastighetsskötsel

• Felanmälan?

Gymnasieutbildning. Kommunen har gett utbildning, osäker på vad 
det var för utbildning. Har tidigare arbetat 
med teknik och elektronik. 

*Färgmarkeringarna i personalinventeringen utgör identifiering av gemensamma arbetsuppgifter hos vissa funktioner där synergieffekter och kvalitets- och effektivitetsvinster skulle kunna vara möjliga vid en djupanalys inför framtagande av en kompetensförsörjningsplan. 
Rödmarkering innebär fundering kring om organisationen har dubbla funktioner/ansvar som kan vara aktuella för genomlysning i en kompetensförsörjningsplan. Utöver det har ytterligare samverkansområden identifierats.

Färgmarkeringarna i personalinventeringen utgör identifiering av gemensamma arbetsuppgifter hos vissa funktioner där 
synergieffekter och kvalitets- och effektivitetsvinster skulle kunna vara möjliga vid en djupanalys inför framtagande av en 
kompetensförsörjningsplan. 

Rödmarkering innebär fundering kring om organisationen har dubbla funktioner/ansvar som kan vara aktuella för genomlysning i en 
kompetensförsörjningsplan. Utöver det har ytterligare samverkansområden identifierats.



Kartläggning och 
analys av nuläge
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Identifierade utmaningar  - Fastighetsenheten
Nulägesbeskrivning

Identifierade utmaningar inom kommunens fastighetsenhet.

Det råder en avsaknad av specialistkompetens  vilket gör
fastighetsenheten konsultberoende

Breda och spretiga uppdrag gör att organisationen måste vara
generalister på bekostnad av specialistkompetensen

Mer teknik i fastigheterna ställer högre krav på teknisk kompetens hos
personalen

Eftersatt underhåll/ framtung underhållsplan. Det är många projekt som
ska genomföras av få personer som dessutom ska hinna med sina
ordinarie uppdrag

Ökad kundnöjdhet bland hyresgäster/lokalnyttjare. Här vore det bra att
än mer tillvarata och nyttja de fördelar som ett litet bestånd ger. Så som
exempelvis korta beslutsvägar, en nära dialog och hög tillgänglighet.

Omvärldsbevakning. Genom att anamma redan beprövade och väl
fungerande arbetssätt kan verksamhetsutveckling genom effektiva
processer möjliggöras

Hållbarhet inom fastighetsenheten bör prioriteras. Bland annat bör
organisationen börja arbeta med energioptimering som kräver både tid
och kompetens. Finns mycket att spara på energikostnader.

Digitalisering och att hitta rätt systemstöd som är enkla att hantera blir
mer och mer viktigt
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Identifierade utmaningar  - BoAB
Nulägesbeskrivning

Identifierade utmaningar inom Hällefors Bostads AB:

Rivningar och arbetet med det en stor utmaning och bolaget kommer 
behöva minska med ca 200 lägenheter under en 20-årsperiod. En 
rivningsplan behöver tas fram. Krävs mycket resurser för att friställa 
hus för rivning.

Ledningsstrukturen måste förbättras. 

Fastighetsbeståndet behöver ses över strategiskt och förnyas 
successivt enligt plan. 

Vi har noterat att under våren 2021 har följande utarbetats vilket borgar för 
bra underlag mm för framtida arbete med fastighetsutveckling.

1 Rollbeskrivninigar
2 Rutinbeskrivningar
3 Behovsanalys för framtagande av strategisk plan
4 Underhållsplaner
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Resultat av workshops - möjligheter
Nulägesbeskrivning

Områden där samverkan kan ske i framtiden
Båda parterna är överens om att samverkan kan ske inom många olika områden.
Inom fastighetsskötarområdet finns en sårbarhet. Båda parterna är överens om att en samverkan skulle kunna bidra med mycket och minska 
sårbarheten. Även i projektledningen och drifttekniken finns det en nytta av att samverka med varandra.
Båda parterna kan också tänka sig samarbeta kring upphandlingar. 

Under workshopen diskuteras det administrativa arbetet. Både BOAB och kommunen ser att ett samnyttjande av administrativa system skulle kunna 
minska sårbarheten. Likaså skulle användningen av samma passersystem minska sårbarheten om något inte fungerar. 
Samarbete vid brandlarmsprover ses också som en möjlighet. 

Önskat läge framåt utifrån kompetens
BoAB ser att ledningen måste bli bättre och att VD:n som tillsätts måste klara av att arbeta med personalfrågor Det måste finnas en tydligare 
ledningsstruktur och det måste finnas en förståelse av hur viktig ledarskapsrollen är inom bolaget. Det framkommer under workshopen att ostabiliteten 
påverkat personalen och att de behöver ett stabilt ledarskap för att kunna utföra sitt jobb     .
Kommunen behöver en roll/kompetens som arbetar med driftoptimering. Idag bortprioriteras det pga. att driftteknikern har mycket annat att stå i.
Projektledning i egen regi.



Identifierade risker 
och gap-analys
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Symptom, orsaker och risker - LLokalförsörjning

Det finns upplevd 
otydlighet kring 
prioriteringar  inom flera 
områden i verksamheten. 

Det finns oklarhet i hur 
genomförandet ska ske.

Symptom

Avsaknad av beslutade 
prioriteringar och strategier 
kring den verksamhet 
förvaltningen ska bedriva i 
vissa delar.

Tydliga behov, roller och 
ansvar saknas.

Orsak

Oklarhet och otydlighet varför 
och på vilket sätt prioriteringar 
görs

Ineffektivitet

Kostsam handläggning

Resultat Väg framåt

Framtagande av rollbeskrivningar

Identifiering av ansvar i processer så som 
lokalförsörjningen med funktioner i samtliga 
förvaltningar

En röd tråd inom kompetensförsörjning 

Under utredningsfasen har framför allt två hinder för att skapa en tydlig samordning och effektivitet inom kompetensförsörjningen i 
förvaltningen identifierats. De som nedan redovisas berör uppdraget att arbeta med strategisk lokalförsörjning som är en viktig uppgift 
för organisationen. Riskerna identifieras under processteg ”resultat” i nedanstående processkarta. 

Uppdragen uppfattas som 
luddiga och stora.
Avsaknad av tydlighet och 
strategi.

Upplevelse av sårbarhet

Symptom

Förändrade krav och 
behov.
Resurssvag/felanvänd 
organisation

Omvärldsförändringar.

Orsak

Otydlighet

Ineffektivitet

Oklart ansvarsområde, uppdrag

Bristande verksamhetsresultat

Resultat Väg framåt

• Identifiering av behov och funktion
• Identifiering av resurser.
• Samordning
• Fördelning av ansvar och prioritering.

Otydlig funktion

Otydliga prioriteringar och roller
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Symptom, orsaker och risker - ffastighetsenheten
Under utredningsfasen har framför allt ett hinder identifierats inom fastighetsenheten.

Viktiga uppdrag kan inte 
genomföras ex 
energibesparingsarbete

Upplevelse av sårbarhet

Symptom

Brist på kapacitet.

Orsak

Förvaltningen kan inte leverera
ett komplett arbete avseende
fastighetsutveckling

Ristande måluppfyllelse

Resultat Väg framåt

• Utöka kapacitet
• Samordning
• Fördelning av ansvar och prioritering.

Resursbrist
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Nuläge GAP Önskat läge Rekommendation

• Lokalförsörjningen uppfattas som 
”omöjlig”

• Bristande verksamhetsuppfyllelse 

•

• Avsaknad av strategiskt arbete i 
tillfredsställande grad utifrån krav

• Avsaknad av tydlighet och 
förutsägbarhet, roller och 
uppdrag 

• Behovsanalys  för verksamheten 
saknas

• Avsaknad av strategisk 
utveckling 

• Effektiv lokalförsörjningsprocess

• Framåtsyftande och realistisk 
underhållsplanering

• Behovsanalyser för personal och 
kompetens finns baserat på 
fastighetsbestånd och 
utvecklingsbehov med mera

• Tydliga prioriteringar och 
öronmärkta roller/funktioner för 
strategisk utveckling. 

• Möjlighet till strategiskt arbete så 
som att uppfylla politiska mål 

• Se över lokalförsörjningsprocessen 
och dess roller

Fastighets-
enheten

Gap-analysen baseras på de moment som lyfts fram som hinder i handläggning och 
utförande inom förvaltningen och som identifierats under Symptom, orsaker och risker. 

GAP- analys - Lokalförsörjning
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Nuläge GAP Önskat läge Rekommendation

• Strategiska frågor och
utvecklingsfrågor inom teknisk
drift och underhåll bortprioriteras

• Bristande verksamhetsuppfyllelse

• Stora underhållsbehov

• Avsaknad av strategiskt arbete i
tillfredsställande grad utifrån krav

• Avsaknad av tydlighet och
förutsägbarhet.

• Eftersatt underhåll

• Avsaknad av strategisk
utveckling

• Resursbrist

• Framåtsyftande och realistisk
underhållsplanering

• Tydliga prioriteringar och
öronmärkta roller/funktioner för
strategisk utveckling.

• Möjlighet till strategiskt arbete så
som att uppfylla politiska mål

• Konkret överblick av
personalresurser och effektiv och
lämplig arbetsfördelning

• Utföra en kompetensförsörjningsplan

• Påbörja analys av samordning av
kompetenser

• Utveckla underhållsplanering

Fastighets-
enheten

Gap-analysen baseras på de moment som lyfts fram som hinder i handläggning och 
utförande inom fastighetsenheten och som identifierats under Symptom, orsaker och risker. 

GAP- analys - Fastighetsenheten
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Symptom, orsaker och risker - BBoAB

Det finns stora 
underhållsbehov

Fastighetsbeståndet 
behöver förnyas

Symptom

.Bristande strategi och 
ledningsfunktion

Bristande politiskt ansvar 

Orsak

Bristande kvalitet

Ineffektiv förvaltning

Svårt att uppfylla energi- och 
miljökrav  

Resultat Väg framåt

En röd tråd inom kompetensförsörjning
Möjliggörande av strategiskt arbete kopplat till 
lagar, krav och målsättningar 
Tydliga politiska strategiska beslut inom underhåll 
och fastighetsbeståndets utveckling  

Under utredningsfasen har framför allt två hinder för att skapa en tydlig samordning och effektivitet inom kompetensförsörjningen i 
bolaget  identifierats. Dessa baseras troligtvis i grunden på bristande ledning och struktur vilket lett till brist på strategier och 
åtgärder inom bland annat fastighetsunderhåll. Riskerna identifieras under processteg ”resultat” i nedanstående processkarta.

Informella arbetssätt och 
ansvar till viss del.

Bristande  definierad 
ledningsroll 

Bristande styrelseledning

Symptom

Det finns vakanser inom 
styrelsen

Ledningen har varit otydlig

Strategier  och mål har 
saknats  

Orsak

Otydlighet

Minskat fokus på uppgiften

Ineffektivt

Ostrukturerat arbetssätt 

Resultat Väg framåt

Ledningsrollen tydliggörs kopplat till ansvar
Styrelsens förutsättningar och funktion ses över
Rollbeskrivningar inom organisationen utarbetas
Den röda tråden från uppdrag till utförande 
identifieras 

Otydlig 
ledningsstruktur

Eftersatt fastighetsbestånd
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Nuläge GAP Önskat läge Rekommendation

•
VD-rollen är oklar, finns ett glapp 

mellan fastighetschef och VD. 
Behövs en bättre 
ledningsstruktur.

• Underhållsbehovet är stort

• Fastighetsbeståndet är daterat

• Brist på strategiskt arbete och
utveckling

• Risk för dubbelarbete

• Otydlig ledningsroll

• Behov av politisk prioritering

• Eftersatt  fastighetsunderhåll

• Behov av genomgång av
fastighetsbeståndet

• Behov av genomlysning av
strategiskt behov

• Behov av genomlysning av
personalresurser och nyttjande
av dessa för effektiv och lämplig
förvaltning

• Tydlig ledning och styrning

• Tydlig politisk prioritering

• Effektiv och tydlig organisation
med tydliga roller

• Inventerat fastighetsbestånd med
dokumenterad status

• Tydliga prioriteringar och
öronmärkta roller/funktioner för
strategisk utveckling.
Fungerande
organisationsutvecklingsstruktur.

• Konkret överblick av
personalresurser och effektiv och
lämplig arbetsfördelning

• Utföra en kompetensförsörjningsplan

• Påbörja analys av samordning av
kompetenser

• Utveckla underhållsplanering

• Förtydliga ledningsstrukturen inom
bolag och styrelse

BoAB

Gap-analysen baseras på de moment som lyfts fram som hinder i handläggning och 
utförande inom bolaget och som identifierats under Symptom, orsaker och risker. 

GAP- analys



Analys, slutsats 
och fortsatt arbete 
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Analys och slutsats
Analys av nuläge gällande kompetensnyttjande
Samordning av kompetenser saknas trots likartade roller och ansvarsområden inom fastightsenheten och BoAB

Vid resursinventering konstateras att likartad kompetens finns inom rollerna:

Fastighetsskötare
Drifttekniker
Lokalförsörjning
Strategiskt underhåll
administration

Möjlighet till samordnade kompetenser
I genomförd personalinventering återfinns funktioner som kan vara föremål för samordning i en kompetensförsörjningsplan.
Områden där samverkan kan ske stämmer väl överens med hur andra kommuner till viss del valt att finna samverkan inom 
fastighetsorganisationer.

Projektledning och projektstyrning
Upphandling
Felanmälan
Jour och beredskap
Yttre skötsel
Administration
Driftstyrning – energieffektivisering och daglig skötsel
Övriga tekniska uppgifter såsom larm, passersystem mm

Genom samverkan kan specialisering ske och gemensamma processer skapar effektivitet, tar bort sårbarhet och i många fall 
kostnadsreducerande.
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Analys och slutsats
GAP- analysens samlade resultat och behov av fortsatta insatser
Gap-analysen blottlägger glapp och behov av utveckling  mellan nuläge och önskat läge. Även risker identifieras i rapporten. 
Analysen identifierar även andra utvecklingsområden så som kompetensnyttjande och möjlighet till samordning.

