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Datum  
2023-01-31  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2023-02-14 kl. 13.00 i Folkets Hus, 
Hällefors för att behandla följande ärenden: 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.15 
Ärenden under beredningstid: 
 
13.00-13.30 Ida Broman och Hans Åhnberg om samhandling för hälsa. 
13.30-14.00 HR-chef Ann Karlsson om avslutade anställningar. 
14.00-14.15 Kommunchef Hans Åhnberg informerar. 

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 Sten Walegren (GL) och 

Håkan Bergström (S), fredag 17/2 kl 15.00 
 

3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 

4 Fastställande av dagordning. 
 

Beslutsärenden 
 
5 Inriktningsmål för Hällefors kommun mandatperioden 2023-2026, dnr KS 

22/00110 
 
6 Famsam, familjesamverkansteam i norra länsdelen, dnr KS 20/00215 

 
7 Utredning av kommunal borgensavgift, dnr KS 22/00257 

 
8 Yttrande över revisorernas granskning av Hällefors kommuns 

näringslivsarbete, dnr KS 22/00289 
 

9 Yttrande över Vivianne Petterssons (M) motion om företagare i lokala 
brottsförebyggande rådet (BRÅ), dnr KS 22/00014 

 
10 Ansökan om finansiering 2023, Hopajola, dnr KS 22/00222 
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11 Dokumenthanteringsplan för ekonomienheten, dnr KS 22/00245 
 

12 Medborgarförslag om slyröjning och marknadsföring av södra 
industriområdet, dnr KS 22/00220 

 
13 Medborgarförslag om stärkt skydd av naturen runt Kullberget, dnr KS 

22/00243 
 

14 Medborgarförslag om verksamhet för bilar och go-carts vid tidigare 
gocartbana, dnr KS 22/00249 

 
15 Valärenden, ej bilaga 
 
Informationsärenden 
 
16 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder, bolag och 

BRÅ, ej bilaga 
 

17 Aktuella remisser, ej bilaga 
 

18 Redovisning av uppföljning och utvärdering strategi turism- och 
besöksnäring 2022, dnr KS 23/00006 
 

19 Redovisning av uppföljning och utvärdering näringslivsstrategi 2022, dnr 
KS 23/00007 

 
Delgivningsärenden, ej bilaga 
 
20 A) Småkom: Nyhetsbrev februari 

 
B) Lindesbergs kommun: Protokollsutdrag KS, handlingsplan suicid, 
protokollsutdrag KF, valärenden till gemensamma organ. 
 
C) IVO: beslut om återkallelse av tillstånd – Humana Assistans AB 
 
D) Bygg- och miljönämnden: Protokoll 2023-01-20 
 
E) Tekniska nämnden: Protokoll 2023-01-19 
 
F) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2022-12-21; protokoll 
2023-01-18 
 
G) Region Örebro län: Protokoll specifika samverkansrådet för kultur 
2022-12-02; protokoll regionalt samverkansråd 2022-12-22 
 
H) Länsstyrelsen Örebro län: Fastställande av reviderad bevarandeplan för 
Natura 2000-området Knuthöjdsmossen; fastställande av reviderad 
bevarandeplan för Natura 2000-området Hammarmossen; fastställande av 
reviderad bevarandeplan för Natura 2000-området Torkesviken i Örebro 
län 
 
I) Nora kommun: Protokollsutdrag KF, reglemente och samverkansavtal 
för teknisk samt bygg- och miljönämnd 
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J) Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd: Nyhetsbrev 
december 2022 
 
K) Intresseföreningen Bergslaget: Nyhetsbrev december 2022 
 
L) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Budget för 2023 
 
M) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: Sammanträdesdatum för 
bygg- och miljönämnden 2023 
 
N) SKR: Överenskommelse mellan staten och SKR – Insatser inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention 2023 
 
O) BRT: Protokoll 2022-12-07 
 

Delegeringsbeslut 
 
A) Ekonomichef Jessica Jansson: nyupplåning Kommuninvest 20 mkr; Visa-

kort till kulturskolechef; visstidsanställning av ekonomiadministratör 
under 1 år med 100 %; tillsvidareanställning av ekonom med 100 %; 
inrättande av kontantkassa på folkbiblioteket; tecknande av 
länssamverkansavtal för inköpssamverkan Örebro län; Avskrivning av 
fordran totalt 8 345 kr 
 

B) Kommunchef Hans Åhnberg: Överenskommelse om samverkan mellan 
Hällefors kommun och Arbetsförmedlingen Örebro lokal arbetsmarknad, 
för att påskynda individers etablering i arbetslivet och förbättra 
kompetensförsörjningen 

 
 

Gruppmöte för (M), (C) och (GL) 12/2 kl 18.00, digitalt. 
Gruppmöte för (S) 13/2 kl 18.00, digitalt. 

 
 
Annalena Järnberg Håkan Bergström Cecilia Albertsson 
Ordförande  Vice ordförande 2 vice ordförande 
 
 

Mathias Brandt 
   Kanslichef 



Vänsterpartiet
Hällefors
Sikforsvägen 11
712 34 Hällefors
hallefors@vansterpartiet.se
hallefors.vansterpartiet.se

Invånarnas hälsa och välbefinnande har förbättrats i Hällefors kommun

Invånarna i Hällefors kommun har en rik och meningsfull fritid

Den ekonomiska jämlikheten i Hällefors kommun har ökat

Självförsörjningen av energi och livsmedel inom Hällefors kommuns geografiska 
område har ökat

Kvaliteten i den kommunala välfärden har ökat

Näringslivet i Hällefors kommuns geografiska område har stärkts

Kommunen har blivit miljömässigt mer hållbar

Vänsterpartiet Hällefors

Verksamhetsmässiga 
inriktningsmål 
2022-2026

Vi yrkar att  kommunfullmäktige antar följande 
verksamhetsmässiga inriktningsmål för mandatperioden



 
 

Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2023 
 

Mål 1:  Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som skapar 
 delaktighet i den lokala demokratin 

Indikator 1: Valdeltagande i senaste kommunvalet (% nationell statistik) 

Indikator 2: Deltagande i genomförda medborgardialoger (egen mätning) 

Indikator 3: Deltagande i föreningsrådet (egen mätning) 

Indikator 4: Kommuninvånarnas upplevelse av hur lyhörda politikerna är till invånarnas tankar och 
 idéer kring kommunen och dess verksamheter (Medborgarundersökningen)
  

 

Mål 2:  Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas behov 

Indikator 1: Elever i åk 9 behöriga till ett yrkesprogram (lägeskommun nationell statistik) 

Indikator 2: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg (helhetssyn %) 

Indikator 3: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (helhetssyn %) 

 

Mål 3:  I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag samt 
 nyetableringar 

Indikator 1:  Sammanfattande omdöme om kommunens företagsklimat (Svenskt näringsliv) 

Indikator 2:  Totalt omdöme om kommunens Företagsklimat (Insikts mätning - NKI) 

Indikator 3: Nyregistrerade företag i kommunen (antal/1000 invånare nationell statistik) 

Indikator 4:  Fiberutbyggnad för arbetsställe (% Post och telestyrelsens statistik) 

Indikator 5:  Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning (% nationell statistik) 

 

Mål 4:  I kommunen finns förutsättningar för en socialt hållbar framtid 

Indikator 1: Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10 månader eller mer (egen 
 mätning) 

Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2023

Mål l: Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som skapar
delaktighet i den lokala demokratin

Indikator l: Valdeltagande i senaste kommunvalet(% nationell statistik)

Indikator 2: Deltagande i genomförda medborgardialoger (egen mätning)

Indikator 3: Deltagande i föreningsrådet (egen mätning)

Indikator 4: Kommuninvånarnas upplevelse av hur lyhörda politikerna är ti l l invånarnas tankar och
ideer kring kommunen och dess verksamheter (Medborgarundersökningen)

Mål 2: Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas behov

Indikator l: Elever i åk 9 behöriga till ett yrkesprogram (lägeskommun nationell statistik)

Indikator 2: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg (helhetssyn%)

Indikator 3: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (helhetssyn%)

Mål 3: I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag samt
nyetableringar

Indikator l: Sammanfattande omdöme om kommunens företagsklimat (Svenskt näringsliv)

Indikator 2: Totalt omdöme om kommunens Företagsklimat (Insikts mätning - NKI)

Indikator 3: Nyregistrerade företag i kommunen (antal/1000 invånare nationell statistik)

Indikator 4: Fiberutbyggnad för arbetsställe(% Post och telestyrelsens statistik)

Indikator 5: Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning(% nationell statistik)

Mål 4: I kommunen finns förutsättningar för en socialt hållbar framtid

Indikator l: Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10 månader eller mer (egen
mätning)



Indikator 2: Antal Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (egen mätning) 

Indikator 3: Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år (hemkommun % nationell 
 statistik) 

Indikator 4: Kommuninvånarnas upplevelse av trygghet i närområdet (Medborgarundersökningen) 

 

 

Mål 5:  I kommunen finns förutsättningar för en klimat- och miljömässigt hållbar framtid 

Indikator 1: Mängden mat- och restavfall (kg/inv. sammanställning SBB) 

Indikator 2: Elförbrukning KWh/m² och år i kommunens lokaler (egen mätning) 

Indikator 3:  Andelen egenproducerad el KWh/år (egen mätning) 

Indikator 4: Andel matsvinn i relation till mängden mat producerad i kommunens 
 måltidsorganisation (% egen mätning) 

 

Mål 6:  Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och arbetar strategiskt med 
 kompetensförsörjning 

Indikator 1:  Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (% egen mätning) 

Indikator 2:  Sjukfrånvarotid i förhållande till ordinarie arbetstid (% egen mätning)  

Indikator 3: Löneläge i relation till jämförbara kommuner och kommunens rekryteringsbehov (SKR 
 samt egen mätning) 

Indikator 2: Antal Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (egen mätning)

Indikator 3: Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år (hemkommun% nationell
statistik)

Indikator 4: Kommuninvånarnas upplevelse av trygghet i närområdet (Medborgarundersökningen)

Mål 5: I kommunen finns förutsättningar för en klimat- och miljömässigt hållbar framtid

Indikator l: Mängden mat- och restavfall (kg/inv. sammanställning SBB)

Indikator 2: Elförbrukning KWh/m2och år i kommunens lokaler (egen mätning)

Indikator 3: Andelen egenproducerad el KWh/år (egen mätning)

Indikator 4: Andel matsvinn i relation til l mängden mat producerad i kommunens
måltidsorganisation (% egen mätning)

Mål 6: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och arbetar strategiskt med
kompetensförsörjning

Indikator l: Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen(% egen mätning)

Indikator 2: Sjukfrånvarotid i förhållande til l ordinarie arbetstid (% egen mätning)

Indikator 3: Löneläge i relation ti l l jämförbara kommuner och kommunens rekryteringsbehov (SKR
samt egen mätning)



Inriktningsmål från M, C, GL 2023–2026 

 

Mål 1: Kommunen har en än mer öppen och levande dialog med medborgarna som skapar än mer 
delaktighet i den lokala demokratin. 

Indikator 1: Valdeltagande i senaste kommunvalet (%) 
Indikator 2: Ökat deltagande i medborgardialogerna (antal) 
Indikator 3: Ökat deltagande i föreningsrådet (%) 
Indikator 4: Ökad medborgarnöjdhet (samlat omdöme) 
Indikator 5: Kommuninvånarnas upplevelse av hur lyhörda politikerna är till invånarnas tankar och 
idéer kring kommunen och dess verksamheter (Medborgarundersökningen). 
Indikator 6: Ökad medborgarnöjdhet samlat omdöme (Medborgarundersökningen) 
 

Mål 2: Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas behov. 

Indikator 1: Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, lägeskommun. 
Indikator 2: Brukarbedömning särskilt boende (helhetssyn %) 
Indikator 3: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (helhetssyn %) 
Indikator 4: Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 
boende (medelvärde). 
 

Mål 3: I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag, nyetableringar. 

Indikator 1: Svenskt näringslivs mätning ”Service till företag” 
Indikator 2: Svenskt näringslivs mätning ”Kommunpolitikers attityder till företagande” 
Indikator 3: Svenskt näringslivs mätning ”Tjänstemäns attityder till företagande” 
Indikator 4: Svenskt näringslivs mätning ”Skolans attityder till företagande” 
Indikator 5: Sammanfattande omdöme om kommunens Företagsklimat enligt ”Svenskt näringsliv” 
Indikator 6: Svenskt näringslivs totala ranking 
Indikator 7: Totalt omdöme om kommunens Företagsklimat enligt Insikts mätning (NKI) 
Indikator 8: Nyregistrerade företag kommun (antal/1000 invånare) 
Indikator 9: Avregistrerade företag kommun (antal/1000 invånare) 
Indikator 10: Post- och telestyrelsens statistik avseende fiberutbyggnad för arbetsställe (%)  
 

Mål 4: Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid 

Indikator 1: Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10–12 månader eller mer (%) 
Indikator 2: Andel personer i kommunal praktik som erhållit ekonomiskt bistånd mer än tre månader 
Indikator 3: Antal invånare 17–24 år som varken studerar eller arbetar 
Indikator 4: Antal invånare 25–64 år som varken studerar eller arbetar 
Indikator 5: Ökad sysselsättningsgrad kommuninvånare i kommun (%) 
Indikator 6: Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år efter avslutat gymnasium 
(hemkommun %) 
Indikator 7: Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (%) 
Indikator 8: Sjukfrånvarotid korttidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvarotid (%) 
Indikator 9: Minskad energiförbrukning i kommunens verksamheter (%) 
Indikator 10: Minskat matsvinn (%) 
Indikator 11: Ökad närodlad svenskproducerad mat i kommun (%) 
 

lnriktningsmålfrån M, C,Gl 2023-2026

Mål 1: Kommunen har en än mer öppen och levande dialog med medborgarna som skapar än mer
delaktighet i den lokala demokratin.

Indikator l: Valdeltagande i senaste kommunvalet(%)
Indikator 2: Ökat deltagande i medborgardialogerna (antal)
Indikator 3: Ökat deltagande i föreningsrådet (%)
Indikator 4: Ökad medborgarnöjdhet (samlat omdöme)
Indikator 5: Kommuninvånarnas upplevelse av hur lyhörda politikerna är ti l l invånarnas tankar och
ideer kring kommunen och dess verksamheter (Medborgarundersökningen).
Indikator 6: Ökad medborgarnöjdhet samlat omdöme (Medborgarundersökningen)

Mål 2: Kommunen har en välfungerande välfärd som svarar upp mot invånarnasbehov.

Indikator l: Elever i åk 9 som är behöriga ti l l ett yrkesprogram, lägeskommun.
Indikator 2: Brukarbedömning särskilt boende (helhetssyn%)
Indikator 3: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (helhetssyn%)
Indikator 4: Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum til l erbjudet inflyttningsdatum til l särskilt
boende (medelvärde).

Mål 3: I kommunenfinnsförutsättningarför befintliga och växandeföretag, nyetableringar.

Indikator l: Svenskt näringslivs mätning "Service till företag"
Indikator 2: Svenskt näringslivs mätning "Kommunpolitikers attityder ti l l företagande"
Indikator 3: Svenskt näringslivs mätning "Tjänstemäns attityder ti l l företagande"
Indikator 4: Svenskt näringslivs mätning "Skolans attityder ti l l företagande"
Indikator 5: Sammanfattande omdöme om kommunens Företagsklimat enligt "Svenskt näringsliv"
Indikator 6: Svenskt näringslivs totala ranking
Indikator 7: Totalt omdöme om kommunens Företagsklimat enligt Insikts mätning (NKI)
Indikator 8: Nyregistrerade företag kommun (antal/1000 invånare)
Indikator 9: Avregistrerade företag kommun (antal/1000 invånare)
Indikator 10: Post- och telestyrelsens statistik avseende fiberutbyggnad för arbetsställe (%)

Mål 4: Kommunen investerarför en stark och hållbarframtid

Indikator l: Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader eller mer(%)
Indikator 2: Andel personer i kommunal praktik som erhållit ekonomiskt bistånd mer än tre månader
Indikator 3: Antal invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar
Indikator 4: Antal invånare 25-64 år som varken studerar eller arbetar
Indikator 5: Ökad sysselsättningsgrad kommuninvånare i kommun (%)
Indikator 6: Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år efter avslutat gymnasium
(hemkommun%)
Indikator 7: Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen(%)
Indikator 8: Sjukfrånvarotid korttidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvarotid (%)
Indikator 9: Minskad energiförbrukning i kommunens verksamheter(%)
Indikator 10: Minskat matsvinn (%)
Indikator 11: Ökad närodlad svenskproducerad mat i kommun (%)



 

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

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(3) 
Datum  
2023-01-25  

Omsorg 
   
Daniel Åhnberg   
   
  Kommunstyrelsen 

Utredning av avtalssamverkan inom delar av 
socialtjänstens område, Familjesamverkans teamet dnr 
KS 20/00215 

Beslutsunderlag 
Utredning och förslag om Familjesamverkansteamet 
Bilaga finansieringsmodell FamSam 
Avtalsförslag, Avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen avseende 
gemensamt familjesamverkansteam i Norra Länsdelen 

 

Ärendet 
Hösten 2019 togs beslut om att i projektform skapa Familjesamverkansteamet 
(FamSam).  FamSams uppdrag är att vid behov vara samverkansstöd i 
ärenden kring barn och unga i familjer med behov av flera olika stödinsatser. 
Insatserna initieras av verksamheterna och familjerna själva genom att de 
kontaktar FamSam och efter bedömning av FamSam så inleds arbetet. Det 
innebär att inte alla ärenden som aktualiseras av verksamheterna blir aktuella 
för en insats av FamSam, i huvudsak kopplas FamSam in när: 
 
• Familjen har flera vård- och stödinsatser som kräver samordning, 
• Tidigare samverkan har visat sig otillräcklig  
• Det finns behov av samverkan ur ett familjeperspektiv 
 
Då projekttiden avslutas föreslås nu verksamheten permanentas genom 
avtalssamverkan mellan de så kallade KNÖL-kommunerna i norra Örebro län. 
FamSam föreslås organisatorisk ingå i Folkhälsoteamets organisation. Om 
FamSam organisatoriskt tillhör Folkhälsoteamet blir de mer centralt placerade 
då folkhälsoteamet och folkhälsochef är underställda samtliga 
kommunchefer/kommundirektörer som är tillika styrgrupp för 
folkhälsoteamet. FamSam blir även naturlig part till länsdelsgruppen då 
folkhälsochef ingår i den grupperingen. Effekten av att FamSam 
organisatoriskt tillhör Folkhälsoteamet antas bli en mer fungerande och 
effektivare samverkan för linjeverksamheter.  
 
Vidare föreslås att erbjuda familjesamverkansteam till norra Örebro läns 
kommuner genom avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen. 
Kommuner får enligt 9 kap 37 § kommunallagen (2017:725) ingå avtal om att 
någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun 
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(avtalssamverkan) förutsatt att det inte finns andra bestämmelser om detta i en 
speciallag. 
 
Kommunförvaltningen har under projekttiden inte varit odelat positiv till 
verksamheten och i kommunförvaltningen finns fortfarande en viss 
tveksamhet till fortsatt samverkan i familjesamverkansteamet. 
Verksamheterna i kommunförvaltningen ser inte något behov av förstärkt 
samverkan då närheten mellan olika parter är god idag samtidigt som 
samverkan förstärks genom arbetet i omställningen ”Samhandling för hälsa” 
(Nära vård). FamSam upplevs ofta i stället som ytterligare en samverkanspart.  
 
Projektet har mött utmaningar i den pågående pandemin och under 
initieringsfasen har därför optimalt samarbete ibland varit svårt att nå.  
 
Förvaltningens bedömning är att Hällefors kommun i nuläget kan avstå 
deltagande i avtalssamverkan för FamSam för att avvakta hur verksamheten 
utvecklas. Möjlighet att ansluta till pågående avtalssamverkan kommer att 
finnas löpande. 
 
Om det finns en politisk vilja att redan nu fortsätta att delta i 
familjesamverkansteamets verksamhet bedömer förvaltningen att följande kan 
vara ett tänkbart beslutsalternativ;  
 

- Att Hällefors kommun ingår avtalssamverkan för 2023 avseende 
Familjesamverkanteamet, enligt 9 kap. 37 § kommunallagen. 

 
- Att de kostnader som Familjesamverkansteamet medför ska 

finansieras genom statsbidrag Överenskommelse om psykisk hälsa och 
suicidprevention 2023 

 
- Att ingången avtalssamverkan 2023 utvärderas innan beslut om 

fortsatt deltagande fattas.  
 
I praktiken skulle detta innebära att Hällefors kommun ansluter till 
avtalssamverkan kring FamSam samtidigt som deltagandet sägs upp då det i 
avtalet finns en uppsägningstid om 12 månader. Under uppsägningstiden 
utvärderas eventuellt fortsatt deltagande. 

Social konsekvensanalys 
En bedömning av konsekvenser, med utgångspunkt i barnkonventionen, är 
att ett gemensamt familjesamverkansteam stärker barnets perspektiv utifrån 
konventionens fyra grundprinciper  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förutsättningarna för att ansluta till avtalssamverkan kring FamSam är att 
kommunen erhåller statsbidrag för Överenskommelse om psykisk hälsa  
och suicidprevention 2023 som nyttjas för att finansiera medverkan för 
Hällefors kommun under verksamhetsåret 2023.  

Facklig samverkan 



3(3) 

 

Facklig samverkan har inte skett. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att initialt avstå medverkan i avtalssamverkan FamSam, med möjlighet att ansluta till 

avtalssamverkan vid senare tillfälle. 
 

 
 
 
 

Hans Åhnberg Daniel Åhnberg 
Kommunchef Socialchef 

 

Tina Lanefjord  
Skolchef 
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Bakgrund 
 
Även om barns hälsa och sociala förhållanden generellt sett är goda i Sverige, finns det skillnader 
mellan och inom olika grupper, skillnader som bl.a. beror på familjens ekonomiska status och ut-
bildningsnivå. Det är därför viktigt att olika verksamheter inom välfärdssektorn arbetar med att ge 
adekvat stöd efter den enskildes behov och utveckla goda relationer och stöd till föräldrar så att 
barnet kan få bättre förutsättningar till goda livsvillkor senare i livet. Saknas stöd och föräldrarna 
har svagare sociala, ekonomiska och pedagogiska resurser så får det en stor påverkan på barnets 
uppväxtmiljö och därmed också på barnets långsiktiga villkor och möjligheter (SOU 2018:90).  
 
Det finns ett tydligt samband mellan sociala bakgrundsfaktorer och sannolikheten för inskrivning 
på sjukhus, mottagare av ekonomiskt bistånd och psykisk ohälsa. Dessutom påverkar barnets må-
ende lärande och resultat i skolan (Gustafsson et al. 2010) där elever som skattar sin hälsa lågt är 
överrepresenterade när det gäller skolavhopp (De Ridder et al. 2012). Det är därför sannolikt att 
arbetet för ökad psykisk hälsa hos barn och unga också får en positiv inverkan på elevernas lä-
rande och måluppfyllelse i skolan. Att det finns ett samband mellan tidiga självrapporterade be-
svär och olika framtida problem kopplat till utbildningsnivå, försörjning och etablering i sam-
hället (SOU 2018:90) gör att arbetet mot ökad god psykisk hälsa hos barn och unga också kan 
kopplas till frågor om en övergripande kommunal och regional social- och ekonomisk hållbar ut-
veckling.  
 
För att kunna möta de behov som finns idag och i framtiden kring barn och ungas psykiska hälsa 
är en nyckel ökad samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård (SOU 2020:47, 
SOU 2020:28, Tysrup 2014). På en generell nivå saknas ofta idag en övergripande samordning, 
en idé och strategi om vilka utmaningar som är viktigast för vård, skola och omsorg. Det blir mest 
påtagligt för de människor som behöver stöd från flera olika verksamheter samtidigt. Det rör till 
exempel barn och unga som behöver stöd från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Styr-
ningen bör därför utgå mer från barnens behov och perspektiv. Tillitsdelegationen efterlyser bland 
annat en perspektivförskjutning som fokuserar på medborgarnas unika situation och där samar-
bete mellan olika organisationer blir rationellt, logiskt och naturligt (SOU 2018:47).  
 
Sveriges kommuner och regioner uppmärksammar att det finns problematik gällande samverkans-
frågor. Särskilt i gränssnittet mellan socialtjänst, skola och hälso-och sjukvård. Brukare inom so-
cialtjänsten upplever till exempel att de skickas mellan myndigheter där ingen tar på sig ett hel-
hetsansvar, och att det även saknas ett helhetsperspektiv inom den specialiserade nivån. Enligt 
SKR leder ofta en pressad budget till att verksamheterna snävar åt ansvaret, vilket ger effekten att 
enskilda brukare ramlar mellan stolarna. SKR betonar att ett mer förebyggande arbete kräver 
ökad samverkan vilket i sin tur kräver att verksamheternas stuprörstänkande behöver förändras 
(SKL 2018). Det pågår också mer konkreta arbeten, till exempel arbetar Skolverket och Socialsty-
relsen med ett regeringsuppdrag kallat ”Tidiga och samordnande insatser” (TSI). Uppdraget syf-
tar till att öka samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården (se källa: Internet 1 
i referenslistan).  
 
Det finns med andra ord en rad olika utredningar som pekar åt samma håll. Det råder en samstäm-
mighet gällande behovet av ökad samverkan och förändrad styrning av olika verksamheter. För 
att kunna klara dagens och framtidens behov behöver verksamheterna arbeta mer effektivt med 
samverkan och sätta barn och unga bästa i fokus.  
 
I norra Örebro län finns flera olika verksamheter inom kommunerna och region som vänder sig 
till barn och unga som upplever psykisk ohälsa. Det är inte ovanligt att barnen och deras familjer 
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har flera vård- och myndighetskontakter som har som syfte att tillgodose de behov som finns i fa-
miljerna. För familjen och det enskilda barnet kan det innebära många möten och flera olika in-
satser. För att undvika en negativ effekt av att ha flera vård- och myndighetskontakter är det av 
stor vikt att det finns en god samverkan mellan verksamheterna. Att det finns en samsyn på orga-
nisationsgränser och uppdrag så att individen eller familjen inte ”faller mellan stolarna”. Även 
verksamheternas arbete kan påverkas negativt av att vara en av flera aktörer kring en familj med 
komplex problematik. Verksamheterna kan exempelvis vara tvungna att lägga mycket tid på att 
samordna insatser och kan även motverka varandras arbete med familjen om de inte är medvetna 
om att det finns fler aktörer inblandade.  
 
Utifrån detta togs beslut hösten 2019 om att i projektform skapa Familjesamverkansteamet (hä-
danefter kallat FamSam).  FamSam som är ett neutralt samverkansstöd för barn och unga 0-23 år 
och deras familjer. Syftet är att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga 
samt främja en god och förtroendefull relation mellan föräldrar och barn. Personalen i FamSam 
bildar ett tvärprofessionellt team, för att det ska finnas en bred kompetens att tillgå. På så vis ska 
olika behov som finns i familjerna lättare kunna identifieras och det skapas ett bra underlag för 
konsultationsmöjligheter. Modellen kring FamSam är sprunget ur Psykisk hälsa arbetet i norra 
länsdelen och är ett samarbete mellan Region Örebro län, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs 
kommun, Hällefors kommun och Nora kommun. Familjesamverkansteamet finansieras i nuläget 
av statsbidrag från SKR och Socialstyrelsen. 

Uppdrag 
Med det som bakgrund beslutade FamSams ledningsgrupp att ge Lindesberg och Noras utveckl-
ingsstratger i uppdrag att utreda möjligheterna för projektet FamSam att fastställas och etableras 
som permanent verksamhet. I uppdraget ingår att ge förslag på  
 

• Vilken förvaltningen/verksamhet FamSam lämpligast organisatoriskt ska tillhöra 
• Vilken av KNÖL`s kommuner som ska vara värdkommun för FamSam  
• för- och nackdelar 
• effekter med olika alternativ av värdkommun.  
• I vilka forum verksamheten ska finnas, t.ex. politikerforum 

Syftet 
Syftet med utredningen är att ge förslag på förvaltning av projektet FamSam 

Effekter 
FamSam utgör ett stöd för linjeverksamheterna gällande att skapa en fungerande och effektivare 
samverkan 

Tillvägagångsätt  
Metod för att utreda var genom: 

• Risk- och konsekvensanalys 
• Inhämta underlag från uppföljningsrapport genomförd 2021 
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Beskrivning av Familjesamverkansteamet 
Under alla projektår har Familjesamverkanteamets (FamSam) totala kostnad täckts av 50% från 
Regionen och resterande 50% finansieringen av medel från KNÖL- kommuner. Medlen kommer 
från SKR och socialstyrelsen, där de berörda kommunerna fått medel för att arbeta med psykisk 
hälsa. FamSams uppdrag är att vid behov vara samverkansstöd i ärenden kring barn och unga i 
familjer med behov av flera olika stödinsatser. Familjesamverkansteamet ska ha en systemteore-
tisk grund med ett tydligt barnperspektiv, där hela familjesystemet inkluderas. Barnet ses i sitt 
sammanhang och fokus för samverkansarbetet är helheten. Insatserna initieras av verksamheterna 
och familjerna själva genom att de kontaktar FamSam och efter bedömning av FamSam så inleds 
arbetet. Det innebär att inte alla ärenden som aktualiseras av verksamheterna blir aktuella för en 
insats av FamSam, i huvudsak kopplas FamSam in när: 
 

• Familjen har flera vård- och stödinsatser som kräver samordning, 
• Tidigare samverkan har visat sig otillräcklig  
• Det finns behov av samverkan ur ett familjeperspektiv 

FamSams medarbetare företräder varken familjen eller någon verksamhet utan arbetar för att 
skapa förutsättningar för god samverkan mellan familjen och verksamheter, samt mellan verk-
samheterna. Det innebär mer konkret att öka familjens upplevelse av att de får stöd, att rätt insat-
ser sätts in i rätt tid, ge ökad förståelse för olika verksamheter samt bidra till kunskapsutbyte mel-
lan olika professioner. Det görs genom att FamSam sammankallar, administrerar och leder möten 
mellan familj och verksamheter där de fungerar som en neutral part. De har också enskilda möten 
med familj och med inblandade verksamheter (se källa internet 2 i referenslistan). Liknande verk-
samheter finns i form av SAMBA i Örebro kommun (se internet 3, Sandström 2019) och Fam-
Sam har återkommande möten med SAMBA för konsultation för att dra lärdom av deras verk-
samhet som har funnits på plats i över 10 år.  
 
FamSam arbetar med hela familjen vilket innebär att verksamheter som har insatser riktat mot 
vårdnadshavarna också bjuds in till mötena. På så sätt finns möjlighet att inkludera alla verksam-
heter som är kopplade till familjen. FamSams verksamhet utgår därför från ett systemteoretiskt 
synsätt, då de inte bara ser till det enskilda barnet och ungdomen utan hur familjen fungerar som 
en helhet, som ett system, och systemets sammanhang och betydelse för barnet eller ungdomen 
(se till exempel Payne 2008). Men beroende på ärende så läggs tonvikten ibland på barnens situ-
ation och ibland på vårdnadshavarnas behov av stöd och hjälp. Det innebär att varje ärende är 
unikt och FamSam i hög grad anpassar stödet efter familjernas behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Sida 6 av 15 

Figur 1: Svårigheter inom familjen 

 
Bilden ovan beskriver vilka svårigheter som finns i familjerna som är aktuella för FamSam. Ofta 
finns också svårigheterna i kombination med varandra och vissa familjer har svårigheter inom 
samtliga domäner. Nedan förklaras begreppen: 
 

• Skolfrånvaro: helt eller delvis, eller att skolan inte fungerar för barnet av någon anled-
ning. 

• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: ofta diagnostiserade hos barn eller att det 
finns misstankar om sådana svårigheter, kan även finnas hos föräldrar. 

• Socioekonomisk utsatthet: familjer som bor i områden med få resurser. Föräldrar som 
inte jobbar och som har svag ekonomi. Föräldrar som är separerade och där ibland endast 
en förälder är närvarande. 