De viktigaste gapen finns inom områdena:
Brist på behovsanalyser kopplat till krav samt förändrade arbetssätt
Brist på strategiska dokument och arbetssätt för att agera förebyggande inom tex underhåll
Brist på samsyn över förvaltningsgränser i kommungemensamma processer
Brist på samordning av personalresurser

Slutsats
Vår bedömning är att de kompetenser som behövs för traditionell fastighetsförvaltning finns i organisationerna med stöd av inköpta 
konsulter och entreprenörer. Däremot är sårbarheten stor som enkelt skulle kunna reduceras genom samarbete inom många områden. 
Effekten av det skulle bli en ökad service till hyresgästerna till en lägre kostnad. Dessutom skulle ett utökat samarbete bidra till ett 
minskat tjänsteköp och  och därmed minskade kostnader. Ett problem är att kompetensen inte nyttjas på rätt sätt då ex drifttekniker 
inte ges möjlighet att fullt ut utveckla fastigheterna inom energieffektiviseringsområdet där stora besparing kan ske med medföljande 
miljövinster.
Lokalförsörjninguppdraget kopplat med projektledning avseende behovsanalys mm återfinns i dagsläget som en del av 
fastighetschefens totala uppdrag. För at få ett effektiv och strategisk arbete med lokalförsörjningsuppdraget krävs minst motsvarande 
en heltidstjänst och inte som i dag en del av en tjänst.

Då det sker mycket tjänsteköp av konsulter och de olika disciplinerna inte kan verka fullt ut är vår bedömning att organisationerna är 
underbemannade vilket skapar sämre förutsättning att verka som effektiva organisationer.
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Analys och slutsats

För att skapa stabilitet och minska sårbarheten finns det tre vägar att gå:

1 Utöka respektive organisation
I praktiken innebär det att utöka organisationerna var för sig och säkerställa resp. organisations kompetensförsörjning.

2 Samverka genom tjänsteköp mellan koncernens fastighetsorganisationer

Detta innebär att fastighetsorganisationerna kvarstår i sin nuvarande uppsättning och samverkan sker genom att köpa och sälja
kompetens och kapacitet mellan organisationerna. Tjänsteköp kan ske inom merparten av de uppgifter som ankommer resp. 
fastighetsorganisation. Dock bör beaktas regelverket kring upphandlingar i offentliga sektorn ( LOU)

3     Slå samman koncernens organisationer och renodla tjänsterna samt genomföra gemensamma upphandlingar av  
entreprenörer/leverantörer för såväl förvaltning som utveckling. Alt. kan vissa delar av det som idag utförs av entreprenörer istället 
genomföras i egen regi. Det gäller främst grönyteskötsel och vinterväghållning.

Sammanslagningen kan ske åt båda hållen d v s BOAB integreras i kommunens fastighetsorganisation eller att Kommunens 
fastighetsorganisation integreras i BOAB. Detta behöver inte innebära att själva ägandet av fastigheterna förändras utan kan bara 
beröra själva förvaltningsorganisationerna.

Förändringsledning och implementering

Med anledning av kompetensanalysen som genomförts som påvisar de behov som finns av förtydliganden av uppdrag och roller samt
mot bakgrund av behovet av att implementera strategiskt löpande analys, planerings- och utvärderingsarbete så föreslås att Hällefors 
kommun påbörjar arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Kompetensförsörjningsplanen bör innefatta möjlighet till 
samsyn och skapande av gemensamma kompetenser inom fastighetsenheten och BoAB.
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Fortsatta insatser kopplade till slutsats
Kompetensförsörjningsplan

Steg 1-3
Steg 4-5 utgör fortsatta insatser.

1. Grunden är kommunens vision med mål, strategier och
aktiviteter i relation till omvärldsanalys. Här är det
kommunens  strävan och inriktning som styr.

2. Därefter ställer man sig frågan och kartlägger vilka
uppgifter ledning och medarbetare ska genomföra för att
uppnå ovan och vilka kompetenskrav detta kommer att
ställa. De önskade läget. Här är Gap- analysen i den här
slutrapporten en grund för att skapa gränsdragning och
ansvar inom organisationen.

3. Nästa steg är att kartlägga nuvarande kompetensläget i
relation till vad som kom fram under punkten 2. När önskat
läge är konstaterat (punkt 2) och nuläget (punkt 3), kan vi se
vilka kompetens saknar vi och vilka måste vi förstärka (en
GAP-analys).

4. Plan på kort och lång sikt för komma till önskat läge och
minska gapet. Insatser för kompetensutveckling,
organisationsutveckling och kompetensförsörjning.

5. Genomförande och systematisk uppföljning. Vad de
åtgärder vi bestämde oss för rätt och minska vi gapet mellan
nu- och önskat läge?
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Fortsatta insatser kopplade till slutsats
Kompetensförsörjningsplan

Projektet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan genomförs med fördel enligt följande process: 

Kompetensförsörjningsarbetet sker löpande och revidering av planen sker enligt beslutat intervall eller vid behov.

Kompetensförsörjningsplaner kan utarbetas fram på funktionsnivå (tjänstenivå) för att säkerställa att kompetensförsörjning 
finns inom de områden som bolaget och kommunens förvaltning ska tillhandahålla.  

På så sätt kan de risker och gap som identifierats i utredningen hanteras på ett samlat sätt och hållbarhet inom 
kompetensförsörjning utifrån behov uppnås i både bolag och kommun.
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Ekonomienheten   
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jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
 
Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2021-08-31, dnr 
KS 21/00187 
 
Informationsunderlag 
Bolagsstyrelsens sammanträde 2021-09-15 § 86 
Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2021-08-31 
 
Ärendet 
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i ett delårsbokslut 
per 2021-08-31. Bolaget har via ägardirektivet uppdraget att verka som ett 
kommunalt organ för att säkerställa rätten till bostad. Syftet med Hällefors 
Bostads AB:s verksamhet är att i allmännyttigt syfte äga och förvalta 
fastigheter i Hällefors kommun, lokaliseringsprincipen, för bostads- och 
därmed sammanhängande ändamål och i samband därmed köpa, sälja, 
bebygga och förvalta fast egendom.  
 
Bolaget ska medverka till att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv 
kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer med god kvalitet. Bolaget 
ska också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling och aktivt arbeta 
utifrån i ägardirektivet givna mål.  
 
Bolagets fastighetsbestånd omfattar 46 fastigheter om 70 byggnader med 
sammanlagt 787 lägenheter, totalt 44 480 m2, samt 94 lokaler på totalt  
15 414 m2. 
 
Styrelsen har sedan årsskiftet haft fyra ordinarie sammanträden, ordinarie 
ledamöter har deltagit i samtliga sammanträden. Styrelsen har utöver 
styrelsemötena även deltagit i utbildning i intern kontroll (Hällefors kommun) 
och gemensam utbildning kring ägarstyrning (KPMG) tillsammans med 
Hällefors kommuns förvaltning och förtroendevalda.  
 
En behovsanalys som ligger till grund för en rivningsplan har genomförts. 
Möjligheten att driva grönyteskötsel i egen regi utreds och underhållsplanen 
för utvändigt underhåll och installationer uppdaterades och lades in i ett nytt 
system, Planima, vilket är en stor förbättring från den gamla underhållsplanen 
som var svårarbetad och daterad. 
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Kommunförvaltningen kan konstatera att bolagets verksamhetsberättelse har 
utvecklats på ett positivt sätt och innebär en mer informativ berättelse samt en 
tydlig koppling till gällande styrdokument. Rapporten innehåller en tydlighet i 
de målsättningar som bolaget har att arbeta efter och bolaget har påverkats 
även detta år av pågående pandemin som gör att vissa planerade åtgärder inte 
kunnat vidtas. Förvaltningen rekommenderar att bolagets rapport utvecklas 
med en beskrivning av helårsprognos i förhållande till antagen budget för 
bolaget vad gäller både resultat och investeringar för att få information om 
eventuella avvikelser. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets delårsrapport för 
verksamhetsåret 2021. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets delårsrapport för 
verksamhetsåret 2021. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
I kommunens nya ägardirektiv som bolagsstämman antog 2021 anges fyra 
ekonomiska mål för bolaget: 

 Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.  
 Bolaget ska amortera på den totala låneskulden med kommunal 

borgen. 
 Bolaget har en låg andel tomma lägenheter i beståndet. 

Vakansgraden ska på sikt vara omkring 2-3 procent 
 Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga 

statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen får dock aldrig 
understiga 2 procent. 
 

Soliditeten bedöms vid årsslutet vara något förstärkt (17,9 procent) 
beroende på att eget kapital ökar med beräknad vinst.  
 
Styrelsen kommer under hösten ta ställning till hur amortering ska ske 
utifrån målen i nya ägardirektivet. Amorteringen är inte budgeterad i och 
med att målet är nytt från bolagstämman 2021. 
 
Bolagets vakansgrad är fortsatt hög och en behovsanalys har framarbetats 
under 2021 som ska ligga till grund för åtgärder.  
 
Delårets resultat är ett överskott om 4 681 tusentals kronor. Med tanke på 
pågående ombyggnads- och underhållsprojekt kan bolaget inte räkna med 
något större överskott än avkastningskravet. 
 

 
 
Hans Åhnberg Jessica Jansson 
Kommunchef Ekonomichef 
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2021-09-23  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Förslag till skattesats år 2022, dnr KS 21/00169 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81 
Kommunallagen kapitel 11 § 8 samt § 11 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningens förslag är att 2022 års kommunalskatt ska vara 
oförändrad och kvarstå till 22,05 kronor, med utgångspunkt från den antagna 
planerade strategiska planen för Hällefors kommun år 2022-2026 och budget 
för år 2022.  
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2022-2026 för ytterligare information. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2022-2026 för ytterligare information. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2022-2026 för ytterligare information. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Skattesats för 2022 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Skattesats för 2022 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun. 
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Kommunförvaltningen 
   
   
   
 
 Kommunstyrelsens allmänna utskott 

Kommunstyrelsen 

 
 
Finansiering implementering av Office 365, dnr KS 
20/00251 

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningen Rapport Office365 i Hällefors kommun 
Offert  
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2021-01-26 §7 
 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har i enlighet med beslutsunderlag beslutat införa 
Office 365 för administration i kommunens förvaltning. På sammanträde i 
januari beslutades att genomföra en förstudie kring implementeringen. 
Förvaltningen meddelade i beslutsunderlaget att den efter förstudien följande 
implementeringen bedömdes kosta ungefär 500 tkr, och att förvaltningen 
avsåg att återkomma för finansiering av implementeringen.     
 
Förstudien kring införande av Office 365 är nu genomförd, och konsulten har 
lämnat offert för införande av systemet i verksamheterna. Införandet kostar 
enligt denna offert 587 tkr, och genomförandet kommer att påbörjas 
omgående efter beslut.  
 
Under implementeringen genomförs utbildningar samtidigt som tekniken efter 
hand installeras. Under teknisk implementering kommer även underliggande 
eller stödjande system som ”backup” eller AD (active directory) moderniseras 
för att stödja MSOffice365. Implementeringen bedöms kunna starta under 
hösten 2021, för att vara fullt genomförd tidigt under 2022. 

 

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
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Förvaltningen föreslog i tidigare beslut att strategimedel skulle användas 
under 2021 för förstudien. Implementeringen har varit ofinansierad, och 
förvaltningen föreslår KS att tilläggsbudgeterar 587 tkr för 
implementeringen.  

Facklig samverkan 
Samverkan kommer att ske innan beslut i kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för drift med 587 tkr för 
implementering av Office 365 för verksamhetsåret 2021.  

 

Hans Åhnberg Lars Örtlund 
Kommunchef IT-chef 
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Peter Wiker   
peter.wiker@hellefors.se   
 
  

 

 
 
Office365 i Hällefors kommun 
 
Hällefors kommun använder idag Microsoft Office genom licenser, på egna 
plattformar. Digitaliseringsgruppen har haft i uppdrag att undersöka hur 
kommunen ska utveckla sitt system, främst genom att diskutera implikationer 
av införande av Office 365.  
 
Utifrån nedanstående utredning lämnar digitaliseringsgruppen förslag till 
kommunchef. 

 
Bakgrund 
 
Kommunens system med egen lagring av information, samt licensierad 
programvara i officepaketet är på väg att bli föråldrad. Flera kommuner runt 
omkring oss, såväl som region Örebro, använder dessutom i hög grad Office 
365 i sin verksamhet. 
 
Kommunens kapacitet för lagring på ett rimligt sätt kommer att bli ansträngd. 
Ett gemensamt system förlagt i molntjänst skulle dessutom på sikt underlätta 
IT-personalens arbete med verksamheternas IT-användning. 
 
Att andra kommuner i närheten använder Office365, t ex som portal för 
digitala möten och för att dela dokument, gör att kommunens tjänstepersoner 
ofta hamnar i ett andrahandsläge, med merarbetet och risk för problem som 
följd. 
 
Förvaltningen har initierat ett arbete för att utreda om Office 365 är en möjlig 
väg för kommunen. Arbetet måste innehålla alltifrån ekonomiska aspekter till 
problem som kan uppstå i verksamheterna vid övergång.  

 
    
Vad är Office365 
 
Office 365 är ett molnbaserat licenspaket från Microsoft. Licenspaketet 
innehåller förutom de delar som idag motsvarar officepaketet, även andra 
tjänster.   
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Figur: Innehåll i Office 365. Nuvarande Officepaketet är  inringat. 
 
Microsoft 365 
 
För Microsoft och för kommunens IT-avdelning måste Office 365 hanteras 
utifrån Microsoft 365. För att få Office 365 att fungera krävs också i dagsläget 
Windows 10 och en säkerhetsinstallation av system som i figuren heter 
EM+S. 
 

 
Figur: Office 365 i relation till nödvändiga installationer, kallat Microsoft 365. 
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Principdiskussioner 
 
Molnet 
 
Ett ställningstagande som fördröjt vår övergång till systemtjänster 
motsvarande Office365 är oron för att använda molntjänster istället för egen 
lagringsyta. Det har nu kommit till läget då molntjänster i offentlig 
verksamhet är reglerad och allmänt accepterat, vilket inte var fallet för bara 5-
10 år sedan. Många kommuner har redan idag tjänster på detta sätt.  
 
Det är också så att informationsflödet snart överskrider den förmåga 
kommunen har eller på ett rimligt sätt kan skapa att för att lagra information 
på ett säkert och hanterbart sätt.      

 
Upphandling 
 
Alla kommunala tjänster ska på ett eller annat sätt upphandlas. I detta fall rör 
det minst tre olika tjänster som behöver hanteras utifrån detta; förstudie, 
införande och system. 
 
Beträffande systemet, Office365, så faller hela tanken om upphandling om det 
redan är bestämt vilket system som ska införas. Hela systemet hamnar dock 
inom statligt ramavtal via kammarkollegiet, vilket gör inköp av Office 365 
möjligt utan ytterligare upphandling. 
 
Kartläggning och införande kan troligen utföras av olika utförare. Ramavtal 
med ATEA finns dock på samma sätt som i ovanstående fall via 
Kammarkollegiet. 

 
Varför just Office 365  

 
De andra kommunerna i norra länsdelen använder redan Office 365. Region 
Örebro Län är på väg i samma riktning. Samverkan med dessa underlättas 
mycket av gemensam programstruktur.  
 
Systemet är väletablerat och fungerande och ingår som redan nämnts i 
upphandlat ramavtal. Förvaltningen har bedömt att införande av Office365, 
utifrån nya krav och samverkan med omgivningen, är den optimala lösningen.  

 
Office 365 i verksamheterna 
 
Central förvaltning 
 
Det är oklart hur kanslienhetens system påverkas av en övergång till 
molntjänst. Troligen är de flesta systemen anpassade till Microsoftmiljö, 
varvid problemen blir små. Kansli och central förvaltning bör dock få tid att 
noga överväga om deras hantering av sekretess påverkas av systemskiftet och 
om nya rutiner behöver införas. Diariesystemet Public360 påverkas inte av 
införandet då båda systemen fungerar integrerat i officemiljö. 
 
Omsorgen  
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Omsorgens system bedöms vara kompatibla med Office365 fullt ut. 
Omsorgen har heller inte haft samma incitament att driva en egen agenda i 
frågan, varför anpassning troligen blir enklare. Handhavande och tillgång till 
utrustning blir troligen de största problemen i denna organisation. 
 
Bildning 
 
Vissa delar av bildningsverksamheten använder idag Googles gratistjänster 
för att dela dokument, arrandera möten och annat. Denna tjänst liknar 
Office365 i det att den är molnbaserad, förutom att utbudet är likartat.  
 
Verksamheterna kan även fortsättningsvis använda Google, eftersom detta går 
att göra kompatibelt med Office365. Det måste dock säkerställas att de 
tjänster som på sikt släcks ner vid införande av Office365, t ex G:, inte 
påverkas driften i Google.  
 
 
Ekonomi 
 
Införandet av Office365 kommer att belasta kommunens ekonomi, både i 
införandestadiet och i ett senare driftsskede. 
 
Införande 

  
ATEAs kartläggning kommer troligen att kosta ungefär 150-200 tkr. 
 
ATEAs introduktioner och egna insatser kring detta kommer troligen att kosta 
omkring 500 tkr. 
 
Drift  
Licenskostnader vid drift av Office 365 beror av vilka licenser som tecknas. 
En användarlicens kostar mellan drygt 100 kr/mån för de enklaste, till 550 för 
de mest avancerade (som behövs att ett tiotal). För 320 kronor per månad 
ingår i stort sett allt, och en genomsnittlig kostnad av 300 kronor på 600 
anställda är 180 tkr/månad, eller drygt 2 000 tkr per år. 
 
De licenser som idag tecknas för Officepaketet kommer att utgå. 
 
Eventuellt kan minskade framtida kostnader i egen utrustning, t ex servrar och 
annat, uppstå. 
 
Personalkostnaden på IT bedöms inte kunna minska. Däremot kan 
personalens arbetsuppgifter förändras. 

 
Tillvägagångssätt 

 
ATEA bör i samverkan med IT-chef ges i uppdrag att utreda förutsättningarna 
i en förstudie. Under denna tid bör även personalen i verksamheten ges 
information om vad som ska hända.  
 
Förstudien bör utmynna i att vi tillsammans med ATEA senast inför hösten 
2021 kan starta upp arbetet med att introducera det nya systemet i personalens 
handhavande. 
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Det tekniska införandet bör kunna starta sent under hösten 2021, för att vara 
avklarat till sommaren 2022. De gamla systemen kan släckas ner efter hand, 
med början i hösten 2022. 
 
Förstudien från ATEA får bättre beskriva processer och tidplaner. 

 
Implikationer i verksamheter. 

 
Kris- och säkerhet  
 
Molntjänst istället för egen kontroll har implikationer på säkerhet och 
sårbarhet. IT-chef bör ges i uppdrag att kontrollera frågor som har med back-
up, GDPR och i övrigt driftsäkerhet och sårbarhet i systemen. 
 
Slutsatser 
 
Förvaltningen har dragit slutsatsen att vi oavsett kostnader och andra förslag 
inte har några vettiga alternativ till att implementera Office 365. 
Förvaltningen bedömer också att systemet är godtagbart, och har ur det 
perspektivet inte några synpunkter. 
 
Förvaltningen drar slutsatsen att ramavtal finns, och att ytterligare 
upphandling inte behöver göras. 
 
Förvaltningen bedömer att införandefasen är mycket viktig, både ur ett 
tekniskt perspektiv och utifrån personalens handhavande. 

 
 
Förslag på fortsättning 
 
- Digitaliseringsgruppen föreslår att arbete mot att införa Office 365 

initieras. 
Digitaliseringsgruppen föreslår således att kommunchef ger IT-chef i 
uppdrag att med hjälp av ATEA genomföra en förstudie. 

 
Efter genomförd förstudie behöver kommunchef fördela arbetet med att 
genomföra relevanta åtgärder utifrån förslag i förstudien. 
 
Fördjupad diskussion bör föras på ledningsgrupp. Kanslienheten blir djupt 
berörd och bör få tid att hantera konsekvenser.  
 
IT-chef bör i förväg fundera över de frågor kring back-up, säkerhet och 
krishantering som kommer att ställas och som till viss del berörs i 
utredningen. 
 
IT och verksamheten i övrigt ska från och med detta beslut i alla lägen se till 
att material licenser som skaffas är kompatibla med Office 365. 
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Ekonomienheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
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 Kommunstyrelsens allmänna utskott 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

 
Förhandling av övertagande av Björkhaga kök, dnr KS 
15/00400 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-24 § 203 
Rapport ekonomisk konsekvensanalys för kommunkoncernen avseende 
investering i Björkhaga kök, daterad 2021-09-06 
 
Ärendet 
Ekonomichef erhöll 24 november 2020 i uppdrag av kommunstyrelsen att på 
nytt förhandla med bostadsbolaget om ett  övertagande av kvarvarande 
bokfört värde på ombyggnationen för Björkhaga kök. Orsaken var att renodla 
ägandeskapet mellan kommunen och bolaget då bolaget beslutat att inte 
justera kommunens hyra utifrån att kommunen gjort åtgärder i bolagets 
fastighet.  
 
Kommunförvaltningen har tillsammans med Hällefors Bostads AB 
sammanställt en rapport gällande uppdraget att belysa kommunkoncernens 
ekonomiska konsekvenser av att låta bostadsbolaget överta investeringen som 
kommunen gjort i bolagets ägda lokaler gällande Björkhaga kök. Rapporten 
presenteras för både kommunstyrelsen och bolagsstyrelsen. 
 
I samband med detta uppdrag har även förvaltningen och bolaget arbetat med 
att slutföra processen med att kommunen ska överta stora köksmaskiner i 
köken på Fyrklövern, Björkhaga och Sörgården som idag ägs av 
bostadsbolaget. Det innebär att när en större köksmaskin går sönder får 
kommunen bekosta reparation och eventuellt reainvestering och att 
kommunen istället erhåller sänkt hyra.  
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet att överta kommunens investering i bolagets fastighet innebär att 
kommunen kommer att erhålla en ökad likviditet med 3 012 877 kronor 
som försäljningssumman föreslås vara utifrån det bokföra värdet som finns. 
De minskade kapitalkostnader som kommunen får utifrån 2021 års nivå 
föreslår kommunen att bolaget kompenseras för i form av höjd hyra och 
motsvarar 236 325 kronor per år.  
 
I utredningen har förvaltningen kommit fram till att den ventilation som 
installerades i Björkhaga kök är undermålig och arbete pågår med att 
installera en ny. Den gamla ventilationsinvesteringen som kommunen har 
som tillgång kommer förvaltningen att skriva ner i samband med 
årsbokslutet 2021. Det innebär en engångskostnad på 609 000 kronor för år 
2021.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Sälja investeringen i Björkhaga kök till Hällefors Bostads AB till 

bokfört värde per den 31 december 2021, d v s 3 012 877 kronor. 
 

- Försäljningen ska äga rum den 1 januari 2022. 
 
 
 

Hans Åhnberg Jessica Jansson 
Kommunchef Ekonomichef  
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1 Sammanfattning 

Kommunförvaltningen har tillsammans med Hällefors Bostads AB 
sammanställt en rapport gällande uppdraget att belysa kommunkoncernens 
ekonomiska konsekvenser av att låta bostadsbolaget överta investeringen som 
kommunen gjort i bolagets ägda lokaler gällande Björkhaga kök.  
 
I arbetsgruppen har följande funktioner ingått: kommunförvaltningens 
ekonomichef, fastighetschef och måltidschef samt bostadsbolagets 
tillförordnade VD Sofia Asplund och Cristian Eriksson 
 
2 Hällefors kommunkoncern 

Hällefors kommunkoncern består idag av Hällefors kommun och helägda 
kommunala bostadsbolaget Hällefors Bostads AB. Kommunkoncernen har 
idag olika principer vad gäller hanteringen av redovisning av utförda 
planerade underhållsåtgärder.  
 
2.1 Hällefors kommun 
Hällefors kommunen tillämpar K3-regeln som innebär att planerat underhåll 
hanteras som investeringar. Det innebär att alla investeringar delas upp 
komponenter utifrån beräknad livslängd enligt fastställda riktlinjer.  
 
2.2 Hällefors Bostads AB 
Bolaget tillämpar K2-regeln som innebär att planerat fastighetsunderhåll 
kostnadsförs årligen. Totalt har bolaget en årlig budget på 17 miljoner kronor 
vad gäller akut och planerat fastighetsunderhåll.  
 
3 Investering Björkhaga kök 

3.1 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-24 § 170 att kommunförvaltningen fick i 
uppdrag att projektera och bygga om Björkhaga kök enligt gjord förstudie och 
att det skulle finansieras med de extra generella integrationsmedel som 
kommunen erhåll.  Konsultföretaget som gjorde förstudien bedömde att 
fastigheten Björkhaga var av god kvalitet, men med mycket föråldrad inredning 
och storköksmaskiner. Totalt beräknade förstudien att ombyggnationen skulle ha 
utgifter för: 
 Inredning och utrustning 1 190 000 kronor 
 Byggnadskostnader  3 530 000 kronor 
 Projekteringsteam 8%     282 400 kronor 

 
Kommunen var ansvarig för projektets genomförande och en tjänsteperson 
utsågs till projektledare. Som stöd fanns bostadsbolagets fastighetschef som var 
delaktig under hela projekttiden.  
 
3.2 Investeringsutgifter för kommunen 
Totalt har kommunen haft investeringsutgifter för köksutrustning med  
1 064 271 kronor och övrig byggnationen med 4 239 256 kronor. 
 
När det gäller köksutrustningen ska den tillhöra kommunen som en inventarie 
för verksamheten och ska inte hanteras vidare i denna rapport. 
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Avseende byggnationen som genomfördes i bostadsbolagets ägda lokaler är 
förvaltningens uppdrag att undersöka möjligheterna och konsekvenser av att 
bostadsbolaget övertas gjord investering från och med årsskiftet 2021/2022. 
 
Investeringsutgifter: 
Inre ytskikt   2 039 256 kronor 
Inre rör      700 000 kronor 
Inre el      500 000 kronor 
Inre ventilation           700 000 kronor 
Inre kyla      300 000 kronor 
TOTALT   4 239 256 kronor 
 
Avskrivningar är gjorda utifrån att inre ytskikt har en livslängd på 25 år och 
resterande komponenter 20 år. Det innebär att bokförda värdet 2021-12-31 
uppgår till: 
Inre ytskikt   1 707 877 kronor 
Inre rör      609 000 kronor 
Inre el      435 000 kronor 
Inre ventilation           609 000 kronor 
Inre kyla      261 000 kronor 
TOTALT   3 621 877 kronor 
 
3.3 Ventilation 
Under utredningens gång och diskussioner med bostadsbolaget och 
måltidsverksamheten som bedriver sin verksamhet i köket på Björkhaga har det 
framkommit att ventilationsinvesteringen som gjordes i samband med 
ombyggnationen har en för dålig kapacitet. Det innebär att kommunen och 
bolaget idag arbetar för att byta ut nuvarande ventilation till ett aggregat med rätt 
kapacitet, vilket innebär nya investeringsutgifter.  
 
Det bokförda värdet som är för den nuvarande ventilationen bedömer 
förvaltningen bör nedskrivas i kommande bokslutsarbete med 609 000 kronor 
och därmed inte hanteras i en överenskommelse med bostadsbolaget om en 
överlåtelse av tillgången Björkhaga kök. Det innebär att det bokförda värdet på 
investeringen som kommunen har gjort i Björkhaga kök uppgår till 3 012 877 
kronor. 
  
3.4 Underhållsutgifter för ägaren 
I samband med investeringen av Björkhaga kök uppstod också en mängd ÄTA-
arbeten som både hanterats av kommunen och bostadsbolaget. De delar som 
avsåg bolaget vidarefakturerade kommunen och totalt fakturerade kommunen 
297 980 kronor år 2018. Dessa utgifter valde bolaget att hantera som ett löpande 
underhåll. 
 
3.5 Driftkostnader för kommunen 
Under ombyggnationen av Björkhaga kök kostnadsförde kommunen totalt 
947 488 kronor under åren 2016-2018.  
 
4 Kommunkoncernens ekonomiska konsekvenser 

4.1 Finansiellt perspektiv 
Nedan beskrivs en sammanställning av den nyupplåning som krävs inom 
koncernen under förutsättning att det som framgår av rapporten genomförs.  
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Hällefors kommun 
  Försäljning av tillgångar +3 012 877 
Summa ökad likviditet +3 012 877 
 
Hällefors Bostads AB  
  Köp av tillgångar   -3 012 877 
Summa minskad likviditet -3 012 877 
 
4.2 Driftperspektiv 
Nedan beskrivs en sammanställning av hur koncernens driftkostnader 
påverkas under förutsättning att det som framgår av rapporten genomförs.  
 