• Bristande föräldraförmåga: resurssvaga föräldrar som kan ha svårt att förstå och nyttja 
systemet, som inte klarar av att driva och hålla i de kontakter som barnet och ibland även 
de själva har eller behöver. De saknar ofta verktyg för att kunna ge barnet rätt stöd. Det 
uttrycks ibland oro från olika verksamheter gällande föräldrarnas föräldraförmågor. 

• Psykisk ohälsa och missbruk: barn som mår dåligt, vanligast är ångest och/eller de-
pression. Trötta och utmattade föräldrar, ibland sjukskrivna. Föräldrar med psykiatrisk 
problematik och/eller missbruksproblem.  

• Intellektuell funktionsnedsättning: hos barn eller förälder 

Famsam bedrivs i projektform. Projektägare är socialchef i Nora kommun och styrgruppen består 
av två skolchefer, två socialchefer, chef för elevhälsa Lindesberg och chefer från Regionens 
hälso- och sjukvård. Vid projektstart skulle teamet utgöras av ett tvärprofessionellt team med tre 
medarbetare där psykolog, socionom och sjuksköterska ingår, allt för att det ska finnas en bred 
kompetens att tillgå. Idag arbetare två medarbetare i FamSam varav en även har uppdraget som 
Teamledare. Närmsta chef är chefen för elevhälsan i Lindesbergs kommun. Famsam har sin orga-
nisatoriska tillhörighet i Lindesbergs kommun.  
 
Ärenden 
FamSam har sedan starten fram till 16 november 2022 jobbat med samverkansprocesser i 59 fa-
miljer (pågående och avslutade ärenden). Eftersom FamSam kan jobba med en eller flera familje-
medlemmar i en familj räknas inte bara familjer utan även processer för att ge en mer rättvisande 
bild av arbetets omfattning. En process är en familjemedlem vars situation diskuteras aktivt vid 
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ett möte och som har minst en egen kontakt1 från någon verksamhet som deltar i mötet. De olika 
familjemedlemmarna kan ha separata möten eller flera personer från en familj kan diskuteras i 
samma möte, men räknas fortfarande som enskilda processer. Sammantaget handlar det om totalt 
112 aktualiserade familjemedlemmar (processer) i dessa 59 familjer. I dagsläget är 42 familjer ak-
tuella hos FamSam, motsvarande 78 processer. Därtill finns i dagsläget tre aktualiserade familjer 
där samverkansprocessen ännu inte kommit igång. 
 
Tabell 1. Antal aktuella och avslutade ärenden till och med mitten av november 2022. 

År 
Antal familjer 

som varit aktu-
ella sedan start 

Antal pro-
cesser sedan 

start 

Antal aktu-
ella familjer 

Antal aktu-
ella proces-

ser 

Antal famil-
jer som av-

slutats sedan 
start 

2019 2 6 2 4 0 
2020 13 28 5 9 2 
2021 26 46 18 34 1 
2022 18 32 17 31 14 
Totalt 59 112 42 78 17 

 
Utöver det har FamSam inlett ett arbete i ett mindre antal familjer (15 familjer fram till september 
2021, efter det uppskattningsvis en handfull familjer2) där kontakten har avslutats innan något 
FamSam-möte ägt rum. Det kan bero på att 

- Situationen löste sig innan något möte kommit till stånd. 
- FamSam träffade familjen men vårdnadshavarna såg inget behov av samverkan eller hade 

inget intresse för det även om någon verksamhet förespråkat samverkan. 
- När FamSam efter mottagandet av ärendet undersökte det vidare visade det sig att det inte 

fanns samtycke till samverkan från någon av vårdnadshavarna. 
 
FamSam har till och med mitten av november 2022 avslutat 17 familjer där samverkansmöten 
hållits. Majoriteten av familjerna har avslutats under år 2022 (se Tabell 1). Detta är relevant ef-
tersom det behöver finnas en omsättning i verksamheten. Sedan slutet av vårterminen 2021 har 
FamSam haft full beläggning i verksamheten. Antal samverkanmöten i de avslutade samverkans-
ärendena har varit från 1 till 12 möten per familj, medelvärde 4,1, median 3. 
 
Anledningar till att samverkansstödet från FamSam avslutats är i majoriteten av ärendena att be-
hovet av samverkansstöd inte längre finns för att situationen förbättrats eller löst sig. I familjer 
där situationen förbättrats har det i allmänhet varit avgörande att verksamheterna samordnat sina 
insatser. Samverkan har vid behov drivits vidare på annat sätt och uppföljningsansvaret har åter-
förts till verksamheterna. Med löst sig menas att en större förändring gällande kontext har skett, 
till exempel ett skolbyte (exempelvis att eleven har gått från högstadiet till gymnasiet) eller att en 
ny och betydelsefull insats tillkommit (exempelvis större insatser som en familjehemsplacering 

 
1 En egen kontakt innefattar alla former av individuellt stöd riktat mot barn eller föräldrar. För föräldrar 
kan detta vara kontakter utifrån egen funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller andra former av stöd, 
t.ex. försörjningsstöd, även enskilt eller gemensamt föräldrastöd. Föräldrastödsprogram och kurser/ut-
bildningar räknas inte in. 
2 Den här statistiken förs inte längre då det handlar om så få ärenden, därför har det bedömts mindre re-
levant att fortsätta registrera detta. De som idag tar kontakt med FamSam har till största del god känne-
dom om vad FamSam innebär och kan hjälpa till med. Det är ”rätt” ärenden som inkommer och de flesta 
blir samverkansärenden hos FamSam. 
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eller Magelungen). Ett par familjer har flyttat till andra kommuner utanför Norra Örebro län. I 
några ärenden har föräldrarna inte sett behovet av fortsatt samverkan genom samverkansmöten 
trots att det inte skett några större förändringar gällande familjens situation. I dessa fall har dock 
flera av familjerna återaktualiserats efter en tid. 
 
FamSam har totalt sett sedan start haft en fördelning av familjer mellan kommunerna som i grova 
drag speglar befolkningsmängden i kommunerna, se tabell 2. Trenden är att det kommer in något 
fler samverkansärenden från de större kommunerna och att andelen ärenden som aktualiserats i de 
minsta kommunerna ligger i underkant. Den feedback som FamSam fått från verksamheterna i de 
minsta kommunerna är att intern samverkan fungerar bra och därför uppfattas behovet av samver-
kansstöd inte som lika stort, samt att flera familjer som fått erbjudande om stöd genom FamSam 
har tackat nej. 
 
Tabell 2. Fördelning av ärenden per kommun sedan starten:  

Kommun 
Antal familjer 

sedan start 

Motsvarande 
procent av 
FamSams 
ärenden3 

Förväntad ärende-
fördelning i pro-
cent utifrån be-

folkningsmängd4 
Lindesberg 36 61 52 
Nora 14 24 23 
Hällefors 4 7 15 
Ljusnarsberg 5 8 10 
Totalt 59 100 100 

 
Det är övervägande skola och socialtjänst som kontaktar FamSam med nya ärenden. En mindre 
andel är familjer som aktualiseras av vården eller där föräldrar själva söker stöd. Föräldrar som 
söker kontakt har ofta fått information om FamSam genom någon verksamhet. 
 
Tabell 2. En fördelning av vilka som kontaktat FamSam med förfrågan om samverkansstöd kring 
familjer som sedan blivit ärenden hos FamSam. 

De som aktualiserat 
ärenden hos FamSam 

Antal famil-
jer 

Socialtjänsten  21 
Skola/förskola 18 

Vården 9 
Förälder 11 

Totalt 59 
 
Totalt har FamSam arbetat med 81 barn och unga i åldrarna 1-20 år i de ärenden som har avslu-
tats eller fortfarande pågår fram till mitten av november 2022. De flesta familjer som blir aktuella 
har 2 barn, men det finns en bred spridning gällande antal barn i familjerna, se tabell 3. Antalet 
familjer där föräldrar har haft eget stöd aktualiserat i samverkan är 24 av totalt 59 familjer. 
 

 
3 Procentuell fördelning beräknat på de 59 familjer som är eller varit aktualiserade hos FamSam. 
4 Räknat på aktuell befolkningsmängd per 31 december 2021. Lindesberg 23 601, Nora 10 721, Hällefors 
6 849, Ljusnarsberg 4 604, https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Orebro-lan/  

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Orebro-lan/
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Tabell 3: Totala antalet barn och unga under 23 år per familj i avslutade och pågående ärenden till 
och med mitten av november 2022. 

 

 
Majoriteten av barn och unga som i dagsläget är aktuella i samverkan är i mellanstadie- och hög-
stadieålder. Från start fanns en övervikt på ungdomar som gick på högstadiet. Detta har jämnat ut 
sig så att fler barn i lägre åldrar aktualiserats. En tendens som FamSam upplever är att ärenden 
aktualiseras under läsåret innan en övergång från en skolnivå till nästa, lågstadiet-mellanstadiet, 
mellanstadiet-högstadiet, dock inte lika vanligt vid övergången vid avslutad grundskola. De äldre 
ungdomarna/unga vuxna som fortsätter att vara aktuella hos FamSam är i regel de som inte tar sig 
vidare genom fortsatt skolgång efter högstadiet. 
 
Tabell 4: Födelseår på barn och unga som är eller har varit aktuella i familjer som har eller har 
haft stöd genom FamSam totalt sedan start och i dagsläget aktuella familjer. 

 

 
 
FamSam har även haft en mindre andel konsulterande samtal (25 registrerade samtal fram till sep-
tember 20216). Dessa innefattar: 

- Privatpersoner som fått råd om vart de kan vända sig för att få den hjälp de efterfrågar. 
- Verksamheter som hör av sig gällande en familj anonymt, men som ännu inte inhämtat 

samtycke och som sedan inte återkommit. 
 

5 Beakta att aktuell ålder vid tidpunkten för rapporten inte anger när behovet av samverkan uppstod och 
första kontakten med FamSam togs (det kan ligga upp till 3 år tillbaka i tiden) eller om samverkansstödet 
redan avslutats. Exempelvis, för många barn som nu går i åk 7 inleddes samverkansprocessen i åk 6 och 
för de flesta av dem som gått ut grundskolan togs den första kontakten med FamSam under högstadieti-
den. 
6 Den här statistiken bokförs inte längre då det handlar om relativt få samtal och är en förhållandevis liten 
arbetsinsats sett till FamSams övriga arbete, men det är en tjänst som erbjuds fortsättningsvis. 

Antal barn 
och unga i fa-

miljen 
Antal familjer 

1 14 
2 22 
3 13 

4 eller fler 10 
Totalt 59 

Födelseår på 
barn och unga 

Motsvarande 
skolålder 

Antal barn 
och unga 

totalt sedan 
start5 

Antal barn 
och unga i 

aktuella fa-
miljer 

2017-2018 Förskola 3 1 
2013-2016 Åk F-3 12 9 
2010-2012 Åk 4-6 17 14 
2007-2009 Åk 7-9 26 20 
2003-2006 Avslutad 

grundskola 
23 12 

Totalt  81 56 
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- Verksamheter som inkommit med en förfrågan som inte faller inom ramen för FamSams 
uppdrag (exempelvis gällande ensamstående vuxna individer i behov av samverkan eller 
annat stöd). De har i allmänhet fått tips från FamSam hur de kan tänka vidare i sin fråga 

Förslaget bygger på  
Tidigare genomfört utredningsmaterial  
 
Två utvärderingsrapporter har genomförts, den första i december 2020 och den andra i oktober 
2021. Syftet med båda rapporterna var att undersöka om FamSam medverkar till att främja psy-
kisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga och om verksamheten utgör ett stöd 
för linjeverksamheterna gällande att skapa en fungerande och effektivare samverkan. Huvudfrå-
gorna som besvarats är på vilket sätt familjerna upplever att de får ökat stöd efter att FamSam 
kopplades in och hur verksamheten stödjer linjeverksamheter i att skapa fungerande och effektiv 
samverkan. 
 
Svaren från enkäterna i utvärderingarna är väldigt varierande men den övergripande tolkningen är 
att verksamheterna inte ser en bättre och effektivare samverkan eller en förbättring kring familjer-
nas situation av FamSams arbete. Svaren från familjerna visar på att stora delar av dem upplever 
positiva effekter av att FamSam har varit involverade i deras ärende. FamSam ger enligt famil-
jerna själva det stöd och den hjälp som de behöver och att FamSams arbete har lett till positiva 
förändringar i familjernas vardag. Resultaten indikerar också att familjerna fått mer kunskap om 
vilket stöd som finns och att de genom FamSam känner sig tryggare och får ett stöd i relationen 
gentemot andra verksamheter. Kontakten med FamSam har hjälpt familjerna i deras situation. Fa-
miljerna själva tycker också att samverkan har blivit bättre efter att FamSam kopplats in men fa-
miljerna upplever att samverkan mellan inkopplade verksamheter kan utvecklas gällande det som 
sker mellan mötena. 
 
Det behövs sannolikt mer tid och arbete med implementering för att det ska kunna gå att dra 
några övergripande slutsatser kring hur FamSam verksamheternas förmåga att samverka med 
varandra. Men enkäten visar samtidigt på att verksamheterna ser ett stort behov av FamSams ar-
bete både generellt och kopplat till den verksamhet de själva arbetar i. 
 
Rapporten visar också på att pandemin har haft en negativ inverkan på FamSams verksamhet. Det 
gäller möjlighet till fysiska möten men också i fråga om implementering och möjligheten att nå ut 
med information. Gällande implementering så har FamSam kommit olika långt i olika kommuner. 
I Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner pågår fortfarande ett förankringsarbete gentemot verk-
samheterna parallellt med ett fåtal ärenden. I Lindesbergs kommun används FamSam av verksam-
heterna och Nora kommun ligger någonstans mitt emellan. Något som syns när antalet ärenden 
bryts ned på kommunnivå.  
 
Rapporten visar också att en del av sakerna som lyftes i den första uppföljningsrapporten har bli-
vit bättre. Det gäller främst möjligheten till digital utrustning och möjlighet att låna lokaler vid 
möten. Men också frågan om organisation och beslutskedja som verkar ha blivit tydligare. Frågan 
om gemensam dokumentation är dock ännu ej löst på grund av komplicerad juridik. 

Risk- och konsekvensanalys 
Bakgrunden till risk- och konsekvensanalysen är att ledningsgruppen för FamSam gav förslaget 
att FamSam möjligen organisatoriskt skulle kunna tillhöra Folkhälsoteamet. Syftet med Risk- och 
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konsekvensanalys var att identifiera risker och konsekvenser över att FamSam organisatoriskt lig-
ger i Folkhälsoteamet i norra länsdelen, till skillnad mot dagens tillhörighet i elevhälsan i Lindes-
bergs kommun.   
 
Deltagare som genomförde risk- och konsekvensanalys var skolchef Hällefors, skolchef Lindes-
berg, skolchef Nora, skolchef Ljusnarsberg, verksamhetschef IFO Lindesberg, socialchef Ljus-
narsberg, socialchef Nora, biståndshandläggare Nora, utvecklingsstrateger Lindesberg och Nora. 
 

Risk Sanno-
likhet 1-
4 

Konse-
kvens 1-4 

Åtgärd Ansvarig Åtgär-
dat sen-
ast 

Risk att FamSam 
inte ringar in mål-
gruppen i och med 
en centralisering 
av FamSam 

2 3 Förtydligat uppdrag 
till styrgruppen/led-
ningsgrupp  
 
FamSam likt övrig 
verksamhet ingår i 
det systematiska kva-
litetsarbetet, utarbeta 
utvärderingsfrågor, 
indikatorer, skapa 
samsyn om vad som 
är viktigt, verksam-
hetsperspektivet 
kontra familjeper-
spektivet   
 
 
Genom att Folkhälso-
teamet verksamheten 
ingår i en större orga-
nisation som är kom-
munövergripande 
kommer FamSam få 
input och styrning 
från samtliga avtals-
kommuner 
 
 
  

  

Risk att FamSam i 
och med att det 
ligger i en lokal 
verksamhet inte 
når övriga KNÖL-
kommuner 

1 3 Fokus på uppdraget 
 
Följer upp utifrån 
måtten  
Följer upp utifrån 
perspektiven  
 

  

Risk för att Fam-
Sam ”glider iväg” 
från att vara en 

3 3 Tydligt i uppdraget 
angående vad och hur 
(vad FamSam ska 
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stödfunktion till 
verksamheterna 
att istället arbeta 
mot egna mål som 
förbiser verksam-
hetens mål och 
uppdrag  
 
Blir ett styr istället 
för ett stöd  

göra och hur FamSam 
ska göra det)  
 
Avvikelsehantering – 
ledningsgruppen  
 
Uppdraget – den sty-
rande delen, samver-
kan hänvisa till lag-
stiftningen  

Risk att Folkhäl-
soteamet inte har 
till tradition att 
driva verksamhet i 
förvaltning.  
 