Hällefors kommun 
  Minskade avskrivningskostnader år 2021 189 963 
  Minskade internräntekostnader år 2021 46 362 
  Ökade hyreskostnader -236 325 
  Summa 0 
 
Hällefors Bostads AB 
  Ökade hyresintäkter 236 325 
  Ökat annuitetsbelopp -231 618 
  Summa 4 707  
 
Engångkostnader året det genomförs:  
Hällefors kommun 
  Nedskrivning av anläggningstillgångar 2021-12-31 3 621 877 
  Maximal försäljningsintäkt -3 012 877 
Summa 609 000 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(2) 
Datum  
2021-09-22  

HR-enheten 
   
Ann Karlsson   
ann.karlsson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

 
 
Personalvårdsförmåner (dnr KS 21/00173) 

Beslutsunderlag 
Rapport Friskvård i Hällefors kommun, daterad 2014-09-02 
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-09 § 183  
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-22, § 97 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 § 129 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda olika 
alternativ för att premiera anställda, till exempel med presentkort eller höjt 
friskvårdsbidrag. 
 
Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde som syftar till att skapa 
trivsel i arbetet. Det kan vara friskvårdsbidrag, motionsaktiviteter och enklare 
förfriskningar som kaffe eller frukt på arbetsplatsen. Det är skattefria 
förmåner för de anställda och arbetsgivaren betalar inga arbetsgivaravgifter på 
dessa förmåner. För att skattefriheten ska gälla ska personalvårdsförmåner 
vara av enklare slag och till ett mindre värde.  
 
I juni 2020 delade kommunen ut presentkort på 200 kronor till anställda som 
en uppskattning gällande den påfrestande situationen med pandemin. 
Samtidigt stöttades lokala företagare genom att presentkortet kunde nyttjas i 
den lokala handeln. 
 
Regeringen har för 2021 beslutat om tillfällig skattefrihet utöver tidigare 
beslutade nivåer, av förmåner som anställda kan få av sin arbetsgivare. 
Genom de skattelättnader som beslutats kan de anställda till exempel få 
presentkort att handla för och därigenom stödja det lokala näringslivet. 
Gåvans värde får under 2021 inte överstiga 2 000 kronor. 
 
Friskvårdsbidrag infördes 2015 samtidigt som friskvård på arbetstid upphörde 
(friskvårdstimmen). Friskvårdsbidraget i Hällefors kommun är 800 kronor 
som den anställde själv förfogar över inom ramen för Skatteverkets angivna 
skattefria aktiviteter. En uppföljning av friskvårdsbidraget redovisades för 
kommunstyrelsen 2016 därefter har uppföljningen ingått i personalbokslutet. 
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Skattefri friskvård får uppgå till högst 5 000 kronor per kalenderår. Om 
förmånen ges ut i form av ett friskvårdsbidrag kan exempelvis kurser i ridning, 
hästkörning, fält- och westernskytte, utförsåkning, segling, dykning, 
kajakpaddling, agility, sportfiske och enduro omfattas av skattefriheten. 
Personlig tränare som anlitas på exempelvis ett gym, på golfbanan eller i 
ridhuset kan omfattas av skattefriheten. Även startavgifter i motionstävlingar 
som bekostas via friskvårdsbidraget är skattefria 
 
De vanligaste aktiviteterna som anställda i Hällefors kommun nyttjat sitt 
friskvårdsbidrag till är olika former av behandlingar, exempelvis massage och 
akupunktur följt av att träna på gym. 
 
Som skattefri julgåva av mindre värde till anställda anses en gåva vars värde 
inte överstiger 450 kronor inklusive mervärdesskatt.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen beräknar att ett presentkort med 500 kronor till 
anställa innebär merkostnader på 285 tusentals kronor. Förvaltningen 
föreslår att dessa medel tilläggsbudgeteras kommunstyrelsen i och med att 
styrelsens helårsprognos idag uppvisar ett underskott med 3,5 miljoner 
kronor. En höjning av friskvårdbidraget beräknas öka kostnaderna med 215 
tusentals kronor utifrån nuvarande budgetnivå.  

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker 2 november. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Efter utredning föreslår förvaltningen något av följande alternativ  
 

 Gåva i form av presentkort på 500 kronor som kan användas i det 
lokala näringslivet senast 20 december 2021 och finansieringen sker 
genom att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för driften med 285 tkr 
år 2021. 
 

 Höjt friskvårdsbidrag från 800 kronor till 1 300 kronor från och med 
2022. Förvaltningen får i uppdrag att beräkna och hantera 
merkostnaden i samband med kommunstyrelsens verksamhetsplan för 
verksamhetsåret 2022 samt att aktivt verka för att fler nyttjar bidraget. 

Hans Åhnberg Ann Karlsson 
Kommunchef HR-chef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(1) 
Datum  
2021-09-22  

Kanslienheten 
   
Mathias Brandt, 0591-641 25   
mathias.brandt@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
Välfärdsutskottet 
Allmänna utskottet 

 
 
Sammanträdesdatum 2022 

Beslutsunderlag 
- 

Ärendet 
Inför verksamhetsåret 2022 gäller andra yttre förutsättningar eftersom det är 
valår. Lagstiftningen kring valet och gällande tidsgränser kring detta har 
tillsammans med kommunens ekonomiska processer och kommunallagens 
krav utgjort grundförutsättningen vid sammanträdesplaneringen.  
 
Avstämning har skett med centrala funktioner inom förvaltningen, 
kommunstyrelsens presidium och kommunfullmäktiges ordförande 
 
Under förra året fördes dialog med gruppledarna om förläggande av 
sammanträden till kvällstid och då framkom att gruppledarna för en stor 
majoritet av fullmäktige förespråkar att sammanträden även fortsatt ska hållas 
dagtid, med utskott på förmiddagar och kommunstyrelse och –fullmäktige på 
eftermiddagar.  
 
Jämfört med 2021, föreslås relativt stora förändringar av 
sammanträdesschemat, framförallt under hösten. Detta beror huvudsakligen 
på de särskilda förutsättningar som gäller under ett valår. Några centrala 
datum att ta hänsyn till är valdagen 11 september och brytdatum för när 
nyvalda fullmäktige formellt sett tillträder, 15 oktober. Även budgetprocessen 
ser annorlunda ut under ett valår.  
 
Vid tiden för kommunförvaltningens beredning fanns inga datum för 
regionens sammanträden 2022 och därför har ingen hänsyn tagits till dessa.  
 
Då varje enskilt organ beslutar om sina egna sammanträdesdatum, 
rekommenderar kommunförvaltningen att kommunstyrelsen får föreslå 
utskotten att anta föreslagna datum. 
 
Utgångspunkterna för förvaltningens förslag har varit att så långt möjligt 
behålla tisdag och onsdag som sammanträdesdag samt att bibehålla ett 
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intervall om tre veckor mellan utskott – kommunstyrelse – 
kommunfullmäktige för att möjliggöra en god beredningsprocess. 
 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens utskott sammanträder 
med början klockan 9.00, att kommunstyrelsen sammanträder med början 
klockan 13.15, samt att kommunfullmäktige sammanträder med början 
klockan 13.00 om inte annat framgår av kallelsen. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens allmänna utskott, början kl 
9.00 
11 januari, 22 februari, 12 april, 24 maj, 21 juni, 20 september, 1 november, 
29 november 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens välfärdsutskott, början kl 
9.00 
12 januari, 23 februari, 13 april, 25 maj, 22 juni, 21 september, 2 november, 
30 november 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, början kl 13.15 
25 januari, 15 mars, 10 maj, 14 juni, 16 augusti, 11 oktober, 22 november, 20 
december 
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, början kl 13.00 
15 februari, 5 april, 31 maj, 6 september, 25 oktober, 13 december 

Hans Åhnberg Mathias Brandt 
Kommunchef Kanslichef 
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Datum  
2021-08-17  

 
Ekonomienheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
Tidplan för ekonomiprocessen 2022, dnr KS 21/00170 
 
Beslutsunderlag 
Kommunallag (2017:725) kapitel 11 § 16 
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
Tidplan 2022 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad 2021-08-05 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på tidplan för 
ekonomiprocessen i Hällefors kommun för verksamhetsåret 2022. Tidplanen 
för ekonomiprocessen redogör för ekonomiberedningens sammanträden för 
verksamhetsåret 2022 och bygger på kommunens beslutade ekonomiprocess 
som framgår av kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomi-
styrningspolicyn.  
 
Ekonomiberedningens budgetdialog föreslås förläggas under tre dagar som 
innevarande år.  Syftet med de två första budgetdagarna är att fokusera på 
verksamhetens driftbehov för år 2023 och framåt, där faktaunderlaget ska 
bygga på analyserade nyckeltal från bland annat kommunens 
nyckeltalssammanställning med basåret 2021. Förvaltningen föreslår att den 
sista budgetdialogen fokuserar på verksamhetens kommande 
investeringsbehov utifrån underhållsplaner. Konsekvensen av detta förslag är 
att de tre verksamhetsområden som har stora investeringsbehov bjuds in till 
sista budgetdagen för att få mer fokus på enbart investeringar. Det handlar om 
Hällefors Bostads AB, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen samt 
kommunens fastighetsförvaltning.  
 
Förvaltningen anser att tidplanen ska tas politiskt för att få en tydlig 
förankring och styrning för alla berörda parter inom kommunkoncernen.  
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget på sammanträdestillfällen bedömer förvaltningen inryms inom 
kommunstyrelsens budgetram.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2022 antas. 
 
 

 
Hans Åhnberg Jessica Jansson 
Kommunchef Ekonomichef 
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1 Sammanfattning 

Enligt Hällefors kommuns riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrnings-
policyn har kommunen fyra processer årligen som ska utmynna i fyra 
rapporter som ska fastställas av kommunfullmäktige. I tidplanen framgår 
sammanträdesdatum för de fyra processerna där ekonomiberedningen har 
uppdraget att bereda rapporterna till kommunstyrelsen, samt beredning av 
förslag till kommunstyrelsens interkontrollplan.  
 
 
 
14 januari Sista dag för bokning av transaktioner i  
 Ekonomisystemet 
 
 
 
 
2 Årsbokslut 2021 

 
  8 mars         kl 08.00 - 10.00       Ekonomiberedningen sammanfattar och  

                               beslutar om förslag till årsredovisning                       
                               till kommunstyrelsen mars 2022 

 
 15 mars    Kommunstyrelse  
 
   5 april   Kommunfullmäktige 
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3 Årsbudget 2023 och plan för 2024-2027 

22 mars          kl 08.00 – 12.00  Budgetkonferens för kommunfullmäktige
 ledamöter 

Här bjuds samtliga ledamöter i KF in, 
kommunens övergripande ledningsgrupp, 
kommunens samtliga chefer och fackliga 
företrädare 

 

  
Ekonomiberedningens budgetdialog med  
fokus på kommande driftbehov 

  
29 mars kl  08.30-09.00 Kommunfullmäktiges presidium  
 kl  09.00-09.30 Gemensam administration (kansli, HR, 

ekonomi, IT) 
 kl  09.30-09.45 Kommunens pensioner  
 kl  09.45-10.15 Kommunens kompetensförsörjning  
 
 kl  10.30-11.00 Näringslivsfrämjande åtgärder, turism,  

kommunikation 
 kl  11.00-11.30 Infrastruktur, krisberedskap, säkerhet 
 kl  11.30-12.00 Kultur och fritid, folkbibliotek 
  
 
 kl  13.00-13.15 Plan och bygglovsverksamhet, 
  myndighetsutövning (Samhällsbyggnads- 
  nämnden Bergslagen) 
 kl  13.15-13.45  Överförmyndarverksamhet (Bergslagens  

Överförmyndarnämnd) 
 
 kl  14.00-14.30 Vuxna samt barn och unga, placeringar  
 kl  14.30-15.00     Ekonomiskt bistånd, 

arbetsmarknadsåtgärder 
 kl  15.00-15.30 Gemensam måltidsverksamhet 
 kl  15.30-16.00 Räddningstjänstverksamhet (Bergslagens  

Räddningstjänst) 
 
 
30 mars kl  08.30-09.00 Kulturskola 
 kl  09.00-09.30  Förskola 
 kl  09.30-09.45 Elevhälsa 
 
 kl  10.00-11.00 Fritidshem/förskoleklass/grundskola/ 

särskola 
 kl  11.00-12.00 Gymnasieskola/gymnasiesärskola 
  kommunal vuxenutbildning 
 
 kl  13.00-13.30 Hälso- och sjukvård, legitimerad personal 
 kl  13.30-14.30 Vård och omsorgsboende (särskilt boende) 
 
 kl  14.30-15.30 Hemtjänst (ordinärt boende) 
 kl  15.30-16.00 Insatser enligt LSS och LASS, personlig 

assistans, gruppboende 
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Ekonomiberedningens budgetdialog med  
fokus på kommande investeringsbehov 
utifrån upprättade underhållsplaner 

 
5 april kl   08.30-09.00 Bostadsförsörjning (Hällefors Bostads AB) 
 kl   09.00-10.30 Gemensam fastighetsförvaltning, 
  lokalförsörjning 
 
 kl   10.45-12.00  VA, avfallshantering, gata och park 

(Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen)  
 
 
 kl  13.00-14.00 Ekonomiberedningens summering av 

genomförda budgetdialoger 
 
  3 maj kl  08.00-10.00 Ekonomiberedningen går igenom  
      förutsättningar för preliminär årsbudget  
     2023 och plan 2024-2027 till                   
  kommunstyrelsen maj 2022 
 
10 maj   Kommunstyrelse 
 
  2 juni   Kommunfullmäktige 
 
  4 oktober kl  10.00-12.00 Ekonomiberedningen går igenom  
      förutsättningar för slutgiltig årsbudget  
     2023 och plan 2024-2027 till                   
  kommunstyrelsen oktober 2022 
 
11 oktober   Kommunstyrelse 
 
25 oktober   Kommunfullmäktige 
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4 Delårsrapport med prognos 2022 

  4 oktober  kl  08.00-10.00 Ekonomiberedningen bereder  
      förvaltningens förslag till delårsrapport med 

  prognos till kommunstyrelsen oktober  
  2022 
 
11 oktober   Kommunstyrelse 
 
25 oktober   Kommunfullmäktige 
 

 

 
 
5 Nyckeltalsammanställning 2022 med basåret 2021 

15 november kl  08.00-10.00 Ekonomiberedning går igenom framtagna 
   nyckeltal och beslutar om förslag till 
   nyckeltalsammanställning till 
   kommunstyrelsen november 2022 
 
 
22 november   Kommunstyrelse 
 
13 december   Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
6 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023 

  6 december kl   08.00-10.00 Ekonomiberedningen går igenom 
 Kommunförvaltningens uppdaterade risk 

och väsentlighetsplan och väljer ut förslag 
på kontrollpunkter till kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2023 

 
20 december    Kommunstyrelse 
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Ekonomienheten Sikforsvägen 7 Hällefors  
Telefon 0591-641 00 vx  Fax 0591-109 76 

kommun@hellefors.se 

 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

  
Sida 
1(3) 

Datum  
2021-09-23  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Förslag på driftbidrag för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 2022, dnr KS 21/00073 
 
Beslutsunderlag 
Direktionens sammanträdesprotokoll 2021-03-26 § 24 och § 25 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81 
Förslag till budgetram samt kommunernas tekniska investeringar 2022 från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med konsekvenser  
 
Ärendet 
Hällefors kommun ska enligt gällande förbundsordning för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om årligt driftbidrag till 
förbundet.  Dessutom ska kommunen besluta om investeringsram för 
förbundet utifrån de behov som förbundet presenterar. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets budget för 
verksamhetsåret 2022. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets budget för 
verksamhetsåret 2022. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-08 om budgetramar för 
verksamhetsåret 2022 avseende drift och investeringar. Kommunstyrelsen 
fastställer fördelning av drift samt investeringsbudget på sammanträdet den 
9 november 2021 utifrån kommunförvaltningens förslag. Förbundets 
driftbidrag ska inrymmas inom kommunstyrelsens fastställda budgetram.  
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Drift 
När det gäller driftbidraget till förbundet år 2022 föreslår kommun-
förvaltningen att totala driftbidraget utökas med en lönekompensation med 
1,8 procent för tre månader samt med 2,2 procent för nio månader, vilket 
totalt motsvarar 90 tkr. Dessutom kompenseras för verksamhets-
förändringar inom gator med 10 tkr samt 88 tkr inom park. Totalt innebär 
det en utökning med 188 tkr. År 2021 erhåller förbundet ett driftbidrag på 
totalt 9 506 tkr för år 2022 föreslås ett driftbidrag på 9 694 tkr. 
 