1 1 Folkhälsoteamet får 
genomföra en risk – 
och konsekvensana-
lys   
 

  

Risk att Folkhäl-
soteamet inte kan 
hålla isär uppdra-
gen 

1 2 Viktigt att tydliggöra 
uppdraget 
Följa upp 

  

 
 
Slutsatsen från genomförd risk- och konsekvensanalys är att det framkom risker i varierande om-
fattning. Risk nummer 1 och 3 är de risker med störst sannolikhet att inträffa och med mest känn-
bara konsekvenser. Riskerna handlar om:  
1) Risk att FamSam inte ringar in målgruppen i och med en centralisering av FamSam. För att mi-
nimera eller eliminera att risk nummer 1 inträffar, är förslagna åtgärder att: 
 

- Förtydligat uppdrag till styrgruppen/ledningsgrupp  
- FamSam likt övrig verksamhet ingår i det systematiska kvalitetsarbetet, utarbeta utvärde-

ringsfrågor, indikatorer, skapa samsyn om vad som är viktigt, verksamhetsperspektivet 
kontra familjeperspektivet   

- Genom att Folkhälsoteamet verksamheten ingår i en större organisation som är kom-
munövergripande kommer FamSam få input och styrning från samtliga avtalskommuner.  

 
3) Risk för att FamSam ”glider iväg” från att vara en stödfunktion till verksamheterna att istället 
arbeta mot egna mål som förbiser verksamhetens mål och uppdrag. 
För att minimera eller eliminera att risk nummer 1 inträffar, är förslagna åtgärder att: 
 

- Tydlighet i uppdraget angående vad och hur 
(vad FamSam ska göra och hur FamSam ska göra det)  

- Avvikelsehantering – ledningsgruppen  
- Uppdraget – den styrande delen, samverkan - hänvisa till lagstiftningen 

 
 
Övriga identifierade risker som inkommit är: 
  

• ”Udda verksamhet” även i folkhälsoteamet, de är mer operativa än Folkhälsoteamet som 
är en mer strategisk verksamhet 
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• Förlorad möjlighet att ingå i ett sammanhang där man möter andra verksamheter som 
man kan ”bolla med”, det tagna vs det givna uppdraget. 

• En chef som är långt ifrån verksamheten skola och socialtjänst 
  
Gynnade faktorer  
Fördelar med att FamSam organisatoriskt ligger inom Folkhälsoteamet:  
  

• Ingår i en verksamhet som lutar sig mot forskning och ett annat strategiskt tänk som gyn-
nar utvecklingen av verksamheten 

• Större personalgrupp - får därmed ytterligare input 
• En chef som kan styra och utveckla verksamheten 
• Naturligare koppling till samtliga kommuner i Norra Örebro län.  

Slutsats 
FamSam är ett neutralt samverkansstöd för barn och unga 0–23 år och deras familjer. Syftet är att 
främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga samt främja en god och förtro-
endefull relation mellan föräldrar och barn. Modellen kring FamSam är sprunget ur Psykisk hälsa 
arbetet i norra länsdelen och är ett samarbete mellan Region Örebro län, Lindesbergs kommun, 
Ljusnarsbergs kommun, Hällefors kommun och Nora kommun.  
 
I uppföljningsrapporten lyfts att svaren från enkäterna är väldigt varierande men den övergri-
pande tolkningen är att verksamheterna inte ser en bättre och effektivare samverkan och en för-
bättring kring familjernas situation av FamSams arbete. Det behövs sannolikt mer tid och arbete 
med implementering för att det ska kunna gå att dra några övergripande slutsatser kring hur Fam-
Sam underlättar verksamheternas förmåga att samverka med varandra. Men enkäten visar samti-
digt på att verksamheterna ser ett stort behov av FamSams arbete både generellt och kopplat till 
den verksamhet de själva arbetar i. 
 
FamSam ger enligt familjerna själva det stöd och den hjälp som de behöver och att FamSams ar-
bete har lett till positiva förändringar i familjernas vardag. Resultaten indikerar också att famil-
jerna fått mer kunskap om vilket stöd som finns och att de genom FamSam känner sig tryggare 
och får ett stöd i relationen gentemot andra verksamheter. Kontakten med FamSam har hjälpt fa-
miljerna i deras situation. Familjerna själva tycker också att samverkan har blivit bättre efter att 
FamSam kopplats in men familjerna upplever att samverkan mellan inkopplade verksamheter kan 
utvecklas gällande det som sker mellan mötena. 
 
Det finns mycket implementeringsarbete kvar att göra då FamSam kommit olika långt i olika 
kommuner.  Utifrån genomförd risk- och konsekvensanalys med tillhörande åtgärder är det av 
stor vikt att fortsätta tydliggöra uppdraget och implementering för FamSam. Den tydligheten gäl-
ler både emot huvudmän, ledningsgrupper, verksamheter och familjerna. I och med genomförd 
organisatorisk flytt är en klar målsättning att folkhälsoteamet kan bli bärare av kunskap om Fam-
Sams uppdrag och arbete samt förstärka så att FamSam blir i rätt kontext utifrån styrning och led-
ning.  
 
I uppföljningsrapporten lyftes att FamSam inte medförde en bättre och effektivare samverkan. 
Genom att FamSam ingår i Folkhälsoteamet blir FamSams koppling till Norra Örebro läns kom-
muner naturligare då Folkhälsoteamets uppdrag är gentemot samtliga kommuner i norra Örebro 
län, vilket antas förbättra möjligheterna till samverkan och bättre stödja innevånare i länsdelen. 
Bedömningen lutar sig även mot de inkomna gynnande faktorer som beskriv ovan. De risker som 
har identifierats bör hanteras för att främja etableringen av FamSam och för att FamSam ska ge 
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önskvärd effekt.  
 
Utifrån tidigare material samt från risk- och konsekvensen görs bedömningen att FamSam organi-
satoriskt ska ligga inom Folkhälsoteamets verksamhet. Bedömningen grundar sig på att FamSam 
genom att organisatoriskt ligga i Folkhälsoteamets verksamhet gynnas genom att Folkhälsotea-
mets uppdrag kan främja och stärka FamSams uppdrag. Om FamSam organisatoriskt tillhör Folk-
hälsoteamet blir de organisatoriskt mer centralt placerade då folkhälsoteamet och folkhälsochef är 
underställda samtliga kommunchefer/kommundirektörer som är tillika styrgrupp för folkhälsotea-
met. Famsam blir även naturlig part till länsdelsgruppen då folkhälsochef ingår i den gruppe-
ringen. Gentemot respektive kommuns ledningsgrupp får de också en naturlig ingång då folkhäl-
sochef regelbundet har en dialog och möten med respektive kommunledning.  
 
Effekten av att FamSam organisatoriskt tillhör Folkhälsoteamet antas bli en mer fungerande och 
effektivare samverkan för linjeverksamheter. Dock bör önskad effekt av en effektivare och mer 
fungerade samverkan kontinuerligt följas upp och då ur både familjens perspektiv samt linjeverk-
samheternas perspektiv.  
 
I dagsläget utgår FamSam från Lindesberg, där FamSam även har flest uppdrag. Om FamSam or-
ganisatoriskt ska tillhöra Folkhälsoteamet blir Nora kommun värdkommun. För att underlätta 
FamSams tillgänglighet till övriga kommuner vore det lämpligt om FamSam fick möjlighet att 
boka kontorsrum i samtliga avtalskommuner. 
 
Intäkter  
Av den totala kostnaden täcker Regionen 50% av finansieringen. Resterande 50% finan-
sieringen av de kommuner som väljer att ingå i avtalssamverkan enligt fördelning: 
 
  Fördelning 

Hällefors 15% 

Lindesberg 51% 

Nora 24% 

Ljusnarsberg 10% 
   
 
Summa kostnader  

Demografi 
Kommun Invånare 18 år och äldre 2017 
Lindesberg 12 904  
Nora 5 741 
Hällefors 3 777 
Ljusnarsberg 2 748 
 

Förslag till beslut  
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- Att Familjesamverkansteamet organisatoriskt ingår i Folkhälsoteamet  
- Att Nora kommun blir värdkommun 



Bilaga Finansieringsmodell FamSam 
 

Bilaga till Tjänsteskrivelse FamSam DNR Dnr: 2018-348 

  



1. Kostnader FamSam  
Kostnaderna för 2023 beräknas utifrån kostnaderna 2022. Kostnaderna har fördelats enligt nedan. 

KOSTNADSSLAG KRONOR 
Lokalhyra 100 000 
IT & licenser 11 000 
Bilar 25 000 
Handledning 17 000 
Kurs- o konferensavgift 21 000 
Tolkkostnad 21 000 
Stöd chef 43 000 
Stöd ekonomi- & lönefunktion 22 000 
Utbildning & implementering, team, workshop, ambassadörskap 0 
Psykolog 900 000 
Socionom med erfarenhet psykiatri/elevhälsa 770 000 

KOSTNADER TOTALT 1 930 000 
 

Under projekttiden, fram till 2022, har finansieringen fördelats över Regionen samt fyra kommuner 
enligt nedan. 

FINANSIERING KRONOR 
Driftbidrag, Region Örebro län -1 030 000 
Driftbidrag, Hällefors kommun -132 197 
Driftbidrag, Ljusnarsbergs kommun -89 540 
Driftbidrag, Nora Kommun -212 391 
Driftbidrag, Lindesbergs kommun  -465 872 

FINANSIERING TOTALT -1 930 000 

2. Finansieringsmodell  
Den totala kostnaden för FamSam delas 50/50 mellan Region och kommun. I den totala kostnaden 
ingår personalkostnader och driftkostnader. För 2023 har hänsyn tagits till att ansvaret för FamSam 
organisatoriskt förs till Folkhälsoteamet där kostnaderna för chef redan finansieras genom en 
gemensam regional lösning så denna kostnad belastar inte avtalssamverkan. 

Total kostnad FamSam 1 815 000 kr 
Fördelning Regionen 907 500 kr 
Fördelning kommuner 907 500 kr 

3. Kostnadsfördelning kommun och region 
Kostnaderna har fördelats utifrån invånarantalet i de deltagande kommunerna och utifrån principen 
att familjesamverkansteamet helt ska finansieras genom intäkt från de deltagande kommunerna och 
från regionen.  

 
 

 



Procentuell fördelning och kostnader om Nora, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg ingår 
avtalssamverkan 
 

KOMMUN INVÅNARE ANDEL 
Hällefors kommun, driftbidrag 6663 14,7% 
Ljusnarsbergs kommun, driftbidrag 4513 9,9% 
Nora Kommun, driftbidrag 10 705 23,6% 
Lindesbergs kommun, driftbidrag 23 481 51,8% 

 

Familjesamverkansteam 50/50, region/fyra kommuner 
FINANSIERING & KOSTNADSPOSTER 2023 
Region Örebro län, driftbidrag 913 500 
Hällefors kommun, driftbidrag 134 180 
Ljusnarsbergs kommun, driftbidrag 90 883 
Nora Kommun, driftbidrag 215 577 
Lindesbergs kommun, driftbidrag 472 860 

INTÄKTER 1 827 000 
Lokalhyra 32 000 
IT & licenser 11 000 
Bilar 25 000 
Handledning 17 000 
Kurs- o konferensavgift 21 000 
Tolkkostnad 21 000 
Stöd ekonomi- & lönefunktion 10 000 
Utbildn. & implement. Mm 20 000 
Psykolog  900 000 
Socionom, med erfarenhet psykiatri/elevhälsa 770 000 

KOSTNADER 1 827 000 
TOTALT 0 

Fördelningsnyckel kommunerna: befolkningsunderlag: Invånarantalet är 2022 månad 10 (senaste 
publiceringen på SCB) 

  



Procentuell fördelning och kostnader om Lindesberg och Nora ingår avtalssamverkan 

KOMMUN INVÅNARE ANDEL 
Nora Kommun, driftbidrag 10705 31,3% 
Lindesbergs kommun, driftbidrag 23481 68,7% 

 

Familjesamverkansteam 50/50, region/2 kommuner 
FINANSIERING & KOSTNADSPOSTER 2023 
Region Örebro län, driftbidrag 913 500 
Nora Kommun, driftbidrag 286 053 
Lindesbergs kommun, driftbidrag 627 447 

INTÄKTER 1 827 000 
Lokalhyra 32 000 
IT & licenser 11 000 
Bilar 25 000 
Handledning 17 000 
Kurs- o konferensavgift 21 000 
Tolkkostnad 21 000 
Stöd chef 0 
Stöd ekonomi- & lönefunktion 10 000 
Utbildn. & implement. Mm 20 000 
Psykolog  900 000 
Socionom, med erfarenhet psykiatri/elevhälsa 770 000 

KOSTNADER 1 827 000 
TOTALT 0 

Fördelningsnyckel kommunerna: befolkningsunderlag: Invånarantalet är 2022 månad 10 (senaste 
publiceringen på SCB) 

 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § 
kommunallagen avseende gemensamt 
familjesamverkansteam i Norra 
Länsdelen 

  



1. Parter 
Mellan XXXX, i fortsatt skrivning benämnt parterna, har avtalssamverkan avseende gemensamt 
Familjesamverkansteamet (FamSam) ingåtts. 

2. Bakgrund 
I norra Örebro län finns flera olika verksamheter inom kommunerna och region som vänder sig 
till barn och unga som upplever psykisk ohälsa. Det är inte ovanligt att barnen och deras familjer 
har flera vård- och myndighetskontakter som har som syfte att tillgodose de behov som finns i 
familjerna. För familjen och det enskilda barnet kan det innebära många möten och flera olika 
insatser. För att undvika en negativ effekt av att ha flera vård- och myndighetskontakter är det av 
stor vikt att det finns en god samverkan mellan verksamheterna. Att det finns en samsyn på 
organisationsgränser och uppdrag så att individen eller familjen inte ”faller mellan stolarna”. 
Även verksamheternas arbete kan påverkas negativt av att vara en av flera aktörer kring en familj 
med komplex problematik. Verksamheterna kan exempelvis vara tvungna att lägga mycket tid på 
att samordna insatser och kan även motverka varandras arbete med familjen om de inte är 
medvetna om att det finns fler aktörer inblandade.   

3. Syfte 
Det övergripande syftet med avtalssamverkan är att i en gemensamt styrd verksamhet förvalta 
och utveckla samverkansstödet kring barn och unga i familjer med behov av flera olika 
stödinsatser. 

4. Samarbetet och avtalets omfattning 
FamSams uppdrag är att vid behov vara samverkansstöd i ärenden kring barn och unga i familjer 
med behov av flera olika stödinsatser. Familjesamverkansteamet har en systemteoretisk grund 
med ett tydligt barnrättsperspektiv, där hela familjesystemet inkluderas. Barnet ses i sitt 
sammanhang och fokus för samverkansarbetet är helheten. Insatserna initieras av 
verksamheterna och familjerna själva genom att de kontaktar FamSam och efter bedömning av 
FamSam så inleds arbetet. Det innebär att inte alla ärenden som aktualiseras av verksamheterna 
blir aktuella för en insats av FamSam, i huvudsak kopplas FamSam in när:  

• Familjen har flera vård- och stödinsatser som kräver samordning,  
• Tidigare samverkan har visat sig otillräcklig   
• Det finns behov av samverkan ur ett familjeperspektiv  

FamSam företräder varken familjen eller någon verksamhet utan arbetar för att skapa 
förutsättningar för god samverkan mellan familjen och verksamheter, samt mellan 
verksamheterna.   