Driftbidrag för lokal och miljöservice är 6 535 tkr för verksamhetsåret 
2021 exklusive hemstädning, höghöjdsstädning samt fönsterputs som 
förbundet fakturerar löpande till kommunen. Förvaltningens förslag är att 
kostnaderna för lokalvården kompenseras för 1,8 procent för tre månader 
samt med 2,2 procent för nio månader, vilket totalt motsvarar 115 tkr. 
Dessutom att verksamhetsförändringar tas hänsyn till och innebär en 
utökning med totalt 292 tkr som leder till ett driftbidrag på sammanlagt  
6 943 tkr för år 2022.  
 
Investering 
Budgeterat investeringsbelopp för kommunstyrelsens hela ansvarsområde 
uppgår till 74 232 tkr för år 2022. Förvaltningens förslag är att förbundet 
föreslås erhålla 10 750 tkr i investeringsmedel för skattefinansierade 
verksamheten samt 7 500 tkr avseende den taxefinansierade verksamheten.  
 

 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 

2022 uppgår till 9 694 tkr för den tekniska verksamheten. 
 
 

SKATTEFINANSIERAT 
Gata/trafik
Beläggningsarbete (planerat underhåll) 4 500
Reinvestering väg och gatubelysning 2 200
Upprustning av broar 1 000
Tillgänglighetsanpassning trafiksäkerhetsåtgärder 800
Tak på befintliga sandfickor i kommunen 300
Kringåtgärder gång och cykelväg HFS-GHN 1 000
Park/skog
Allé RV63 250
Allmänna planteringar, parkutrustning 230
Torget Hällefors tätort utredning 150
Fontän torget Grythyttan 200
Lekplatser 70
Badplats 
Badplatser 50

TAXEFINANSIERAT
VA 
Mindre ledningsarbeten ospecificerat 4 500
Mindre VA-anläggningar ospecificerat 3 000
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- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 
2022 uppgår till 6 943 tkr per år för lokalvården exklusive hemstädning, 
höghöjdsstädning samt fönsterputs. 
 

- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för 
verksamhetsår 2022 blir 10 750 tkr avseende skattefinansierad verksamhet 
samt 7 500 tkr för taxefinansierad verksamhet. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om alternativa lösningar när ärendet om 
personalbyggnad kommer till politiken, vilket besvaras av ekonomichef 
Jessica Jansson och kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2022 
uppgår till 9 694 tkr för den tekniska verksamheten. 

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2022 
uppgår till 6 943 tkr per år för lokalvården exklusive hemstädning, 
höghöjdsstädning samt fönsterputs. 

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för verksamhetsår 
2022 blir 10 750 tkr avseende skattefinansierad verksamhet samt 7 500 tkr för 
taxefinansierad verksamhet. 
 
 
Efter ärendets avgörande utgår Vivianne Pettersson (M) och ersätts av 
Margeurite Wase (C). 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 
Nora kommun 

  
1 Driftäskande SRY-certifiering av egen utbildare 

Varje år har lokalvården utbildat sin personal i SRY (Servicebranschens 
yrkesnämnd) Det är en utbildning som är fem dagar och avslutas med ett 
skriftligt prov, digitalt. Utbildningen består av både teori och praktik un-
der de fem dagarna. Lokalvårdsutbildningen SRY är ett sätt för SBB att 
säkerställa att vi har kompetent personal som kan städa professionellt 
med moderna metoder, god städekonomi och genomgående miljötänk. 
Eftersom det är en utbildning som ger ett yrkesbevis, certifikat ställer det 
krav på utbildningsanordnaren. Vi ser en besparing om vi kan certifiera 
en egen utbildare inom SRY och att vi får en större flexibilitet att kunna 
utföra utbildningen med mindre grupper. Som det varit historiskt har man 
försökt att fylla grupper, 15 deltagare eftersom det är ett enhetligt pris, ca 
90 tkr per tillfälle. Eftersom det pågår en pandemi är det omöjligt att ge-
nomföra den här utbildningen med så stora grupper. Om vi kan genom-
föra den själva kan vi genomföra den med mindre grupper. Det är ännu 
mer viktigt i pandemitider att vi kan fortbilda vår personal. 
Beloppet är en totalsumma och fördelas med kommunfördelning. 
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
SRY-utbildare 60,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-
lys) 

Fortsatt avvaktan till vi kan genomföra SRY utbildningar med större 
grupper och betala en högre summa pengar än om vi kan genomföra ut-
bildningen själva. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

        Inga 
 
Namn Ulla Bergström 
Titel Avdelningschef Lokal- och Miljöservice 



Förslag till budgetram 2022
Hällefors kommun

Uppräkning enl SKR 2022 2,3% Uppräkning löner enl SKR 2022 2,0% (tkr)

Gata Park Idrott Lokalvård Praktik Avfall Summa
Driftbidrag 2021 7 276 1 887 250 6 548 0 15 961
Ökade driftbidrag p g a ökad investering 10 88 98

0
Uppräkning löner inkl gemensamma 82 för hela GPI 110 0 192
    lönekostnader 4 086 för hela GPI 5 498 9 584

0
Uppräkning övriga omkostnader 73 43 6 24 0 147
Verksamhetsförändring 14 0 380 40 434
Utökning tjänster enligt beskrivning 109 0 254
Summa 2022 7 550 2 032 256 7 062 0 40 17 085

Verksamhetsplan 2023 7 723 2 079 262 7 225 0 17 289
Verksamhetsplan 2024 7 901 2 127 268 7 391 0 17 686

Verksamhetsförändringar (tkr)

Gata Belopp
Reinv. Väg och Gatubelysning -50 
Ny bro över Klockarvägen 60

Park
Allé RV60 40
3 extra funktionsbesiktning Lekplatser 6st *2,3tkr 14 Nytt krav att utföra dessa 4ggr/år istället för 1gång.
Cykelväg Finnbergsväg 15
Kyllervägen Lekplats 33
Idrott

Lokalvård
Engångsbelopp 2021 -135 
SRY utbildning, kommunens andel av 60tkr 9 engångskostnad
Korrigering städtid Grythyttans skola 120
Städ förskolan Stjärnan, Grythyttan 130
Moppmaskin Formens hus 40 engångskostnad
12 Ipads Hällefors 50 engångskostnad
Moppmaskin Lärkan 3 40 engångskostnad

Utökning tjänster               kommunens andel => 15,3% Alla kommuner, kr
Gatuingenjör 109 710 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 100% skatt
Städcontroller, kommer i samband med SLA 0 710 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 100% skatt
Kommunikatör 47 310 000 (35tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 50% skatt
Avtalscontroller 54 355 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 50% skatt
Arkivarie 43 283 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH, utökning 80%) * 50% skatt
Säkerhet 0 100% taxor?

Redan beslutade driftkostnader för investeringar som utförs under 2021 tillkommer.
Om beslut om investeringar som ökar driftkostnader fattas behöver driftbidraget utökas med de belopp som anges på investeringsäskandet.

Alla tjänster, 
inkl. de EJ 
utfördelade 
på avdelning
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 Skickas till: 
Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny  Reinv.  
 Kopplat till detaljplan  Ja    Nej      
  Om ja, vilken:  

1 Drift- och Investeringsäskande 

Planteringar, mindre parkanläggningar och parkmöblering behöver för-
nyas löpande. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
allmäna parkinvesteringar 230,0 250,0 250,0 270,0 270,0

 
 
  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

80,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Om inte planteringar och möblering förnyas påverkas det allmänna in-
trycket av allmänplats mark negativt. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny  Reinv.  
 Kopplat till detaljplan  Ja    Nej      
  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Baden Grythyttan och sången är i behov av upprustning av stegar ,staket 
bänkar  och grusparkeringar samt bryggor och oljning av bryggor varje år 
som ej driftbudget klarar därför ansöker vi Reinvesteringspengar som ska 
räcka till dessa saker 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Baden Grythyttan-Sången 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Vi sänker standaren på badplatserna. 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel   Fastighetsansvarig 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny  Reinv.  
 Kopplat till detaljplan  Ja    Nej      
  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

4 Drift- och Investeringsäskande 

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder ger samhället stora vinster 
genom att färre skadas och omkommer i trafiken och på sätt minskas 
vårdkostnaderna. Genom att skapa säkra gång- och cykelvägar till och 
från skolor, arbetsplatser och andra målpunkter skapas förutsättningar för 
ett hållbart resande som också påverkar människans hälsa. 
 
Dessa åtgärder skapar också en tryggare trafikmiljö vilket sannolikt på-
verkar människors inställning till kommunen i helhet. 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Gång,- och cykelpassager, övergångsställen 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0  

5 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Reinvestering i trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder görs för att 
säkerställa att oskyddade trafikanter inte skadas, exempel på sådana åt-
gärder är; uppsättning och inköp av nya skyltar, byte av cykelbommar, 
vägräcken, hastighetsdämpande åtgärder, och utbyte räcken gångfållor 
utefter gångbanor. 

 
6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Deklarera om konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att 
omprioritering av resurser i befintlig budget behövs vidtas för att kunna 
finanseria behovet.  
 

 
Håkan Blaxmo 
Trafikingenjör 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny  Reinv.  
 Kopplat till detaljplan  Ja    Nej      
  Om ja, vilken: (parkmark enligt 3 detaljplaner) 

7 Drift- och Investeringsäskande 

Allé RV63 
Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för ut-
veckling av grönstrukturen. Ett av förslagen är att Grythyttevägen 
(RV63) förses med trädplanteringar och att tydliggöra infarter till centru-
met. 
Arbeten påbörjades under 2016, träd planterades 2017 - 2020 mellan Bas-
vägen och Kyllervägen. Under 2021 påbörjas förslagsvis trädplanteringar 
söder om Silvergruvvägen med fortsättning 2022. Betesskadade träd be-
höver ersättas. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
planteringar söder om Silvergruvvägen 250 300 300 300 350

 
 
För att sköta allén på effektivt sätt behöver marken anpassas för 
maskinskötsel. Kostnader för slaghack och trädvård tillkommer. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
beskärning och skötsel 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
8 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver 
en kommunalpolitisk diskussion.  

 
9 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny  Reinv.  
 Kopplat till detaljplan  Ja    Nej      
  Om ja, vilken:  

10 Drift- och Investeringsäskande 

Lekplatser 
Under 2021 projekteras nästa lekplats. Lekplats investeringar fortsätter 
med projektering/nybyggnation av en lekplats vart annat år. För 2022 kan 
en renovering av lekplatsen Rönnskärsvägen vara aktuell eller en ny-
byggnation i Violparken. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

ny lekplats 550,0 70,0 550,0 70,0 600,0  
 
Nya planteringar behöver skötas och vid nya rastplatser krävs resurser för 
tillsyn och renhållning. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
drift ny lekplats 0,0 40,0 0,0 45,0 0,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
11 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Om inte lekplatsen förnyas rivs lekredskap i takt med underkända besikt-
ningar.  

 
12 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny  Reinv.  
 Kopplat till detaljplan  Ja    Nej      
  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

13 Drift- och Investeringsäskande 

Upprustning av broar enligt kravspecifikation efter besiktning och under-
hållsplan i Hällefors kommun 
Äskandet avser enklare reparationer, ommålningar, upprustningar eller 
framtagande av bygghandlingar för framtida större renoveringar av kom-
munens broar. 2022-2026 renoveringar efter besiktningar samt framtagen 
underhållsplan under 2021. 

 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Upprustning av broar 1 000,0 1 500,0 2 000,0 1 000,0 1 500,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
14 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Effekten blir att vi inte klarar av säkerheten för trafikanter som ska vistas.     
på broarna. Vi utför reparationer efter utförda besiktningar.  
Äskningarna kan bli förskjutna beroende på intervaller på besiktningarna  
och typ av anmärkningar som måste åtgärdas 

 
15 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson 
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny  Reinv.  
 Kopplat till detaljplan  Ja    Nej      
  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

16 Drift- och Investeringsäskande 

För halkbekämpning i kommunen finns det idag ett antal sandfickor där 
vi hämtar sand som är täckta med presenningar och det är stor risk för 
skador på personal och entreprenörer när dessa stora tunga presenningar 
ska hanteras. Förbundet vill komplettera med en sandficka i Hällefors och 
har tagit fram en modell med skjutbart tak.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Sandficka inkl tak 300,0  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
17 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Långa transporter för entreprenörerna vid halkbekämpning medför större 
miljöpåverkan och även så får vi höga kostnader för transporter för att 
hämta sandningsmaterial. Arbetsmiljöpåverkan stor om vi inte bygger tak 
då snö och is från pressningar blir ett arbetsmiljöproblem vid hantering. 