5. Parternas åtaganden 
Parterna är överens om att det är av yttersta vikt att samverka kring gemensamma frågor och 
Parterna förbinder sig att aktivt delta i samt bidra till samarbetet inom ramen för detta avtals 
syfte. 

Parterna åtar sig att: 



• utse representanter till samverkansorganisationen 
• ge dessa representanter mandat och tidsmässiga möjligheter att fullgöra sina åtaganden  
• delegera befogenheter och behörigheter så att syftet med avtalssamverkan kan fullgöras 
• enligt beslutad gemensam budget och fördelningsmodell medverka i finansieringen av 

FamSam 
• samråda inom samverkansorganisationen i alla frågor som för utveckling av FamSam 
• att hålla övriga Parter informerad om annat som kan tänkas påverka det områden inom 

vilka samverkan sker 

6. Samverkansorganisationen 
Samverkansorganisationen för denna avtalssamverkan är Länsdelsgruppen Norra Örebro län 
med arbetsgruppen Börja med barnen.  

7. Mandat i samverkansorganisationen 
Parterna är överens om att det beslut som gäller biträtts av en majoritet av undertecknande 
parter. Besluten ska vara väl förankrade, strategiska, nödvändiga, kostnadseffektiva och 
genomförbara. 

8. Äganderätten till artefakter inom avtalssamverkan 
Parterna ska ha en fri nyttjanderätt av allt material framtaget inom ramen för denna 
avtalssamverkan. 

9. Förvaltning 
Parterna är överens om att de ska fortsätta att gemensamt förvalta framtagna metoder och 
material som används för att svara upp mot avtalets syfte. 

10. Finansiering 
Parterna är överens om att kostnaden för aktuell avtalssamverkan ska bäras gemensamt av dem 
och enligt den modell som specificeras i bilaga Finansieringsmodell FAMSAM.  

11. Fakturering 
Nora kommun åtar sig att svara för fakturering för aktuell avtalssamverkan. Nora kommun 
kommer att fakturera parterna en gång per år genom användande av e-faktura.  

12. Uppföljning av samverkan 
Parterna har rätt att kontrollera och följa upp verksamheten inom ramen för denna 
avtalssamverkan. Parterna är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av 
verksamheten. 

13. Parternas bundenhet 
Parterna är överens om att de är bundna av den årliga planen för FamSam som fastställs av 
arbetsgruppen Börja med barnen som anges i punkt 6 för denna avtalssamverkan. 



14. Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller från och med Parternas undertecknande av avtalet 

15. Utträde 
Part som inför ett verksamhetsår önskar säga upp detta avtal och lämna avtalssamverkan ska 
anmäla detta i Länsdelsgruppen minst 12 månader i förväg. 

16. Inträde 
Parter i norra Örebro län som inför denna avtalssamverkan ej önskar ingå för stunden kan ändra 
sig. Inträde anmäls i Länsdelsgruppen senast sex (6) månader i förväg. 

17. Förändringar i detta avtal 
Parterna är överens om att förändringar av aktuell avtalssamverkan enbart kan göras genom 
tilläggsavtal som godkänns genom att undertecknas av parterna eller genom att det ersätts av ett 
nytt avtal. 

18. Omförhandling 
Parterna är överens om att söka att anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under 
avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov. Parter 
har rätt att begära omförhandling av detta avtal om det under avtalstiden sker väsentliga 
förändringar av de förutsättningar som avtalet baseras på. Omförhandling ska skriftligen begäras 
hos Nora kommun. Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring av 
avtalets innehåll. 

19. Befrielsegrunder (force majeure) 
Parterna är överens om att de kan befrias från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet om 
dennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig 
eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, ingrepp av myndighet eller annan därmed 
jämförlig händelse som part inte råder över och inte heller kunnat förutse.  

20. Tvist 
Tvist angående giltigheten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska lösas genom 
förhandlingar mellan Parterna. Kan tvisten inte på detta sätt lösas inom trettio (30) dagar efter 
det att part påkallat sådan förhandling ska förhandling i stället ske mellan tvistande parters 
respektive region- och kommundirektörer. 

21. Godkännande av avtal 
Avtalet undertecknas av respektive part. Originalet förvaras i diariet hos Nora kommun. Varje 
part erhåller en styrkt kopia av originalet. 
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Utredning av kommunal borgensavgift, dnr KS 22/00257 

Beslutsunderlag 
Utredning av kommunal borgensavgift, daterad 2022-12-15 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt en rapport gällande 
kommunens kommunala borgensavgift. 
 

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. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. 
Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar ett 
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta 
i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett 
räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-
lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda 
företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. 
Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara 
den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag. Vid sidan 
av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning 
tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög 
eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av 
vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift 
måste alltså ske på marknadsmässiga grunder. 
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I dagsläget lånar det kommunala bostadsbolaget i eget namn och 
kommunen tecknar borgen för dessa lån. Kommunen har även tecknat 
borgen för två föreningar. Genom strukturen med tecknande av kommunal 
borgen åtnjuter bolaget attraktivare upplåningsräntor jämfört med om det 
skulle låna helt på egna meriter. I dagsläget tar kommunen ut borgensavgift 
på 0,25 procent för bostadsbolaget. 
 
Förvaltningen har gjort en förfrågan bland regionens kommuner för att se 
hur avgiftsuttaget ser ut idag. Förvaltningen kan konstatera att kommunens 
nivå är den lägsta nivån tillsammans med Hallsbergs kommun samt att de 
kommunen som valt att anlita stöd för uträkningen och tillämpar 
marknadsanpassade och individuella borgensavgifter har betydligt högre 
nivåer.  
 
Förvaltningen föreslår att borgensavgiften höjs med 0,10 procentenheter till 
0,35 procent, utifrån dels den ränteutveckling som varit och dels den 
regionala omvärldsbevakningen som genomförts.  

 
År 2022 har Hällefors Bostads AB 137,1 miljoner kronor i lån hos 
Kommuninvest med kommunal borgen som säkerhet. År 2022 innebär det 
en finansiell intäkt med 342 750 kronor. Skulle däremot avgiften öka till 
0,35 procent ökar intäkten till 479 820 kronor, förutsatt att lånesumman är 
den samma. Det leder till att bolagets räntekostnader ökar med 137 100 
kronor för år 2023. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Borgensavgift fastställs till 0,35 procent från och med år 2023 för helägda 

och delägda bolag som kommunen ingått borgen för. 
 

- Revideringen av riktlinjerna till finanspolicyn justeras utifrån beslutet. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig och yrkar att förslaget till förändrad 
borgensavgift avslås samt att nuvarande nivå på borgensavgiften kvarstår. 
 
Cecilia Albertsson (M) yttrar sig och ansluter sig till Allan Myrtenkvists (S) 
yrkande. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om när den nya lagen kom samt när 
borgensavgiften senast fastställdes, vilket delvis besvaras av ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Sten Walegren (GL). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut och finner att detta avslås. 
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Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på Allan 
Myrtenkvist (S) m.fl:s yrkande, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Förslaget till förändrad borgensavgift avslås. 
 
Nuvarande nivå på borgensavgiften kvarstår. 
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1 Inledning och bakgrund 

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om 
koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar ett borgensåtagande för 
lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en 
borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den 
faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. 
Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att 
subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara 
marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett 
fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets 
regler för internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller 
borgensavgiften får varken vara för hög eller för låg då det skulle kunna ses 
som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån 
samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga 
grunder. 
 
2 Förutsättningar för Hällefors kommun 

I dagsläget lånar det kommunala bostadsbolaget i eget namn och kommunen 
tecknar borgen för dessa lån. Kommunen har även tecknat borgen för två 
föreningar. Genom strukturen med tecknande av kommunal borgen åtnjuter 
bolaget attraktivare upplåningsräntor jämfört med om det skulle låna helt på 
egna meriter. I dagsläget tar kommunen ut borgensavgift på 0,25 procent för 
bostadsbolaget. 
 
Som stöd finns en vägledning publicerad av Sveriges Allmännytta, Sveriges 
kommuner och regioner samt Kommuninvest som heter Borgensavgift för 
kommunala bostadsbolag. Många kommuner väljer att anlita hjälp med 
beräkning av borgensavgift som oftast sker i någon typ av modell som tar sin 
utgångspunkt från publikt tillgängliga marknadsdata vilket sedan justeras 
individuellt per bolag baserat på dess finansiella status.  
 
3 Omvärldsbevakning regionalt 

Kommunförvaltningen har gjort en förfrågan bland regionens kommuner för 
att se hur avgiftsuttaget ser ut idag. Några kommunen bistås av  
 
Ljusnarsbergs kommun: 
Har inga beslut på avgifter då det inte är aktuellt då de inte har några 
kommunala bolag.  
 
Nora kommun 
Avgiftsnivån för kommunen är 0,35 procent. 
 
Lindesbergs kommun 
Kommunen tar ut en avgift på 0,3 procent för samtliga bolag. 
 
Lekebergs kommun 
Avgiftsnivån är 0,3 procent och någon förändring är inte planerad.  
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Askersunds kommun 
Kommunen har marknadsanpassade och individuella borgensavgifter. För 
Askersundsbostäder AB är avgiften 0,52 procent och för 2023 blir den 0,76 
procent. För Askersunds Kommunfastigheter AB är den 0,63 procent och för 
2023 blir den 0,53 procent. För Askersunds Industrifastigheter AB är den 0,57 
procent och blir 2023 0,89 procent. 
 
Laxå kommun 
Kommunen har marknadsanpassade och individuella borgensavgifter.  
LKFAB, 0,59 (2023) och 0,55 (2022) 
LaxåHem AB, 0,63 - 0,59 
Laxå Vatten AB, 0,72 - 0,59 
Laxå Värme AB,  0,43 - 0,21 
 
Karlskoga kommun 
Avgiften uppgår till 0,35 procent under år 2022 och 2023. 
 
Degerfors kommun 
Kommunen har en avgiftsnivå på 0,40 procent. 
 
Kumla kommun 
Kommunen har nedanstående avgifter: 
Kumla Bostäder 0,35% (avser 2022, nästa års avgifter fastställs årligen i 
januari och baseras enligt särskild modell på uppgifter i bolagets bokslut) 
Kumla Fastigheter AB 0,36% (avser 2022, nästa års avgifter fastställs årligen 
i januari och baseras enligt särskild modell på uppgifter i bolagets bokslut) 
Kumbro bolagen 0,35% (2023) 
Scantec AB 0,4% (2023) 
Vätternvatten AB 0,35% (2023) 
 
Örebro kommun 
Avgiften fördelas sig olika för bolagen och inför år 2023 är det föreslaget att 
bli oförändrade avgifter.  
Moderbolag 0,00% 
Bostadsbolag och verksamhetsfastighetsbolag  0,25% 
Övriga fastighetsbolag 0,35% 
Delägda bolag 0,35% 
Övriga bolag 0,50% 
 
Hallsbergs kommun 
Kommunen har en avgift på 0,25 procent idag men utredning pågår om 
eventuell förändring. Vätternvatten AB har 0,35 procent som gäller för alla 
kommunen som ingår i samarbetet.  
 
4 Slutsats 

Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunens nivå är den lägsta nivån 
tillsammans med Hallsbergs kommun samt att de kommunen som valt att 
anlita stöd för uträkningen och tillämpar marknadsanpassade och individuella 
borgensavgifter har betydligt högre nivåer.  
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tillsammans med Hallsbergs kommun samt att de kommunen som valt att
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Kommunförvaltningen föreslår att borgensavgiften höjs med 0,10 
procentenheter till 0,35 procent, utifrån dels den ränteutveckling som varit 
och dels regionala omvärldsbevakningen som genomförts.  
 
År 2022 har Hällefors Bostads AB 137,1 miljoner kronor i lån hos 
Kommuninvest med kommunal borgen som säkerhet. År 2022 innebär det en 
finansiell intäkt med 342 750 kronor. Skulle däremot avgiften öka till 0,35 
procent ökar intäkten till 479 820 kronor, förutsatt att lånesumman är den 
samma. Det leder till att bolagets räntekostnader ökar med 137 100 kronor för 
år 2023. 
 
5 Förvaltningens förslag till politiskt beslut 

- Borgensavgift fastställs till 0,35 procent från och med år 2023 för helägda 
och delägda bolag som kommunen ingått borgen för. 
 

- Revideringen av riktlinjerna till finanspolicyn justeras utifrån beslutet. 
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Yttrande över revisorernas granskning av Hällefors 
kommuns näringslivsarbete, dnr KS 22/00289 

Beslutsunderlag 
Granskning av Hällefors kommuns näringslivsarbete (revisionsrapport), 
inkom 2022-12-20  

Yttrande 
Revisorerna i Hällefors kommun har granskat kommunens näringslivsarbete. 
Vid granskningen har kommunens revisorer biträtts av KPMG. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2022. 
 
Granskningens har syftat till att bedöma om det finns ett ändamålsenligt 
näringslivsarbete i Hällefors kommun och i korthet är det följande 
revisionsfrågor som besvaras:  
 

• Finns det en tydlig organisation och ansvarsfördelning för kommunens 
näringslivsarbete? 

• Finns det en tydlig strategi för hur näringslivsarbetet ska bedrivas? 
• Finns det en formaliserad samverkan inom kommunen och med 

externa aktörer för att säker ställa att inriktningen på arbetet främjar 
etablering och bibehållande av företag? 

• Genomförs analyser avseende kommunens rankning och har konkreta 
åtgärder beslutats och vidtagits med anledning av detta? 

• Är uppföljning av näringslivsbefrämjande insatser ändamålsenliga? 
• Gör kommunen några egna undersökningar utöver de som Svenskt 

näringsliv och SKR gör i avseende näringslivsklimat? 
• Vilka slutsatser dras av uppföljningar? 

 
Granskningen avser det arbetet som bedrivs inom ramen för 
kommunstyrelsens ansvar. 
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Revisorernas sammantagna bedömning är att det bedrivs ett ändamålsenligt 
näringslivsarbete i Hällefors, och ger några generella rekommendationer som 
till viss del är generella men som också redan fångats upp i Hällefors egen 
analys som nyckelfaktorer för att lyckas. Dessa blir också revisorernas 
rekommendationer: 
 
Revisorernas rekommenderar kommunstyrelsen: 

1. Att fortsätta arbetet med att ta fram strategier och handlingsprogram i 
mycket nära samverkan och dialog med det lokala näringslivet. 

2. Att vara lyhörda kring de frågor som det lokala näringslivet lyfter 
oavsett om de handlar om den kommunala servicen, insatser som 
krävs rörande ett fint och fräscht Hällefors, trygghetsfrågor eller något 
annat. Näringslivet är inte en isolerad grupp i Hällefors och det som är 
bra för Hälleforsbon generellt är oftast också till godo för näringslivet. 

3. Att fortsätta arbetet med att tillskapa ett tillgängligt stöd, effektiv 
handläggning och möjligheter till goda råd när det gäller frågor kring 
myndighetsutövning och upphandling. 

4. Att ständigt ta med näringslivsperspektivet i kommunal 
beslutsfattning, speciellt när det gäller frågor om drift i egen regi, 
valfrihetsreformer, hantering av den kommunala kompetensen och när 
kommunen verkar i gränslandet till den konkurrensutsatta marknaden. 

 
Kommunstyrelsen delar revisionens synpunkter och bedömningar om att det 
finns tydliga strukturer för näringslivsarbetet och strategier för hur 
näringslivsarbetet ska bedrivas och håller med om de rekommendationer som 
ges och kommer fortsätta att arbeta enligt rekommendationerna. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef 
Camilla McQuire och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om upphandling/utbildning och bättre 
information, vilket återkommer under en senare punkt på dagordningen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att yttrandet antas. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om vilka utmaningar och problem som 
näringslivschefen ser, vilket besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Tobias Nygren (C) yttrar sig och ställer fråga om svårigheten att nå fram med 
kommunikationen, vilket besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga kring skiftande lokaler för företagsträffar 
och utvärdering av detta, vilket besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Ulrika Jonsson (M), Allan 
Myrtenkvist (S), Sten Walegren (GL) och Tobias Nygren (C). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Yttrandet antas. 
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Yttrande över Vivianne Petterssons (M) motion om 
företagare i lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ), dnr 
KS 22/00014 

Beslutsunderlag 
Vivianne Petterssons motion om företagare i BRÅ, inkom 2022-01-24  
KF 2022-02-15 § 30 
KS 2022-03-15 § 60 

Ärendet 
I motionen anges många av de insatser som görs för tryggheten i Hällefors, 
men motionären anger att företagarna saknas i detta arbete. Företagen har 
enligt motionären de senaste åren fått uppleva ökande hot, stölder och 
skadegörelser i sina verksamheter och anger en önskan att företagarna 
representeras i det arbete som pågår. Motionären föreslår att 
Företagsföreningen får i uppdrag att utse en representant från företagarna i 
Hällefors Kommun att delta i BRÅ.  
 
Förvaltningen håller med om att näringslivet bör vara delaktiga i diskussioner 
om trygghet och brottsförebyggande åtgärder. 
 
Enligt arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv har brottsligheten 
kommit att bli ett av de största hoten mot företagsamheten i Sverige. Svenska 
företag är överens om att minskad brottslighet och ökad trygghet är en av de 
mest prioriterade frågorna för att förbättra det lokala företagsklimatet. 
Tillsammans med Brottsförebyggande rådet - Brå, Polisen och 
Länsstyrelserna i Sverige har vi Svenskt Näringsliv tagit fram en vägledande 
guide med fokus på näringslivet och dess viktiga roll i brottsförebyggande 
arbete. Guiden ger råd, konkreta verktyg och praktiska exempel som 
inspirerar till ett förstärkt brottsförebyggande arbete där näringslivet är en 
självklar del. Många av dessa exempel som tas upp av Svenskt Näringsliv 
nämns även av motionären, till exempel de trygghetsvandringar med olika 
intressegrupper som redan görs i Hällefors kommun, men där näringslivet inte 
haft någon aktiv roll.  
 
Förvaltningen har tittat på hur näringslivet kan inkluderas i det arbete som 
redan görs, och kommit fram till att ett eget forum inom ramen för Effektiv 
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samordning för trygghet (EST) är ett bra forum att börja med. EST är ett 
forum där man samordnar kommunens förvaltningar och externa aktörer, i 
korta och regelbundna avstämningar för att förebygga/åtgärda händelser 
snabbt och öka tryggheten. EST med Näringslivsfokus har diskuterats på 
näringslivsrådet samt på företagsfrukostar och några intresserade företag har 
anmält sitt intresse. När EST med näringslivsfokus drar i gång kommer 
information att skickas ut till kommunens företag och dialog att föras med 
företagarföreningen angående representation från näringslivet. Beräknad start 
för EST med näringslivsfokus är under första kvartalet 2023.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen ser inte att det får några ekonomiska konsekvenser 
då EST med näringslivsfokus sker inom befintlig verksamhet. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med denna rapport anses motionen besvarad.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef 
Camilla McQuire och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om antalet EST-tillfällen som företagen 
kan få delta i, vilket delvis besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga kring hur förfrågan till företagare har gått 
ut, vilket besvaras av näringslivschef Camilla McQuire och kompletteras av 
ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om näringslivschefen har någon information 
om hur andra kommuner arbetar med denna fråga, vilket besvaras av 
näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Med denna rapport anses motionen besvarad. 

 



 

 

Motion om företagens deltagande i Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 

 
Tryggheten är en av de viktigaste sakerna vi ska jobba med i vår kommun. Många saker har 
redan gjorts såsom för att öka tryggheten har en överenskommelse, ett medborgarlöfte, 
upprättats mellan kommunen och polisen som innehåller både strategisk och praktisk 
samverkan där syftet är att minska brottsligheten och samtidigt öka tryggheten i kommunen. 
En app har införts hos Samhällsbyggnad Bergslagen (SBB) där man kan anmäla otrygghet och 
otrygga platser. Trygghetsvandringar med olika intressegrupper har inletts. Senast i raden av 
åtgärder har Effektiv samordning för trygghet (EST) inrättats. Det är ett forum där man 
samordnar kommunens förvaltningar och externa aktörer. För att förebygga/åtgärda 
händelser snabbt och öka tryggheten. Ett bra arbete har alltså inletts av BRÅ som har gett 
positiva resultat. De viktigaste aktörerna för att kunna skapa trygghet i kommunen ingår i 
rådet såsom polisen, kommunen, skolan, individ/familj, BOAB och folkhälsoteamet.  

Men en viktig pusselbit saknas.  

Det är företagarna, de saknas, de som de senaste åren fått uppleva ökande hot, stölder och 
skadegörelser i sina verksamheter. Nu är det dags att företagarna får bli delaktiga i det 
arbete som pågår. Så att vi tillsammans, allihop, kan fortsätta det viktiga arbete som pågår. 
Lämpligt är att Företagsföreningen får i uppdrag att utse någon representant från 
företagarna i Hällefors Kommun. 

 

Jag yrkar att:  

En representant för företagarna i Hällefors Kommun väljs in i Brottsförebyggande rådet. 

 

Vivianne Pettersson       

// Moderaterna  Hällefors / Grythyttan
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Ansökan om finansiering 2023, Hopajola, dnr KS 
22/00222 

Beslutsunderlag 
Hopajolas ansökan till Hällefors kommun 
Årsredovisning för Hopajola 2021 

Ärendet 
Naturvårdsorganisationen Hopajola är ett samverkansorgan där länets 12 
kommuner, Region Örebro län samt Naturskyddsföreningens kretsar och 
länsförbund är huvudmän. Finansiering av verksamheten sker främst genom 
medel från huvudmännen, insamlingar och sponsorer. Hopajola har funnits 
sedan 1994 och har en stadigt växande verksamhet. 
 
Hällefors kommun har sedan starten vid flera tillfällen tagit ställning för ett 
fortsatt medlemskap i Hopajola och har också varit aktiv genom både 
ekonomiska beslut och representation i föreningen. 
 
Alltsedan starten 1994 har också Hopajola varit aktiva i Hällefors kommun 
genom exempelvis större naturvårdsinsatser, utveckling av naturreservat och 
guideverksamhet, något som redovisas i ansökningsunderlagen. 

Social konsekvensanalys 
Hopajola betonar att verksamheten ska utformas på ett sådant sätt att 
grupper som mer sällan vistas i naturen ska lockas. Nyttan med att vistas i 
naturen är välbelagd inom många olika forskningsfält, samtidigt som det 
finns stora skillnader i hur olika socioekonomiska grupper väljer att 
utnyttja möjligheterna till friluftsliv. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Ett ökat utnyttjande av exempelvis naturreservat kan leda till ökat slitage, 
ökad nedskräpning och sannolikt också ökad trafik till och från de aktuella 
områdena. Detta ska ställas mot de vinster som finns i att människor 
etablerar ett förhållande till naturen och utvecklar en förståelse för de 
levnadsförutsättningar som finns.  
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Om naturen ses som ett turistmål, är det också sannolikt att naturturism 
som det beskrivs av Hopajola, har mindre negativa konsekvenser än de 
flesta andra typer av turism.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Sökt finansiering är 7050 kr för 2023. Enligt Hopajolas egna siffror har 
Hällefors kommun beviljats drygt 2 mkr för olika åtgärder sedan 1994. 
Genom olika former av guideprogram och utbildningar för naturföretagare, 
bidrar organisationen också till ökad sysselsättning inom naturturism i 
länet. Det är utifrån underlagen svårt att avgöra var i länet dessa positiva 
effekter är starkast. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Ansökan om finansiering med 7050 kr för 2023 beviljas. 
 
Finansiering sker genom kommunstyrelsens medfinansieringskonto. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Ansökan om finansiering med 7050 kr för 2023 beviljas. 

Finansiering sker genom kommunstyrelsens medfinansieringskonto. 
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HOPAJOLAS ANSÖKAN TILL HÄLLEFORS KOMMUN 
Till Kommunstyrelsen, 2022-10-19 

 

Ansökan om finansiering år 2023 
 

Hopajola ansöker om utökat verksamhetsbidrag från sina offentliga huvudmän framöver, med start år 
2023. Det innebär ett belopp på totalt 610 000 kr år 2023, med årlig indexuppräkning på 2,8%. 
För Hällefors kommun blir det 7 050 kr år 2023, beräknat på samma invånarantal som år 2022. 

 
 
 

Hopajola är en unik naturvårdsorganisation som samlar in pengar och ger bidrar till naturskydd och 
naturvård i Örebro län, samt arbetar med naturvägledning. Huvudmän (medlemmar) för Hopajola är 
länets samtliga tolv kommuner, Region Örebro län, Naturskyddsföreningens lokala kretsar samt 
länsförbund i Örebro län. Alla kommuner och regionen har som medlemmar i Hopajola beslutat att vara 
med i samverkan kring Hopajola och att medfinansiera kärnverksamheten. Naturskyddsföreningens bidrag 
är ideell tid, arbetsgivaransvar, kansliansvar och ansvar att söka ytterligare medel för att bedriva 
verksamheten. 

 
 

Alla kommuner i länet har fått bidrag från Hopajola. Hällefors kommun har beviljats drygt 2 miljoner 
genom åren. I bilagan på sida 3-4 finns en sammanställning på de bidrag och åtgärder som beviljats till Er 
kommun. Dessutom har ca 3,5 miljoner delats ut till föreningar och offentliga organisationer som kan 
beröra er kommun. 

 

 
Hopajolas verksamhet har stadigt vuxit under flera år, med fler guideuppdrag och projekt, fler sponsorer, 
studiebesök och medverkan i olika forum. Men det finns ett behov av att växla upp arbetet ytterligare 
under kommande år. Ett skäl är att öka insamlingsverksamheten, för att kunna stödja fler 
naturvårdsinsatser i länet. Ett annat skäl är att stora grupper i samhället idag saknar friluftsvana. Hopajola 
fungerar som ett nav för ideella aktörer som verkar för ökat friluftsliv. Föreningens arbete lyfts fram som 
gott exempel av aktörer utanför länet, och uppmärksammades även nationellt vid Friluftskonferensen i 
Åre dec 2021 (se motivering nedan). 

 

Hopajola fick 2021 ett hedersomnämnande i utmärkelsen Årets naturvägledning. Juryns motivering: 

”Hopajola har sedan 1990-talet arbetat för utveckling av naturvägledning i Örebro län. Den ideella naturvårds- 
organisationen samlar ett hundratal naturguider som samverkar, fortbildas, visar och tillgängliggör natur, 
naturvård och biologisk mångfald för alla invånare och besökare i länet. Hopajolas arbetssätt inspirerar 
aktörer inom naturvägledning i hela landet att arbeta långsiktigt och i bred samverkan.” 

 
 
 

Hopajolas guideprogram som ges ut 2 ggr/år har ökat, både i innehåll och antal de senaste åren. På några 
år har vi gått från 6-7 000 till 10 000 ex, vilket lett till ökade kostnader. Guideprogrammet är inte bara en 
kostnadsfri service till länets medborgare. Det är också en bra turistguide till länets natur. De 
naturguidningar och naturaktiviteter för olika åldrar som presenteras där bedrivs av både ideella, 
offentliga och privata aktörer. Tillsammans bidrar de till att fler hittar ut i naturen, vilket ökar välmåendet 
hos fler individer. Hopajolas arbete bidrar till både fler arbetstillfällen (inom naturturism) och en ökad 
folkhälsa i länet! 
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Britt Eklöf (Oct 20, 2022 10:44 GMT+2) 

 

 
Hopajola är initiativtagare och projektägare till Rosenbergdagarna, 
länets första konferens kring naturvård och biologisk mångfald. 
På konferensen 14-15/10 deltog ca 140 personer, varav flertalet från 
länet, men även från Stockholm, Göteborg, Alingsås m m. Vi har redan 
fått mycket positiv feedback från dagarna. Region Örebro län, Örebro kommun och ett 10-tal av länets 
föreningar var medarrangörer, och ambitionen är att göra konferensen till en återkommande biennal. 

 
 

Bakgrund 

På Hopajolas årsmöte år 2014 beslutades enhälligt att styrelsen för Hopajola skulle föra samtal med 
medlemmarna (däribland Örebro kommun) om en bidragsnivå som säkrar Hopajolas verksamhet 
framöver. Detta godkändes och genomfördes år 2015 med ett startbelopp på 350 000 kr, och en årlig 
indexuppräkning på 2,8%. Sedan 2015 betalar Region Örebro län hälften av verksamhetsbidraget och 
kommunerna resterande summa baserat på invånarantal. Medlemmarnas finansiering har inte täckt hela 
förvaltnings-kostnaden så Hopajola söker även medel för olika projekt/uppdrag inom naturvård och 
naturvägledning. Läs mer om Hopajolas verksamhet under rubriken ”Sammanfattning av 
verksamhetsberättelsen 2021” eller i bifogad verksamhetsberättelse. 

År 2022 beräknas förvaltningen av Hopajola till 585 000 kr. I detta ingår lön för en 80 % tjänst, lokalhyra, 
telefon, kopior, IT-tjänster m m. Föreningens verksamhetsledare sköter hantering av bidragsansökningar 
till Hopajola, underlag inför/efter styrelsemöten, marknadsföring, fakturering, bokföring. Hen tar emot 
guideuppdrag och anordnar guidningar året runt, sammanställer guideprogram, samordnar länets nätverk 
för naturguider, skriver projektansökningar, medverkar i olika forum/samverkansråd m m. 

 
 

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen 2021 

Hopajola är en ideell naturvårdsorganisation i Örebro län som samlar in pengar till skydd och vård av 
värdefull natur i länet. Under 2021 beviljade styrelsen 125 000 kronor till fem olika naturvårdsprojekt. 
Föreningen förenar naturvård, naturvägledning och naturpedagogik genom samverkan med olika aktörer. 
Under året genomfördes ca 30 naturguidningar med olika uppdragsgivare, varav merparten öppna för 
allmänheten. Vi har även anordnat ”Naturäventyr”, d v s friluftsdagar för 20 skolklasser i länet. 

 
 

I Hopajola möts ideella naturvårdare, politiker och biologer/ekologer inom offentlig förvaltning. Här möts 
naturpedagoger och naturguider. Hopajola är på så sätt ett viktigt nav för naturvård och naturvägledning i 
länet. Arbetet med att skydda natur och bevara förutsättningar för en rik biologisk mångfald är oerhört 
viktigt även för vår egen överlevnad. 

 
 
 
 

Örebro 2022-10-19 
 

Ankie Rauséus Britt Eklöf 
 
 
 

……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 
Verksamhetsledare Hopajola Ordförande Hopajola 
natur@hopajola.se britteklof00@gmail.com 

mailto:natur@hopajola.se
mailto:britteklof00@gmail.com
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Bilaga 1 
 

Utdrag ur stadgar för Hopajola - ideell förening för naturskydd och naturvård i Örebro län. 
 

Benämning och ändamål 

§ 1 

Föreningen benämns Hopajola vilket är ett gammalt uttryck för den jord man förr ägde tillsammans, 
d v s byallmänningen. Hopajola ska fungera som en naturlig mötesplats mellan Region Örebro län, 
länets kommuner, statliga myndigheter och civilsamhället vad gäller natur, naturvård och 
naturvägledning. 

 

Hopajolas ändamål är att, med ekonomiska och andra resurser, stödja, aktivera, stimulera och 
informera om naturskydd och naturvårdsinsatser i Örebro län. 

Hopajola är en insamlingsorganisation med 90-konto. De medel som inkommer till Hopajola används 
för naturvårdsinsatser i länet. Medlemmarna, andra föreningar och aktörer kan söka bidrag för att: 

• säkerställa skydd av ekologiskt känsliga miljöer t ex orörd natur, områden som hyser 
utrotningshotade arter, variationsrika marker, ängs- och hagmarker samt andra områden som 
på olika sätt bör bevaras och skyddas för att förstärka flora och fauna i Örebro län. 