 
18 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson  
Avdelningschef GPI 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny  Reinv.  
 Kopplat till detaljplan  Ja    Nej      
  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

19 Drift- och Investeringsäskande 

Ny asfalt på gator och vägar. Toppningar, ombyggnad och beläggningar i 
samband med va-ombyggnad i gator samt beläggning av befintliga grus-
vägar. När asfalten spricker sönder eller det bildas spårbildningar i den så 
kommer det att läggas på ett nytt lager med asfalt. Åtgärden medför bland 
annat mindre skadeärenden, mindre arbete med potthålslagning och 
mindre utsläpp från motorfordon som trafikerar gator och vägar eftersom 
de kan åka med en jämnare hastighet, genom byte av gruset vid va-om-
byggnad ökar vi bärigheten och den nya asfalten får längre hållbarhet.  

 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Beläggningsarbeten 5 500,0 5 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
20 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Underhållsberget för ny asfalt på gator och vägar ökar progressivt framö-
ver. Kostnaden ökar för skadeståndsanspråk när trafikanter har skadat sig 
eller sitt fordon genom att exempelvis kört ner i ett potthål eller spricka. 
Trafikanter och eller turister får en negativ bild av kommunens vägnät 
när det kommer vara eftersatt. 

21 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson 
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny  Reinv.  
 Kopplat till detaljplan  Ja    Nej      
  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

22 Drift- och Investeringsäskande-Naturstig vid Knut-
höjdsmossen, Hällefors 

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för ut-
veckling av grönstrukturen. Ett av förslagen är att utveckla en rundslinga 
Hällefors Kyrkby – Krokbornsparken - Knuthöjdsmossen. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Projektering 50,0  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
23 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en 
kommunalpolitisk diskussion. 

 
24 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny  Reinv.  
 Kopplat till detaljplan  Ja    Nej      
  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

25 Drift- och Investeringsäskande Blomstrande Hällefors 

En motion i Hällefors kommun härom året, tar upp frågan om större bio-
logisk mångfald på kommunala gräsytor.  Forskningsresultat visar på pro-
blem med att antalet pollinerande insekter och förutsättningarna för artri-
kedom i landskapet minskar. Kommunen med sina insatser fungerar som 
ett föredöme och en inspiration för allmänheten. Grönplanen för Hällefors 
och Grythyttan föreslår åtgärder som gynnar biologisk mångfald. Förbun-
det föreslår att man inventerar kommunala gräsytor och väljer ut lämpliga 
platser för insatser. En enkel handlingsplan för hur biologisk mångfald 
kan gynnas tas fram. För att genomföra åtgärder behöver sedan ytterligare 
medel sökas. För projektet kan LONA bidrag sökas. 

26 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Kartering, inventering, handlingsplan 20,0  

Nya anläggningar och ändrade skötselmetoder innebär troligen ökade 
driftkostnader, men ger stora mervärden genom mer blomning och attrak-
tivare miljöer. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

10,0 10,0 10,0 10,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 
 

27 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Utan åtgärder för ökad pollinering kan kommunen inte fungera som före-
bild och inspirera andra till åtgärder.  

28 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

 
Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny  Reinv.  
 Kopplat till detaljplan  Ja    Nej      
  Om ja, vilken:  

29 Drift- och Investeringsäskande 

Grythyttan 
Fontänen på torget i Grythyttan är i behov av en renovering och behöver 
utredas. Vattenmagasinet består av en gammal täckt branddamm och 
pumpteknik behöver förnyas. 
Entré till Grythyttan via Prästgatan behöver förses med en ny välkom-
nande plantering för att locka turister. 
Enligt Grönplanen kan en utflyktsplats utvecklas vid vattentornet bl.a. för 
skolans behov. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

fontän 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Entréplantering Prästgatan 150
utflyktspats vid vattentornet 50 50  
 
 Nya planteringar behöver skötas och vid nya rastplatser krävs resurser 
för tillsyn och renhållning. 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utflyktsplats vid vattentornet 30,0
Entréplantering Prästgatan 40,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
30 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

 Pumpbrunn och teknik för fontänen behöver förnyas. Stora fontä-
nen kan haverera. 

 Om entrén inte gestaltas mer välkomnande kan detta på sikt 
minska antal besökare. 

 En utveckling av området runt vattentornet för rekreation uteblir. 
 
31 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny  Reinv.  
 Kopplat till detaljplan  Ja    Nej      
  Om ja, vilken: dp centrum under framtagande 

32 Drift- och Investeringsäskande 

Torget 
Hällefors kommun har arbetat med centrumplanen och arbetar med fram-
tagande av en ny detaljplan för centrumet. När användningen av byggna-
der blir tydligare behöver ytterområden och torget anpassas till verksam-
heterna. När detaljplanearbetet är klart behöver torget projekteras och 
medel för en ombyggnad av torget budgeteras. Omfattningen av investe-
ringen är svårt att bedöma och kommande process kommer konkretisera 
behoven och kommunens ambitionsnivå. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utredning 150
ombyggnation torget 1000 500  
 
Skötseln behöver anpassas till nya förutsättningar. Det viser sig under 
planeringen om ett nytt torg generera ökade driftkostnader. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
33 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver 
en kommunalpolitisk diskussion. Torgets gestaltning och funktionalitet är 
en viktig samhällsråga. Ett undermåligt torg är i en mindre utsträckning 
socialt hållbar.  

 
34 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Nyinvestering eller reinvestering    Ny  Reinv.  
 Kopplat till detaljplan  Ja    Nej      
  Om ja, vilken:  

35 Drift- och Investeringsäskande 

Allé Sikforsvägen och allé Fjällbovägen 
Allén längs Sikforsvägen väster om järnvägen är i dålig kondition. Trä-
den behöver förnyas och planteringsytorna måste skyddas från bilar samt 
gestaltas enhetliga. 
Björkar i allén vid Fjällbovägen behöver ersättas och kompleteras. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
allé Sikforsvägen 200 250
allé Fjällbovägen 100 100  
 
Planteringsytor för träden behöver skötas för att säkra etableringen. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Etableringsskötsel Sikforsvägen 20,0 20,0
Etableringsskötsel Fjällbovägen 10,0 10,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
36 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver 
en kommunalpolitisk diskussion. Om inte allén förnyas fallera intrycket 
vid Sikforsvägen ytterligare i takt med att träd behöver tas ner. Länssty-
relsen kan ställer krav på återplantering av allé. 

 
37 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Nyinvestering eller reinvestering    Ny  Reinv.  
 Kopplat till detaljplan  Ja    Nej      
  Om ja, vilken:  

38 Drift- och Investeringsäskande 

Fruktallmänning 
Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för ut-
veckling av grönytor och biologisk mångfald. Ett av förslagen är att plan-
tera fruktträd vid Lindholmstorpet. En motion om biologisk mångfald går 
ut på att främja växter med nektar och pollen. En fruktallmänning vid 
Lindholmstorpet eller på någon annan friyta berikar fågel- och insektsliv 
samt ger upphov till blomning och frukt som kan plockas. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
plantering av fruktträd 100

 
 
Planteringsytor för träden behöver skötas för att säkra etableringen. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
beskärning och skötsel 15,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
39 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver 
en kommunalpolitisk diskussion. 

 
40 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Nyinvestering eller reinvestering    Ny  Reinv.  
 Kopplat till detaljplan  Ja    Nej      
  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

41 Drift- och Investeringsäskande 

Armaturbyten till LED- teknologi, utförande som flerårsprojekt. Ger ökad 
tillgänglighet, minskade underhållskostnader, minskad energiförbrukning 
och minskad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armaturbe-
stånd med anskaffningsår 1980-2011 minskar. Ombyggnad av befintliga 
belysningsanläggningar klassade som mindre säkra för tredje part, utfö-
rande som flerårsprojekt. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Reinvestering väg och gatubelysning 2 200,0 2 300,0 2 400,0 2 500,0 2 600,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Drift och underhåll väg och gatubelysning -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
42 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Minskad tillgänglighet, ökade underhållskostnader, oförändrad energiför-
brukning och ökad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armatur-
bestånd installerade årtal 1980-2011 kvarstår. Befintliga belysningsan-
läggningar klassade som mindre säkra för tredje part behöver avvecklas. 
 

43 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

Konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter. 
 

Mats Ivarsson 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
1 Hällefors 

Mindre ledningsarbeten 

Nybyggnation och byte av befintligt ledningsnät. Statusen på ledningsnä-
tet är mycket dålig och utbytestakten behöver ökas.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

4 500 4 500 4 500 5 500 5 500
 
Kapitalkostnader 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 91 182 365 749
SUMMA 0 91 182 365 749
 

2 Konsekvensanalys 

Utbytestakten är för låg. Reparations- och driftkostnader ökar väsentligt 
och vattenförsörjningen riskeras. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Nej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Markus Orre 
Avdelningschef VA 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
1 Hällefors 

Mindre VA-anläggningar 

Underhåll av befintliga mindre VA-anläggningar för att bibehålla en 
godkänd status. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
 
Kapitalkostnader 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 122 243 486 972
SUMMA 0 122 243 486 972
Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning. 
 

2 Konsekvensanalys 

Om investeringsmedel inte frigörs riskerar anläggningarna att bli ut-
dömda och det blir svårt att möta kommande lagkrav. Även vattenför-
sörjningen riskeras. Större driftstörningar kan komma att ske, med miljö-
påverkan som följd. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Nej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markus Orre 
Avdelningschef VA 
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Revidering av reglemente för Bergslagens 
överförmyndarnämnd, dnr KS 21/00122 
 

Beslutsunderlag 
Ljusnarsbergs kommun KF § 33 2021 
Reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden mellan 
kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora med förslag på 
tillägg, inkom 2021-08-24 

Ärendet 
Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun har efter initiativ från 
överförmyndarnämnden föreslagit ett tillägg i reglementet för nämnden. 
 
Förslaget innebär en reglering av vice ordförande i nämnden, så att detta 
uppdrag kommer att rotera mellan de ingående kommunerna. Detta 
underlättar tillsättandet av vice ordförande, inte minst i det fall att ett 
fyllnadsval behöver förrättas. 
 
Tillägget föreslås som tredje stycke i § 6 i nämndens reglemente och lyder: 

 
Ordförande utgörs av Ljusnarsbergs kommuns ledamot i 
överförmyndarnämnden medan vice ordförande utses bland ledamöter från 
övriga medlemskommuner enligt ett roterande ordningsschema baserat på 
mandatperiod. Vice ordförande utses utifrån följande ordningsschema: år 
2011-2014 Nora kommun, år 2015-2018 Hällefors kommun, år 2019-2022 
Lindesbergs kommun, år 2023-2026 Nora kommun, år 2027-2030 
Hällefors kommun, år 2031-2034 Lindesbergs kommun och så vidare. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
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Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Förslaget till revidering godkänns. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias 
Brandt kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslaget till revidering godkänns. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-05-20 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
Kf § 33 
Ks § 139 
Ön § 7  Dnr ÖN 0001/2021 
 
Revidering av reglemente för Bergslagens 
överförmyndarnämnd 
 
Överförmyndarnämnden 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  
9 mars 2021 rörande revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd. 
 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår överförmyndarnämnden föreslå 
kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner föreslå 
respektive medlemskommuns fullmäktige besluta om revidering av reglemente för 
Bergslagens överförmyndarnämnd i det att följande tillägg göres som tredje stycket i § 6 
Sammansättning: 
 

Ordförande utgörs av Ljusnarsbergs kommuns ledamot i 
överförmyndarnämnden medan vice ordförande utses bland 
ledamöter från övriga medlemskommuner enligt ett roterande 
ordningsschema baserat på mandatperiod. Vice ordförande utses 
utifrån följande ordningsschema: år 2011-2014 Nora kommun, år 
2015-2018 Hällefors kommun, år 2019-2022 Lindesbergs kommun, 
år 2023-2026 Nora kommun, år 2027-2030 Hällefors kommun, år 
2031-2034 Lindesbergs kommun och så vidare. 

 
Överförmyndarnämndens föreslag 
Överförmyndarnämnden föreslår kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner föreslår respektive medlemskommuns fullmäktige 
besluta om revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd enligt 
föreliggande förslag. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-05-20 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om revidering av reglemente för 
Bergslagens överförmyndarnämnd i det att följande tillägg göres som tredje stycket i § 6 
Sammanfattning 
 

Ordförande utgörs av Ljusnarsbergs kommuns ledamot i 
överförmyndarnämnden medan vice ordförande utses bland 
ledamöter från övriga medlemskommuner enligt ett roterande 
ordningsschema baserat på mandatperiod. Vice ordförande utses 
utifrån följande ordningsschema: år 2011-2014 Nora kommun, år 
2015-2018 Hällefors kommun, år 2019-2022 Lindesbergs kommun, 
år 2023-2026 Nora kommun, år 2027-2030 Hällefors kommun, år 
2031-2034 Lindesbergs kommun och så vidare. 

 
 
Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
Expediering 
Bergslagens överförmyndarnämnd 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Nora kommun 
Kanslichef Anders I Andersson 
  



Reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden
mellan kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och
Nora

Överförmyndarnämndens ansvarsområde

1 §   Ansvarsområde

Ovanstående kommuner har bildat en gemensam överförmyndarnämnd enligt ett särskilt
upprättat avtal. Överförmyndarnämnden är den nämnd som, enligt 19 kap. 2 § föräldrabalken
eller i annan författning som hänvisar till denna paragraf, fullgör kommunernas uppgifter inom
det område som ankommer på överförmyndare.

Nämnden skall dessutom

- samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör
nämndens verksamhetsområde

- lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhetsområde

2 §   Huvuduppgifter

Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som kan finnas i lag
eller förordning, mål och riktlinjer som kan finnas i fastställd budget eller andra dokument för
nämnden samt bestämmelserna i detta reglemente

Därutöver har nämnden till uppgift

- att lämna förslag till budget till kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun inom den
tid och de ramar som har lämnats. Närmare bestämmelser om hanteringen av budget finns
i upprättat avtal mellan kommunerna

- att redovisa uppföljning av mål, ekonomiskt utfall och resultatet av övrig verksamhet
- att utveckla verksamheten så att den genomförs på ett effektivt och i övrigt
tillfredsställande sätt

- att i övrigt fullgöra de uppdrag som av behörigt organ har överlämnats till nämnden.