• säkerställa förvärv av värdefulla naturområden för bildande av naturreservat och liknande. 

• genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande 
åtgärder. 

• underlätta allmänhetens tillgång till och förståelse för naturvärden i länet. Detta sker bl a 
genom informationsinsatser, naturguidningar och olika former av mottagarservice. 

• stödja inventeringar och kartläggningar i egen eller samverkande regi. 
 
 
Beviljade bidrag till Hällefors kommun: 

 

Kindlaprojektet 1994 
Kindlaområdet, markförvärv 1995 
Murstensdalen, inventering 1995 
Kindlaområdet, markförvärv 1996 
Murstensdalen, skogsinventering 1996 
Hällefors komnun, fördjupad naturinventering 1996 
Markförvärv i Svartälvens dalgång, gransumpskog Trösälven 1996 
Restaurering strandängar, fågellokaler Vid Grythytteviken 1997 
Kindlaområdet, ytterligare medel 1997 
Mottagarservice, information Kindlaområdet 1999 
Hällefors kommun, naturinventering 2 1999 
Naturreservat Kindla, etapp 3 2000 
Naturinventering etapp 3, Hällefors kn 2000 
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Murstensdalen, besök/information 2001 
Mottagarservice Saxhyttan, Hällefors 2004 
Inventering, Sävenfors Vattenbrukskola 2015 
Karta Silverleden 2015 
Visitor center, Södra Hyttan 2017 
Fågeltorn, Hällefors ornitologiska förening 2018 
Projekt ätbara förskolegårdar 2019 
Handikappramp vid Grythytteviken 2019 
Restaureringsprojekt för backsvala 2020 
Inventering fladdemöss i Södra Hyttan 2021 
Summa: 2 043 000 kr  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 
Hopajola är en ideell naturvårdsorganisation i Örebro län som förenar naturvård, 
naturvägledning och naturpedagogik genom samverkan med olika aktörer. I Hopajola möts 
ideella naturvårdare och biologer/ekologer inom offentlig förvaltning. Här möts 
naturpedagoger och naturguider. Hopajola är på så sätt ett samarbete i länet för arbete 
med naturvård och naturvägledning. 
Hopajola är också en insamlingsorganisation med 90-konto. De medel som inkommer till 
Hopajola används för naturvårdsinsatser i länet. Medlemmarna, andra föreningar och 
aktörer kan söka bidrag för att: 

• säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer t ex orörd natur, områden 
som hyser utrotningshotade arter, variationsrika marker, ängs- och hagmarker samt 
andra områden som på olika sätt bör bevaras och skyddas för att förstärka flora och 
fauna i Örebro län. 

• säkerställa förvärv av värdefulla naturområden för bildande av naturreservat och 
liknande. 

• genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och 
liknande åtgärder. 

• underlätta allmänhetens tillgång till och förståelse för naturvärden i länet. Detta sker 
genom folkbildning, informationsinsatser, naturguidningar och olika former av 
mottagarservice. 

• stödja inventeringar och kartläggningar i egen eller samverkande regi. 

Hopajola driver också naturvård- och naturvägledningsarbete i egen regi. Ett exempel på 
detta är samordning av Örebro läns naturguider. 

 
 

PROJEKT SOM BEVILJATS EKONOMISKT STÖD FRÅN HOPAJOLA 2021 
Hopajolas styrelse har under året beviljat bidrag till naturskyddsprojekt och därigenom 
uppfyllt vår verksamhet enligt stadgarna. 

 
Mottagare Användningsområde Belopp 
Södra HyttOmrådets Ideella Förening Fladdermöss i Södra Hyttan 30 000 
Föreningen Hjärtats Eko Skogsfestivalen i Haddebo 20 000 
Närkes Ornitologiska Förening (NOF) Berguvar i Närke 20 000 
Hopajola Rosenbergdagarna – konferens 2022 35 000 
Sydnärke miljöförvaltning Artrika vägkanter söder om Tisaren 20 000 

   
Summa totalt:  125 000 
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UTVECKLINGEN AV FÖRENINGENS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING 
Verksamheten drivs i likhet med tidigare år. 

 
Ekonomisk översikt (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 
Balansomslutning 1 957 1 921 2 228 2 330 2 202 2 292 2 542 
Intäkter 1 299 1 111 1 148 1 265 977 735 744 

Kostnader 1 207 1 032 1 590 909 875 591 593 
Årets resultat 92 79 -434 356 102 143 151 
Lämnade bidrag 125 74 564 54 86 377 156 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
Under sommaren 2021 bytte Hopajola från Swedbank till Lekebergs Sparbank. Plusgirot 
på Nordea har bestått, med planen att avsluta kontot efter årsskiftet. Även detta år har 
präglats av coronapandemin och några av Hopajolas guidningar har ställts in eller ersatts 
med filmhälsningar. Styrelsen har under året beslutat om bidrag för 125 000 kr. 

 

HUR FÖRENINGEN HAR FRÄMJAT ÄNDAMÅLET 
Genom ekonomiskt stöd från Hopajola har ideella föreningar och offentliga organisationer 
(främst kommuner) under året kunnat arbeta med praktiska naturvårdsinsatser och 
naturvägledning, som bidrar till ökad naturkänsla och mer biologisk mångfald i länet. 

 
 

RESULTAT ÖVER TID 
Sen Hopajola bildades år 1994 har man delat ut drygt 16,5 miljoner. Bidrag har gått till 
många av länets kommunala och statliga naturreservat, till naturinventeringar i olika delar 
av länet, till restaureringsåtgärder av sjöar, våtmarker, skogar och ängar, informations- och 
tillgänglighetsåtgärder, guideutbildningar, naturpedagogiska material m m. 

 
Hopajola har även arbetat med informationsinsatser kring naturvård i Örebro län, genom 
naturguidningar runt om i länet, sammanställning av guideprogram, spridning av 
information via hemsidan, facebook, instagram, samt i egen YouTube-kanal. 

 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 
De närmaste åren skulle vi behöva utöka verksamheten för att kunna samla in mer medel 
för naturvård och ge fler länsinvånare vägledning i naturen. Hopajolas guideverksamhet 
och stöd till andra aktörer kan bidra till det hälsoförebyggande arbetet och ge minskade 
kostnader för kommunerna och Region Örebro län. 
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NATURGUIDNING 
Hopajola samordnar nätverket för Örebro läns naturguider. Arbetet med guidenätverket 
och guideutbildningar sker i samarbete med Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
samt andra natur- och friluftsföreningar i länet. 

 
Hopajola har på uppdrag av Länsstyrelsen genomfört guidningar i ”månadens reservat” i 
samarbete med Länsstyrelsen, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, kommuner och 
lokala föreningar. Under sommarhalvåret har Hopajola även erbjudit tillgänglighets- 
anpassade guidningar öppna för allmänheten. Dessa guidningar har genomförts med 
ekonomiskt stöd av Region Örebro län. 

 
För fjärde året har Hopajola arrangerat ”Naturäventyr” för länets skolklasser i årskurs 5, på 
uppdrag av Region Örebro län. I år då det var ”Friluftslivets år” fick eleverna lära sig om 
allemansrätten, använda trangiakök, bygga vindskydd, göra upp eld m m. Bussar hämtade 
upp och lämnade klasserna på respektive skola. Totalt deltog 18 klasser från sex 
kommuner i länet. 

 
 

Guideutbildning och träffar 
En digital nätverksträff med länets naturguider planerades i början av året, men den 
ställdes in p g a få anmälningar. Under våren bjöd Hopajola in länets natur- & 
friluftsföreningar till tre träffar (digitala) för att planera en gemensam bioblitz under 
biologiska mångfaldens dag 22 maj. Vid ett av tillfällena medverkade Henrik Josefsson 
från Länsstyrelsen som demonstrerade hur man rapporterar i Artportalen, i det projekt som 
skapats för länets bioblitz. 

 
 

Månadens reservatsguidningar 2021 
På uppdrag av Länsstyrelsen har Hopajola anordnat guidningar under hela året och 
marknadsfört dessa som ”månadens reservat”. Guidningarna sker i samarbete med 
Länsstyrelsen Örebro, Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, lokala föreningar och 
naturturismföretagare i länet. I år har flera guidningar kopplats till de teman som funnits 
under Friluftslivets år 2021 (kursiv stil i rubriken). 

 

Sön 31 jan. Djurspår i Råsvalen, Lindesberg Tema Friluftslivets år: invigning friluftsliv 
Hopajola anordnade en livesänd guidning tillsammans 
med två av länets naturguider. Filmen finns på Hopajolas 
YouTube-kanal samt Facebook. Guidningen skedde i 
samarbete med Naturskyddsföreningen Lindesberg. 

 
Lör 27 feb. Vidga dina vyer i Karamossen, Laxå 
Inspiratör friluftsliv 
Under denna livesända guidning inspirerade två 
naturguider till att uppleva naturen på lite nya sätt! Tre 
inbjudna personer fick prova att gå med snöskor ute på 
mossen, köra fatbikes på skogsvägar m m. En ihopklippt 
film finns på Hopajolas YouTube-kanal. 
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Mars månad. Filmhälsning från Stenbäcken, Lekeberg Friluftskompis 
I mars var temat ”friluftskompis” under Friluftslivets år, därför intervjuades två friluftskompisar som 
sover ute en natt per månad, året runt. Denna gång var de vid Stenbäcken, där de berättade vad 
platsen betyder för dem och tipsade vad man kan tänka på när man ska sova ute. Filmen finns på 
Hopajolas YouTube-kanal och FB. 

 
Lör 24 april. Besök spännande Örgivsmossen, Degerfors 
Denna månad blev det en filmhälsning från ett av Fasaskogens mest spännande och orörda 
område. Hopajola följde med en av eldsjälarna i området till platser som Paradishöjden, Stavas 
hälsokälla m m. Filmen finns på Hopajolas YouTube-kanal och FB. Guidningen skedde i 
samarbete med Degerfors Naturskyddsförening m fl. 

 
Tors 29 april. Skolaktivitet under Friluftslivets dag Sveriges friluftsdag 
Hopajola skickade ut erbjudande till skolklasser i årskurs 5 om att få en gratis friluftsdag på 
Kvarntorp Naturskola. En skolklass (20 elever) från Rönneshyttan lottades fram bland de sökande. 
De blev hämtade med buss och fick prova på olika friluftsaktiviteter. 

 
Lör 29 maj. Språka mellan tallarna i Lokadalen, Karlskoga Friluftsliv i skyddad natur 
I denna film fick vi följa med två naturvägledare från Naturskyddsföreningen Örebro län. De gav lite 
glimtar från reservatet, samtidigt som de berättade om 
allemansrätten, vad gäller i skyddade områden, var 
hittar man information om länets reservat m m. 

 
Ons 30 juni. Kvällspaddling & matlagning i Norra 
Vätterns skärgård, Askersund Äta ute 
I juni anordnades äntligen en ”öppen” guidning med 
fysiska deltagare. Det blev en guidad kajaktur med 19 
deltagare och start i Olshammar. De fick uppleva en 
kväll med olika väderinslag, trygga guider, fika över 
öppen eld och en fantastisk solnedgång. 

 
 

Tor 29 juli. Natursnoksaktiviteter & övernattning i Sixtorp, Lekeberg Sova ute 
I juli anordnades en familjedag ihop med Natursnokarna i Västernärke. Vi letade insekter, håvade i 
Igeltjärn, testade praktiska friluftsmoment och lagade mat. Aktiviteterna skedde i samarbete med 
Västernärke Naturskyddsförening m fl. 

 
Lör 14 aug. Blommor och nattflygare i Herrfallsäng, Hallsberg Jag har aldrig… 
Vi ordnade en kvällsexkursion ihop med Naturskyddsföreningen i Hallsberg. Först gick vi en 
blomster-vandring på ängen, hade fika och genomgång/uppsättning av nattfjärilsutrustning. Sen 
spanade vi fjärilar som lockades in med UV-lampa och 
lakan. Kvällen var kylig så det blev få insektsfynd, men en 
spännande upplevelse ändå för de 22 deltagarna! 

 
Lör 25 sep. Invigning & naturaktiviteter vid Brevens 
tallskogar, Örebro Gilla friluftslivet 
I september medverkade Hopajola när Brevens tallskogar 
invigdes. Hopajola ansvarade för en tipspromenad på 
temat ”biologisk mångfald”, samt familjeaktiviteter ihop 
med Närkes insektsförening med insektsspaning och 
håvning vid Lillsjön. 17 personer deltog varav 9 barn. 
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Sön 24 okt. Familjedag i vacker Bergslagsnatur, Nora Lära ute 
Hopajola anordnade barnanpassade naturaktiviteter vid Dammsjöhöjden, tillsammans med Nora 
Naturskola. 12 personer deltog varav 5 barn i åldern 3-6 år. Vi letade spår av djur, lärde oss om 
olika hackspettar, hörde om ”Moster mossa”, tittade på mossor och lavar i lupp m m. Familjedagen 
skedde i samarbete med Nora Naturskyddsförening. 

 
 

Lör 20 nov. Lugn vandring i hjärtats skog, Askersund Må bra 
Vi fick uppleva en fin höstdag på vår lugna vandring vid Hjärtasjöns skärgård, och provade olika 
skogsbadövningar för att öppna våra sinnen och naturen omkring oss. I fikapausen tändes en eld 
och en av Hopajolas sponsorer bjöd på kokkaffe från sitt rosteri i Tived. Det blev en mycket 
uppskattad tur med 11 deltagare, varav en blind kvinna. 

 
 

Sön 19 dec. Naturskogens röster i Kindla, Hällefors 
Dialog friluftsliv 
I december genomfördes en vandring i vintrigt 
snölandskap. Vi samtalade med varandra om den inre 
rösten, rösterna från skogen, naturens egen röst och 
livet för de människor som bott här. Guidningen skedde 
i samarbete med Naturskyddsföreningen Hällefors. 

 
 
 
 

Externa guideuppdrag/föredrag åt företag och organisationer 
 

Under året har Hopajola arrangerat/medverkat vid följande externa uppdrag: 
 

- Månadens reservats-guidningar åt Länsstyrelsen, jan-dec. 
- Tillgänglighetsguidningar åt Region Örebro län, april-sep. 
- Naturäventyr för länets skolklasser i årkurs 5, aug-okt. 
- Samordnat & arrangerat bioblitz under biologiska mångfaldens dag, 22 maj. 
- Naturguidning i Viaskogen åt Kumla Bostäder, sep. 
- Guidning & samtal i Garphyttans NP med tyska skogsvaktarstudenter, okt. 

 
- Presentation av våra tillgänglighetsguidningar för Örebro kommuns 

tillgänglighetsråd, då Hopajola tilldelats Örebro kommuns tillgänglighetspris. 
- Moderator ihop med Daniel Gustafson vid regionala friluftskonferensen, dec. 
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NATUREN TILLGÄNGLIG FÖR FLER 
Under 2021 har vi fortsatt samarbetet med 
länets handikapporganisationer för att 
arrangera naturguidningar på temat 
tillgänglighet. Genom sina olika nätverk har 
föreningarna hjälpt till att sprida information 
om guidningarna till medlemmar. Rikard 
Södergren som själv sitter i rullstol har arbetat 
i projektet. 

 
 

Våren 2021 tilldelades Hopajola Örebro 
kommuns tillgänglighetspris för sina 
guidningar, med blommor, diplom och en check på 10 000 kr (se bild). 

 
 

Tillgänglighetsguidningar under 2021: 
 

25 april. Bland smålom, mossar & vildmark i Knuthöjdsmossen. Inställt! 
 

16 maj. Fågellivet vid stadsnära Boglundsängen. Filmhälsning med 5 inbjudna personer. 

13 juni. Blomsterprakt i Garphyttans nationalpark. 30 pers deltog. 

11 juli. En tur i Goldiahavets kant, vid Göljestigen. 7 pers deltog. 

25 juli. Röda näckrosor & trollsländor i Fagertärn. 13 pers deltog. 

22 aug. Grill & naturstig i Gryten. 12 pers deltog. 

29 aug. Våtmarker och eklandskap i Munkatorp, Oset-Rynningeviken. 9 pers deltog. 