3 §   Övriga uppgifter

Överförmyndarnämnden skall  

- själv eller genom ombud föra kommunens tala i mål eller ärenden inom nämndens
verksamhetsområde

- vara personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PUL) inom nämndens
verksamhetsområde

- ansvara för sitt diarium och arkiv i den mån inte arkivet överlämnats till respektive
kommunstyrelses arkiv

4 §   Delegation

Överlåtelse av beslutanderätt får ej användas i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller i
övrigt av större vikt.

Överförmyndarnämndens arbetsformer

5 §  Sammanträden

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i
Ljusnarsbergs kommun om inte nämnden själv bestämmer annat.

6 §   Sammansättning

Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Hällefors utser 1 ledamot och 1 ersättare,
Nora 1 ledamot och 1 ersättare Ljusnarsberg utser 1 ledamot och 1 ersättare och
Lindesberg 2 ledamöter och 2 ersättare.

Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun utser en ordförande och en vice ordförande.
Kommunfullmäktige får därvid välja ledamot som har utsetts av en annan kommun.

Ordförande utgörs av Ljusnarsbergs kommuns ledamot i överförmyndarnämnden medan vice
ordförande utses bland ledamöter från övriga medlemskommuner enligt ett roterande
ordningsschema baserat på mandatperiod. Vice ordförande utses utifrån följande
ordningsschema: år 2011-2014 Nora kommun, år 2015-2018 Hällefors kommun, år 2019-2022
Lindesbergs kommun år 2023-2026 Nora kommun, 2027-2030 Hällefors kommun, år 2031-2034
Lindesbergs kommun och så vidare.

7 §   Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt i ledamotens ställe.



En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från
samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en
ersättare från ett annat parti.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan
ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om
ersättare från annat parti trätt in.

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

§ 8   Ersättare för ordföranden

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller del av
sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör
ordförandens samtliga uppgifter.

§ 9   Deltagande på distans
Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud-
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalerna som används skall vara så beskaffad
att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans skall senast tre dagar före sammanträdet
anmäla detta till kansliavdelningen i Ljusnarsbergs kommun. Ordförande avgör
om närvaro får ske på distans.

Beträffande behandling av sekretessärenden skall säkerställas att gällande
lagstiftning upprätthålls.

Överförmyndarnämnden får bestämma vad som närmare skall gälla om deltagande
på distans i överförmyndarnämnden.

§ 10   Anmälan av förhinder

En ledamot som är förhindrad att deltaga i ett sammanträde eller en del av sammanträde, skall
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren ansvarar för att ersättare kallas till
sammanträdet.

§ 11   Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.



Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen
skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får
närvara vid sammanträdet, senast 7 dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer vilka handlingar som skall
bifogas kallelsen.

§ 12   Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Nämndens protokoll skall anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. Nämndens
sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika
anslagstavlorna.

§ 13   Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall
ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts
för justering av protokollet.

§ 14   Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer.

§  15   Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden skall undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordföranden och kontrasigneras av nämndens
sekreterare.

§ 16   Beredning av ärenden

De ärenden som avgöras av nämnden skall beredas av ordföranden och vice ordföranden om
beredning behövs.
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Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Hällefors kommun, dnr KS 20/00191 

Beslutsunderlag 
Reviderade lokala ordningsföreskrifter 
KS 2020-10-06 § 186 
Motion om regler för smällare och fyrverkeri, dnr KS 20/00023 

Ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog 2020-10-06 § 186 kommunförvaltningen att 
genomföra en revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 
Hällefors kommun. 
 
Sedan de gällande föreskrifterna antogs 2011 har en rad förändringar i 
omvärlden ägt rum, inte minst lagförändringar, som påverkar hur de kan och 
bör utformas. Dokumentet har också harmonierats med övriga kommunala 
styrdokument. 
 
En fråga som diskuterades i samband med att initiativet om revidering av 
föreskrifterna väcktes, rörde störande musik från bilar och a-traktorer. Sedan 
1 juli 2021 har polisen möjlighet att utdela ordningsböter på plats för den som 
spelar hög och störande musik utifrån den lagstiftning som redan finns på 
plats. De första signalerna från landets olika polisregioner, tyder på att detta 
haft avsedd effekt även om det naturligtvis är för tidigt för att dra några 
betydande slutsatser.  
 
Kommunförvaltningen kan också konstatera att landets länsstyrelser har gjort 
olika bedömningar av lagligheten bland de kommuner som infört skrivelser 
gällande störande musik i sina ordningsföreskrifter. Sammanvägt bedömer 
förvaltningen att det givet befintlig lagstiftning i kombination med 
möjligheten till ordningsbot inte finns behov av ytterligare reglering i 
ordningsföreskrifterna. 
 
I kommunfullmäktige har väckts en motion om regler för smällare och 
fyrverkerier, främst av hänsyn till husdjur. I förslaget preciseras nu ett antal 
tillfällen och förutsättningar då fyrverkerier är tillåtet utan polistillstånd, samt 
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att tillstånd alltid krävs i övriga fall. En koppling till djurskyddslagen har 
också gjorts i föreskrifterna. 
 
I föreskrifterna föreslås också ett förtydligande gällande att katter som rör sig 
fritt ska vara förhindrade från okontrollerad förökning. 
 
Då det gäller camping har avsnittet utvecklats och förtydligats, då det under 
senare år vid några tillfällen har förekommit camping på ett sätt som inte är 
förenligt med avsikterna i ordningsföreskrifter eller allemansrätt. 
 
Ett antal nyare domar indikerar att den skrivning som finns gällande alkohol 
troligen är allt för bred. Givet att kommunens tätorter är förhållandevis små 
till ytan och det finns relativ närhet till exempelvis centrum, äldreboenden, 
förskolor, lekplatser och begravningsplatser på de flesta allmänna platser, 
föreslår kommunförvaltningen trots detta ingen förändrad skrivning. 

Social konsekvensanalys 
Ordningsföreskrifter innebär alltid en inskränkning av den enskildes frihet, 
och föreskrifterna ska alltid kunna motiveras med att de behövs för att 
kunna upprätthålla ordningen på allmän plats. Avvägningen är ofta svår 
och ibland kan ordningsföreskrifter få konsekvenser som är svåra att 
förutse. Gråzonen är också betydande. 
  
Länsstyrelsen har möjlighet att överpröva kommunens beslut i det fall att 
en föreskrift inskränker enskildas rättigheter på ett oproportionerligt sätt. 

Miljömässig konsekvensanalys 
De förtydliganden som har gjorts gällande exempelvis camping samt 
hundar och katter syftar bland annat till att förbättra den lokala miljön. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hällefors kommun antas 
att gälla från och med 2021-12-01. 
 
Med detta ska motionen KS 20/00023 om regler för smällare och fyrverkeri 
anses besvarad. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias 
Brandt utförligt. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om varför Grythyttans torg föreslås ta bort 
som allmän försäljningsplats, vilket besvaras av kanslichef Mathias Brandt. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer följdfråga om vad det innebär om någon vill sälja 
något på torget, vilket besvaras av kanslichef Mathias Brandt. 
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hällefors kommun antas 
att gälla från och med 2021-12-01. 
 
Med detta ska motionen KS 20/00023 om regler för smällare och fyrverkeri 
anses besvarad. 
 



c:\docserver\00000000-0000-0000-0000-000000000001\working\41e4bcb7-33dd-4e46-a98b-c113d3b9f527\313597_2_0.doc
E-post Organisationsnr

Hällefors kommun kommun@hellefors.se 212000-1942
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro
Kanslienheten Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3
712 83 Hällefors Hällefors

SidaLokala
Ordningsföreskrifter 1(6)
Datum
2011-05-03

Rev

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
HÄLLEFORS KOMMUN

Beslutade av kommunfullmäktige den 14 juni 2011, § 132

Reviderade 2012-09-11 § 134, 2021-xx-xx § xx

Hällefors kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen. Utöver detta skall för kommunen
gälla följande ordningsföreskrifter.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är
offentlig plats (enligt bilaga) enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen
om inte annat anges.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommu-
nens föreskrifter om torghandel. Allmänna försäljningsplatser är Hällefors
torg och Grythyttans torg.

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall,
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden
jämställas med offentlig plats: Anläggningar för lek, idrott, camping eller
friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och kyrkogårdar
(enligt bilaga).

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första
stycket, 11 §, 12 § och 18 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
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Lastning av varor m m

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är
ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten
utsätts för olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att
räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning mm

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till
att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga
olägenhet.

Störande buller

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens
tillstånd.

Containrar

8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp
på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en
gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än
4,50 meter. ska utformas i enlighet med kommunens skyltprogram. Observera
att polistillstånd kan krävas.

Affischering

10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polis-
myndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande
som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra lik-
nande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden
som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning
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11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan
tillstånd av polismyndigheten.

Pyrotekniska varor, fyrverkerier

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för användning av pyrotekniska varor
på offentlig plats och därmed jämställda områden (enligt bilaga).
”Smällarförbud” mot fyrverkerier vars främsta effekt är en knall, har gällt
sedan 2002. Om fyrverkerier eller pyroteknik ska användas på plats där det
finns risk för att människor, djur eller egendom skadas eller inom ett avstånd
av 200 meter från sjukhem, begravningsplatser och kyrkogårdar krävs alltid
polistillstånd.

Användning av pyrotekniska varor tillåts bara på valborgsmässoafton från kl.
19:00 till kl. 23:00 samt på nyårsafton från kl. 21:00 till nyårsdagen kl. 01:00 ,
inom detaljplanelagda (även byggnadsplan och stadsplan) områden med
sammanhållen bebyggelse.

Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten.

Djurskyddslagen skall alltid beaktas i samband med användningen av
pyrotekniska varor.

Förtäring av alkohol

13 § Spritdrycker, vin, starköl samt öl och cider överstigande 2,25
volymprocent får inte annat än i samband med tillåten servering förtäras inom
följande områden: På offentlig plats och därmed jämställda områden (enligt
bilaga).

Camping

14 § Camping får inte ske på följande platser: Torg, parker,
begravningsplatser och kyrkogårdar. Camping är, inom offentliga platser eller
platser som enligt § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats, endast
tillåten på för ändamålet särskilt anordnade campingplatser. Camping är inte
tillåten i industriområden eller andra områden som avsatts för annan
rekreation än camping.

I övrigt gäller att camping är tillåtet enstaka nätter i enlighet med
allemansrättens bestämmelser.

Hundar och katter

15 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa
bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för
ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad
person, för polishund i tjänst eller hund, för vilken polismyndigheten medgett
särskilt undantag.
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16 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats och därmed jämställda
områden (enligt bilaga). Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela
kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

Hundar får inte vistas på anlagda badplatser för allmänt bruk (enligt bilaga).

Katter, som vistas på offentlig plats och därmed jämställda områden (enligt
bilaga), skall ha halsband på sig med ägarens namn, adress och
telefonnummer eller vara ID-märkta. Katterna ska också vara förhindrade från
okontrollerad förökning.

17 §  På offentlig plats och därmed jämställda områden (enligt bilaga) skall
föroreningar efter hundar plockas upp.

Skjutning med luft- eller fjädervapen m m

18 § Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt pil- och slangbåge får inte,
utan tillstånd av polismyndigheten, användas på offentlig plats och därmed
jämställda områden (enligt bilaga).  

Ridning och löpning

19 § Ridning får inte ske i elljusspår (enligt bilaga).

Adressnummerskyltar

20 § Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, skall av fastighetsägaren
förses med adressnummerskylt, vilken skall vara tydligt läsbar från gatan.
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Avgift för att använda offentlig plats

21 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt
med sådan plats och som står under kommunal förvaltning har kommunen rätt
att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

22 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10
§ första stycket, 11-14 §§ och 16-20 §§  kan dömas till penningböter enligt 3
kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
_____

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga  1

Specifikation av angivna områden och platser till Lokala
ordningsföreskrifter för Hällefors kommun

2 § Med offentlig plats avses enligt ordningslagen 1 kap, 2 § första
stycket:

1  allmänna vägar,
2  gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan
redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt
ändamål,
3  andra landområden och utrymmen inomhus som
stadigvarande används för allmän trafik.

3 § Område för lokala ordningsföreskrifter i Hällefors:
Området inom Hällefors tätort sträcker sig från Rv 63, gräns i
öster. Industrivägen i söder, vidare Svartälvsvägen –
Fjällbovägen – Villavägen ut i Svartälven. Därefter Svartälven
norrut till bron Svedbergsvägen. Svedbergsvägen österut till
Sävenforsvägen/Lv 786. Sävenforsvägen/Lv 786 norrut till
Kvastbovägen. Kvastbovägen österut. Hälsovägen österut till
Silvergruvvägen. Silvergruvvägen österut till Sikforsvägen.
Sikforsvägen nordöst till Rv 63.

Dessutom Hembygdsgården med tillhörande parkeringsområde.
Snäckeskolan med tillhörande skolområde. Området mellan
Fiskarsvägen och Ringvägen. Sångsbadet med tillhörande
parkeringsområde.

Se bilaga 2, kartbild över Hällefors tätort med markering.
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Område för lokala ordningsföreskrifter i Hällefors kommun,
Grythyttans tätort:
Området i Grythyttans tätort sträcker sig i söder från korsningen
Lv 205 – Närkesgatan österut till en punkt ca 125 m öster om
Närkesgatan. Vidare utmed strandlinjen i Grythytteviken
österut, vidare älvfåran till dammbyggnaden vid Sörelgen.
Vidare en linje norrut förbi Måltidens hus. Grönområdet västerut
till Sörelgsvägen. Sörelgsvägen norrut. En linje västrut norr om
företagsbyn, till Lv 244. Lv 244 norrut till korsningen Norra
Bergvägen. Norra Bergvägen västerut till korsningen med
Västra Bergvägen. En linje från Västra Bergvägen, västerut, till
korsningen Kyrkogatan – Stationsgatan. Kyrkogatan norrut till
korsningen med Linnskällvägen. Linnskällvägen västerut, vidare
ut till järnvägen. Järnvägen söderut till perrongen. En linje
västerut till Stallgatan och vidare västerut till korsningen med
Åsgatan. Åsgatan söderut till Badvägen. Badvägen västerut till
Grythyttans badplats. Grythyttans badplats med tillhörande
parkering. Badvägen österut, Magasinsgatan till Närkesgatan
och korsningen med Lv 205.

Se bilaga 3, kartbild över Grythyttans tätort med markering
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Yttrande över revisorernas granskning av insatser för 
att bli självförsörjande dnr KS 21/00148 
 
Revisorerna har med hjälp av KPMG granskat hur kommunen arbetar för att 
den som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i 
framtiden klara sin försörjning på egen hand.    
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunen inte säkerställer att den 
som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i 
framtiden klara sin försörjning på egen hand.  
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar  revisorerna:  
 
- Låt genomföra en utredning för att få underlag till beslut om 

arbetsmarknadsenhetens uppdrag, målgrupp och vilka insatser som där ska 
ges. 

- Fastställ mål med bäring på arbetet med att få biståndsmottagare 
självförsörjande. 

- Revidera riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.  
- Ta fram skriftliga rutiner för arbetet med att bedöma, planera och följa 

upp insatser för att få biståndsmottagare självförsörjande.  
- Implementera e-tjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd.  
 
Yttrande 
 
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar där Arbetsförmedlingen är den 
myndighet som ansvarar för att regeringens beslut ska utföras. Kommunerna 
har i många fall avtal med Arbetsförmedlingen om att anordna vissa insatser, 
som exempelvis anordna platser för extratjänster, praktik eller offentligt 
skyddade anställningar och fungerar då som en utförare av ett uppdrag från 
Arbetsförmedlingens handläggare.  
 
Avtal/överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen om att 
kommunen ska vara utförare av insatser är viktigt eftersom kommunallagens 
kompetensbestämmelse, 2 kap 1§, annars förbjuder kommunerna att ge 
särskilda insatser till enskilda individer. Genom lag (2009:47) om vissa 
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kommunala befogenheter så har kommunerna fått en möjlighet till att utföra 
sådana insatser förutsatt att det är på uppdrag av Arbetsförmedlingen och  att 
det finns en överenskommelse med Arbetsförmedlingen. 
 
Vid sidan om Arbetsförmedlingens insatser så driver också de allra flesta 
kommuner arbetsmarknadsverksamhet i någon form. Dessa kommunala 
arbetsmarknadsinsatser är främst riktade till kommuninvånare som uppbär 
försörjningsstöd. Det är socialtjänstlagen (SoL) som möjliggör de kommunala 
insatserna som innebär att kommunerna kan villkora försörjningsstöd mot att 
mottagaren skulle delta i någon form av kompetensutveckling. Därför ligger 
tyngdpunkten i kommunens arbete med insatser för att främja egenförsörjning 
inom ramen för arbetet med försörjningsstödshandläggning.  
 
I dag är Arbetsmarknadsenheten i Hällefors kommun organisatoriskt en del av 
Försörjningsenheten inom Omsorgen. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag idag 
är att dels anordna  arbetsmarknadsåtgärder för platser inom ramen för den 
kommunala kompetensen, på beställning av Arbetsförmedlingens handläggare 
(som också ansvarar för att bedöma, planera och följa upp de 
arbetsmarknadsinsatser som de beslutar) och dels anordna platser för praktik 
mot försörjningsstöd, anvisade av försörjningsstödshandläggare.  
 
Utifrån detta bedöms att det i nuläget  inte finns behov för en utredning av 
uppdrag, målgrupp och vilka insatser som skall ges vid 
arbetsmarknadsenheten.  
 
Avseende mål med bäring på arbetet med att få biståndsmottagare 
självförsörjande finns, i kommunstyrelsen verksamhetsplan för 2021, följande 
inriktningsmål för perioden 2019 – 2022:  
 
Mål 4: Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid  
 
Indikator 2: Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under 
året, andel av alla hushåll (%)  
Indikator 3: Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen (%) av befolkningen 
Indikator 4: Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (%)  
Indikator 5: Anställda utrikes födda, kommun, balanstal 
 
I samma dokument finns aktivitetsplan antagen för 2021:  
 
9. Individuell plan/vägledning för att växla ekonomiskt bistånd till egen 
försörjning/studier 
 
Avseende mål med bäring på arbetet med att få biståndsmottagare 
självförsörjande bedömer förvaltningen att dessa inriktningsmål och 
aktivitetsplanens inriktning är tillräckliga för arbetet med 
arbetsmarknadsåtgärder. Dock är det en fråga för den politiska styrningen 
huruvida dessa inriktningsmål/aktivitetsplan skall revideras till verksamhetsår 
2022.  
 
I övrigt delar Kommunstyrelsen revisionens synpunkter och bedömningar och 
har påbörjat ett arbete för att möta rekommendationerna. 
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Under 2021 har förvaltningen identifierat flera brister i arbetet på 
försörjningsenheten framförallt gällande samverkan och struktur i arbetet med  
försörjningsstödshandläggningen och arbetsmarknadsarbete. Förvaltningen 
har dock under våren och sommaren 2021 initierat ett utvecklingsarbete som 
syftar till att komma tillrätta med de brister som uppdagats.  
 
Förvaltningen har redan påbörjat ett arbete med att revidera riktlinjerna för 
ekonomiskt bistånd som beräknas vara färdigt under hösten 2021.  
 
Förvaltningen håller på att ta fram skriftliga rutiner för att bedöma, planera 
och följa upp insatser för att få biståndsmottagare självständiga främst inom 
försörjningsstödshandläggningen men även inom arbetsmarknadsarbetet.  
 
Förvaltningen använder idag e-tjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd, 
men användandet omgärdas av flera tekniska problem som innebär att många 
brukare väljer att avstå från att använda tjänsten. Dessa tekniska problem 
ligger utanför omsorgens kompetensområde, men förvaltningen arbetar med 
att minimera och åtgärda de tekniska problemen i takt med att de blir kända.   
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg. Särskilt betonas att kommunens roll bara är att utföra uppdrag åt 
staten genom dess huvudman Arbetsförmedlingen. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande arbetsmarknadsenhetens (AME) 
organisation vilken besvaras av socialchef Daniel Åhnberg. Följdfråga 
gällande ekonomiska resurser besvaras utförligt av socialchef Daniel 
Åhnberg. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande revidering av riktlinjer vilken 
besvaras utförligt av socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Tobias Nygren (C) yrkar att ett förtydligande ska göras gällande de tekniska 
systemen i sista stycket. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) yrkar att yttrandet ska antas med det 
förtydligande i enlighet med Tobias Nygrens (C) yrkande vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Yttrandet antas. 
 
Ett förtydligande ska göras gällande de tekniska systemen i sista stycket. 
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Utskottsinitiativ gällande trygghetsundersökning, dnr 
KS 21/00184 
 
Cecilia Albertsson (M) redogör för ett förslag till initiativ gällande 
trygghetsundersökning och yrkar att utskottet ska föreslå kommunstyrelsen att 
ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en enkätundersökning där man får 
svara anonymt till skolpersonal och pedagoger om hur de upplever tryggheten 
på sin arbetsplats. 
 
Johan Stolpen (V) och Ulrika Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på Cecilia Albertssons 
(M) yrkande vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en anonym enkätundersökning 
riktad till skolpersonal och pedagoger om hur de upplever tryggheten på sin 
arbetsplats. 
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Återremissyttrande över ett flertal medborgarförslag om 
flera lättåtkomliga grillplatser, dnr KS 21/00034 och dnr 
KS 21/00049 

Beslutsunderlag 
Flera medborgarförslag om grillplatser/samlingsplatser i Hällefors tätort, 
inkomna 2021-01-21 
KF 2021-02-16 § 19 
KS 2021-03-23 § 55 
Medborgarförslag om fler lättåtkomliga grillplatser i centrala Hällefors, 
inkom 2021-02-26 
KF 2021-04-13 § 41 
KS 2021-05-18 § 85  

Yttrande 
Kommunstyrelsen har remitterat ett flertal medborgarförslag om grillplatser i 
centrala Hällefors till kommunförvaltningen för beredning. 
 
Förslagsställarna vill att kommunen anlägger flera grillplatser i de centrala 
delarna av Hällefors. Några av de platser som föreslås i medborgarförslagen 
är Lindholmstorpet, Mästarna park och Björkhaga. 
 
I den inledande inventering som kommunförvaltningen har gjort så finns det 
ett flertal centrala grillplatser men även andra grillplatser i anslutning till de 
centrala delarna av Hällefors och Grythyttan. I dagsläget så finns det kända 
grillmöjligheter i Mästarnas park, violen området, Krokbornsparken, de 
kommunala badplatserna och Hurtigtorpet.  En faktor som måste tas med är 
eventuell brandrisk vid anläggande av grillplatser centralt. 

Social konsekvensanalys 
Antalet befintliga grillplatser i kommunal regi bör täcka det behov som 
finns. Dock kan ett synliggörande av dessa platser behöva göras via 
kommunens hemsida. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Att iordningsställa en central grillplats kostar uppskattningsvis upp till 100 
000 kronor. Då är markarbeten där hårdgjord yta, anslutningsväg för 
rullstol samt uppställning av utrustning medräknad. I priset ingår även lösa 
utrustning så som bänkar, grillutrustning och sopkärl avsedda för platsen. 
Till det ska beräknas en årlig driftskostnad på ca 5000 kronor. 

 

Förvaltningens förslag till beslut  
 

- Kommunförvaltningen får i uppdrag att bättre marknadsföra de centrala 
grillplatser som finns. 

 
- Med ovanstående anses medborgarförslagen besvarade. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att bättre marknadsföra de centrala 
grillplatser som finns. 

 
Med ovanstående anses medborgarförslagen besvarade. 
 



























Motion

                

              Kommunfullmäktige
            Hällefors kommun

2021-09-21

Trygghetsvärdar

Vi moderater anser att trygghetsfrågan är otroligt viktig. Det kommer signaler om att
det är stökigt och otryggt i och kring skolans/Kulturskolans område. Detta har resulterat
i att man som förälder tar hem barnen mer och mer, vilket resulterar i att otryggheten
har begränsar barnens frihet. I ett led att tryggöra barnen i och kring skolans område
föreslår vi att man utreder förslag om trygghetsvärdar.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

att Ge förvaltningen i uppdrag att komma med olika förslag på hur man skulle
kunna lösa frågan med trygghetsvärdar

Cecilia Albertsson (M)

Ulrika Jonsson (M)

Vivianne Pettersson (M)
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Måluppfyllnad i grundskolan, VT 2021, dnr KS 21/00183 
 
Ärendet 
Förvaltningen väljer även i år i detta skede att presentera den egna statistiken 
ur skolans informationssystem. Som jämförelse och för diskussioner använder 
förvaltningen tidigare år ur samma system. Jämförelser med andra 
organisationer för detta år blir möjlig först så Skolverket släpper statistiken i 
slutet av september. 
 
Precis som tidigare gör de små volymerna i avgångsklasserna att resultaten 
riskerar att variera utifrån enstaka fall från år till år i kommunens redovisning.   

 
Det specifika målet med att höja pojkarnas meritvärden har inte fått 
genomslag. Det ska då betonas att det låga antalet pojkar gör att det på 
organisationsnivå är svårt att uttala sig om den faktiska kvaliteten. 
 
 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Pojkar 185 183 188 188 182 
Flickor 208 251 244 207 228 

 
Totalt 194 216 211 198 205 
  
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har sjunkit från föregående år, 
men om det är en nedåtgående trend är för tidigt att uttala sig om. 
 
 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Pojkar 74% 78% 84% 79% 74% 
Totalt 74% 83% 86% 80% 78% 

 
  

Social konsekvensanalys 
En fungerande grundskola har mycket stor inverkan på folkhälsan.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Grundskolans ekonomi redovisas i reguljär verksamhetsredovisning. En 
fungerande grundskola bedöms ha stor positiv inverkan på kommunens 
framtida ekonomi. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet ställer Tobias Nygren (C) 
fråga om tabellen vilken besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
Följdfråga gällande nationell statistik besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga gällande insatser för att höja pojkars 
måluppfyllelse vilken besvaras utförligt av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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Antagning till Gymnasieskolan 2021, dnr KS 21/00048 
 
Ärendet 
Rektor har sedan förra året fått utökad delegation i antagning till 
gymnasieskolan. Protokollen från antagningsnämnd har delgivits 
kommunstyrelsen. 
 
Gymnasieantagningen avslutades efter antagning i slutet av juni helt enligt 
planerna. 
 
Resultat 
Valen till gymnasieskolan ändras dagligen.  
 
Omkring 70 elever ur år 9, samt en del elever från IM har haft möjligheten att 
välja. Antalet elever från IM som går till gymnasieskolan har av flera 
anledningar minskat. En av anledningarna är att antalet personer i 
personkretsen minskat. En annan är att reglerna hela tiden förändras, och att 
flera elever på grund av detta går direkt till vuxenutbildningen.. 
 
Just nu är antalet elever från grundskolan (Klockarhagsskolan) i egen 
utbildning (Pihlskolan) fördelade på detta sätt: 
 

IN 8 
IM 2 
SA 5 
NA 7 

  
22 (31 %) elever från grundskolans år 9 i egen kommun befinner sig alltså nu vid 
Pihlskolan. 5-10 elever från annan kommun och elever från IM ingår också i 
klasserna, varför det totala antalet elever i år 1 uppgår till ungefär 40. 
Bedömningen är att ett 20-tal elever från annan kommun kommer att finnas vid 
Pihlskolan under hösten. 
 
Det är ännu ovisst var det resterande 50-talet elever hamnat. Utifrån ansökningarna 
vet vi att en del flyttat från kommunen. Vi vet också att de flesta som sökt annan 
gymnasieskola sökt program som inte finns vi d Pihlskolan. Fordonsprogram (FT), 
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El- och Energiprogrammet (EE) och Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) söks 
av flera elever. Ur ett kommunalt perspektiv är det oroande att enbart en elev sökt 
Vård- och omsorgsprogrammet, och att denna inte kommer att bo kvar i 
kommunen.  

 
Uppdraget att för huvudmannens räkning som antagningsnämnd genomföra 
antagning till gymnasieskolan är genomfört.  

 

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Johan 
Stolpen (V). 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande ”återvändande” elever till Pihlskolan 
vilken besvaras av skolchef tina Lanefjord och utvecklingsstrateg Peter 
Wiker. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga gällande förkortningar vilken besvaras av 
skolchef Tina Lanefjord. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande vård- och omsorgsprogrammet 
vilken besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande restaurang- och 
livsmedelsprogrammet vilken besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Johan Stolpen (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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