12 sep. Stråtrövare & mytomspunna skogar i Tiveden. 8 pers deltog. 

 
Totalt deltog 84 personer i år. Det är 
betydligt färre deltagare än innan 
coronapandemin, men förståeligt då 
flera i målgruppen ingår i riskgrupp. 
Guidningarna finansieras av Region 
Örebro län. I år har vi även filmat tre 
av guidningarna; vid Boglundsängen, 
Fagertärn och Munkatorp. Samtliga 
filmer finns att se på Hopajolas 
YouTube-kanal samt i sociala 
medier. 
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HOPAJOLAs HEMSIDA 
Hopajolas hemsida www.hopajola.se ligger på Studiefrämjandets server. På sidan finns 
även ”naturkalendern” där föreningarnas naturaktiviteter i länet samlas i en gemensam 
kalender. Kalendern administreras av Studiefrämjandet eftersom funktionen är 
sammankopplad till deras rapporteringssystem. 

 
Hopajola administrerar även webbplatsen uteteket.se – 
länets digitala naturvårdsbibliotek. Här samlas 
naturguider, naturprylar, utomhuspedagogiskt material och 
annat man kan hyra eller låna av varandra. 

 

SOCIALA MEDIER 
Hopajola finns på facebook sedan år 2010. Där berättar vi 
bland annat om våra guidningar och kommunicerar naturvårdsfrågor. Vi annonserar även 
på facebook för ökad räckvidd. 

 
Antal följare på facebook per 31 dec och år. 

 

2021: 2 019 
2020: 1 853 
2019: 1 426 

2018: 988 
2017: 746 
2016: 687 

 
 

Hopajola använder även Instagram och har i dagsläget 338 följare. På Hopajolas 
YouTube-kanal finns ett 50-tal egna videos. Dessa fick 2 511 visningar under 2021. 

 
 
 

MARKNADSFÖRING, PRESS, RADIO OCH TV 
Under 2021 har Hopajola synts ett antal gånger i press och media. Här är några exempel: 

 
22 feb. My Newsdesk: Tillgänglighetspriset 2020 till Hopajola. Länk. 

 

23 feb. Karlskoga Tidning/Kuriren: Inspirerande programpunkter och tips i Hopajolas 
guideprogram. Låst artikel. Länk. 

 

23 feb. Örebrokuriren: Hopajola prisas för sina tillgänglighetsanpassade guidningar. 
Länk. 

 

26 feb. Radio Örebro: Ankie på Hopajola berättar om den livesända guidningen vid 
Karamossen. Inslaget finns 1:35:25 in i förmiddagsprogrammet. Länk. 

 

6 mars. SVT Örebro: Inslag angående tillgänglighetspriset Hopajola fått av Örebro 
kommun. Inslaget ligger 1:40 in i programmet. Länk. 

http://www.hopajola.se/
http://www.uteteket.se/kategori/lek-lar/
https://www.mynewsdesk.com/se/orebro_kommun/pressreleases/pressinbjudan-tillgaenglighetspriset-2020-till-hopajola-3075462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hDsZHMEyxdKmNP2Ge6hC6srmvnZrB3SaSqkyhhUy9r75tU2ggmwqmN9RNpMSq31wl&id=126432280732788&__xts__%5B0%5D=68.ARBGubjw2gCVw6Q3W37OedKTah2o2oioX00X5ct9FnmH6xws9o31aQ1kZ4_9DXYryhqhgazB1ZWRbLDd_-NLhiXjBUVPRpYh66fg8onQJMAQ4Fqlg-jNOUcdOrm8zYLpIXeKpcHa9s9maEQDQJcbYbpNwg6ZwfJsqZUPi2FZ1xk83MoSW6fTzsFdhuYbfRV8nuhkfvT7cmnZDL9EHUGg17q---YHLrN70pxSKWK50I4LNNTGQlox0WH-wbdv2GvZDmzFd2RNq_W960pfkvx1gbxnyHIWynY0SpAe0sz5G1Z0fgLygYl4hg&__tn__=-R
https://www.kt-kuriren.se/2021/02/21/bjuder-in-till-naturnara-aktiviteter/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZwLZmzXrFxs6A1CNaEMFKzseJf5wu9MfYhjJT5yJ4dqsCtGQUrbtPEpR6SZPJt91l&id=126432280732788&__xts__%5B0%5D=68.ARAdaU_ZvPtme9oQIcGEBkWVy_N7MQ85rXXvoDUGAaf5YrTIXyqXEkMZ7lM4sSS16ieDF9PeztWLvRGsc86nPKRNS3I11qOWO3X84SHHpSZpmWCRs1U5jKy4AoOvjxGQX-5sCPjkbQw_bGdLF3yECUP8DTBnVRdcPYLc3Vcf-NBW_63amsTqeXznQek3VaCaLSFgZD3Qn3X0IXu3zr6h_zoODctsDvkfXhtA44YshwxACYE2nEhbID7RpgTLJnLFSdc2VCbGoAbp0XeAgqhrKikkOJUaDF8g6c0pDNWt3aGNKZR5aBbVsQ&__tn__=-R
https://www.orebrokuriren.se/2021/02/22/hopajola-far-pris-for-att-de-gor-naturen-tillganglig-2/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qwqpP5HjFtVTYDgbzDsi7Pu9bboPX5rkx9xHahNhNwdhGeQEGMD1oQYdF4XgmANkl&id=126432280732788&__xts__%5B0%5D=68.ARBAAFuluQVx3bcD_fzowHNXW5btYNq4yEGde5ZOlD69RyhXHB4UzDUMZo0_8_JPxi05dzGTXwFxMUsgUbAXltPXRXvtsnMYZ9ayKe9fywA-HXwueJV0DsWsuy2wLKDwyVvVzEV-szWY7i_pyzG1ViHcqC_bTjoH4dovHJT6xQv3rxFU8yCo0lbBOVWm66IFw8GFfSKnfqBXRIRO5uj2rMsceu3nOg_O-ECwuetvs542YKnKVqyIjSyx1ln4ik6UAM3jifzp-tpVMi_MldBLHTrh2Yo94deqa2CTCNNFqW1Dw7TVERIf9Q&__tn__=-R
https://sverigesradio.se/avsnitt/1661715#5705
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Lzr4aVdiLu9HhCqk5iaWLNyh7GBqoaaALAy7LavvZsHQFsCf5ehJJGvqpg6ZQRGzl&id=126432280732788&__xts__%5B0%5D=68.ARAJeaolpNBM-sovvik5pgifkbmo5Z6UXV3GTbdWjkqmxQlqCGg2feiCjCD5XGeflwyWDY9oSb_WvcnyU-ugI4S2NRgmlIJwyGm2sXbi8PgqAE6fcoOiKoscAHHd79KOGZsZd3SJSnmbCRyUr90a96cBG0F1M-9d3jrbTEv1JdfFWiVDZnH9rLiSR-nrBxqHmg88kfaQBgjkkHsJ_ZLVQsUWRMoRP6t2kZ0V6no5slaXSzP_FSX8qFK2fTo3CvdEWLNzYPnQ5TfmEzUvxspdyE1pFL0mzAZV2ZhuqBjHRn7vl2SDdcN13A&__tn__=-R
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/orebro-kommuns-tillganglighetspris-delas-ut
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9 mars. Örebro kommuns Facebook: Tillgänglighetspriset 2020 gick till 
Naturvårdsorganisationen Hopajola. Länk. 

 

31 mars. Mittuniversitetet: Hopajolas tillgänglighetsarbete och andra tillgängliggörande 
insatser i länet har uppmärksammats av forskare på Mittuniversitetet. Länk. 

 

22 sep. Radio Örebro: Projekt vill väcka naturglädjen: "Ibland lyckas man fånga barnen" 
säger Britt Eklöf. Länk. 

 

22 sep. NA: Här lär sig eleverna det mesta om odling. Reportage från skolprojekt i 
Lindesberg som Hopajola gett bidrag till. Länk. 

 

10 nov. Sydnärkenytt: Hopajola får fortsatt stöd till naturupplevelser. Länk. 
 

6 dec. Centrum för Naturvägledning (CNV): Hopajola fick fint hedersomnämnande på 
den nationella friluftskonferensen i Åre. Länk. 

 
 
 

HOPAJOLA OCH NATURSKYDDSFÖRENINGEN I ÖREBRO LÄN 
Föreningen Hopajola bildades år 1994 med länets kommuner, dåvarande landstinget, 
Naturskyddsföreningens länsförbund och kretsar som medlemmar. De administrativa 
uppgifterna sköttes då av Fritid T-län. Sedan 2007 har Naturskyddsföreningen i Örebro län 
majoritet i styrelsen genom sina tre ledamöter, till skillnad från det offentliga som genom 
politiker har två ledamöter i styrelsen. Naturskyddsföreningen i Örebro län har ansvaret för 
kansliadministrationen och löne- och personalfrågor för verksamhetsledaren. För att kunna 
driva detta ger länets alla kommuner och Region Örebro län bidrag för att täcka en del av 
tjänsten och kansliet. 

 
Naturskyddsföreningen och Hopajola delar kansli på Slottsgatan 13A i Örebro. Vi 
samverkar också i olika projekt och nätverk i länet, t ex guidenätverket, skogsnätverket 
och med inventeringar. 

 

SAMVERKAN MED KOMMUNERNA 
Hopajola samarbetar gärna med kommunerna kring naturguidningarna runt om i länet. 
Hopajola brukar delta i den årliga naturvårdsträffen, men detta år ställdes den in p g a 
covid -19. På naturvårdsmötet träffar representanter från Länsstyrelsen Örebro länets alla 
kommunekologer och diskuterar gemensamma naturvårdsfrågor. 

 

SAMVERKAN MED LÄNSSTYRELSEN OCH SKOGSSTYRELSEN 
Hopajola har ett nära samarbete med både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Örebro 
län. Dessa myndigheter utser adjungerade sakkunniga till Hopajolas styrelse. Hopajola har 
också ett nära samarbete vad gäller naturguidningar i några av länets reservat. Se kapitlet 
om naturguidning. 

https://www.facebook.com/126400134069094/photos/a.196443067064800/5201686576540399/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAESauZ7I26a1t1klengXWerN8Rfi959toObM51qYMoNZScqZqk0i4mDfkMpNE6Vv1a7V5wn1yBzV-p7dXu1a3jAq-vWlkGfi_8-ShsmKQdQzbG-DvKXj0OkyIdfjKtvOUZfjYS5uxJZTfgJnlijysJ6sKAZEZZ0VJ5bMyUffoP94_AB6DsRC5_MALrpT1V8Bn4-Geck8oqRJARJ-z5kBvDi4bbBu7J7nCbiBPtGaLgo9-ibRZItxtMURRG4_dDjbcSzBAsJ6ufEESX4iK3D2vbfH3I3-1CnnQ54Qeba-m_c52sfz42seurvKwoP6mVKfHlUi4H-Slm8lNVS45w15lQtM4cuBFM-T44kAVP8Av3qa9rfRX_i-sfkom3oQczBinZbuom_-wBbJaAr80-7-vJw8VS&__tn__=H-R
https://m.facebook.com/orebrokommun/posts/5201051723270551?locale2=ms_MY
https://www.miun.se/Forskning/forskningsprojekt/pagaende-forskningsprojekt/tillgangliga-och-inkluderande-naturmiljoer/konferens/
https://sverigesradio.se/artikel/projekt-vill-vacka-naturgladjen-ibland-lyckas-man-fanga-barnen
https://etidning.na.se/p/na/2021-09-22/a/har-lar-sig-eleverna-det-mesta-om-odling/2013/450545
https://www.sydnarkenytt.se/sydnarke/artikel/ung-som-gammal-far-njuta-av-naturen
https://www.facebook.com/naturvagledning/photos/a.10151008153818831/10158641383523831/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARDfrxP-pVGHeEnJzia3Q_NnkyeJAF-xiiPz5fiZA-BvOSlVnOQsJKWhlG_Pr28dAV0rNX9P2QN0lUnZcuB3cxo1Y_D7JsYVTsPK37KPrCgdJM-f-ANNxRElJ0R9FOMPGpz9NpIeppte90fZeLT7JFZrUEj1z9cYYeln0vSIqB56pXLNt0Srj95ae4aOcm7jBwN4Srg6ZubnVBv8xG2UuaQbDYIvlaYrdoisTtPl51ogxzA6Z32WCeTjcLmZMeGl0fKub8ui-ln0C9-MNUmOuVNf86FuaJj7G0iEFJuqrDG2MXkPEmiWuallnCQmo1D2pLOms1fyu9BXAOE9RtPz4P8Xqe9fx2sLs2KtdtFLcjnXLLG_oSvhMjET_-ROLR-6Ol1HI3uEbySrGa7gSbfdLbOlNg
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SAMVERKAN MED REGION ÖREBRO LÄN 
Hopajola får verksamhetsstöd från Region Örebro län. Hopajola har även i år haft i 
uppdrag av Region Örebro län att erbjuda friluftsdagar för skolklasser i länet. Dessutom 
finansierar de tillgänglighetsanpassade naturguidningar under sommarhalvåret. 

 

PUBLIKATIONER 
Under 2021 har Hopajola producerat två 12-sidiga guideprogram, ett per halvår. 
Guideprogrammen delas ut i samband med guidningar och arrangemang. De har skickats 
hem till naturvärnare, samt spridits via sponsorer, samarbetspartners, föreningar, 
kommuner (turistbyråer, bibliotek, fritidsbanker), Länsstyrelsen, Region Örebro län samt 
Naturskyddsföreningens lokala kretsar. 

 
Under 2021 har Hopajola och föreningarna i länet marknadsfört 233 arrangemang i de två 
utgivna guideprogrammen. År 2020 var samma uppgift 238 st, år 2019 - 220 st, år 2018 - 
192 st, år 2017 – 180 st, år 2016 – 197 st, år 2015 – 159 st, år 2014 – 144 st. 

 
 

 
 
 

HUVUDMÄN FÖR HOPAJOLA 
Huvudmän för Hopajola är samtliga tolv kommuner i Örebro län, Region Örebro län, 
Naturskyddsföreningens länsförbund och lokala kretsar i länet. Länets kommuner och 
Region Örebro län hjälper till att finansiera Hopajolas kansli. Naturskyddsföreningen står 
formellt som arbetsgivare för Hopajolas verksamhetsledare. 
Årsavgiften till Hopajola har betalats in av samtliga huvudmän. 

 

ÅRSMÖTE 
Föreningens årsmöte genomfördes 7 september i Naturens Teater/Rånnesta, i Örebro 
kommun. Anna Eklund från Hjälmare Vattenvårdsförbund och Per Wedholm från Örebro 
kommun medverkade och berättade om hälsostatusen för Tysslingesjön, samt hur man 
samverkar för att försöka förbättra vattenkvaliteten. 
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STYRELSEN 
Hopajolas styrelse har under året haft fem protokollförda sammanträden. 
Styrelsen har bestått av: 

 
Från Region Örebro län 
Ordinarie Ersättare 
Ewa-Leena Johansson (S) vice ordförande Patrik Swens (C) 
Ingrid Fries Hansson (MP) Larz Lundberg (L) 

 
Från Naturskyddsföreningen i Örebro län 
Ordinarie Ersättare 
Britt Eklöf (ordförande) Margareta Widell 
Örjan Fredriksson Christer Klingberg 
Tomas Bergqvist David Tverling 

 
Föreningens verksamhetsledare, sekreterare och ekonomiansvarig har varit Ankie 
Rauséus. 

 
Adjungerade ledamöter i Hopajolas styrelse har varit Anne Eriksson från Skogsstyrelsen 
och Daniel Gustafson från Länsstyrelsen. Per Wedholm har varit sakkunnig från Örebro 
kommun i Hopajola. 

 

REVISORER 
Revisorer i föreningen har varit auktoriserade revisor Ann-Christine Björnram-Evensen, 
KPMG samt förtroendevalde revisor Per Folkeson. Ersättare för Ann-Christine Björnram- 
Evensen har varit Sofia Mårtensson samt för Per Folkeson, Sture Hermansson. 

 

SAMARBETSPARTNERS 
Under året har olika företag och organisationer stöttat vår verksamhet ekonomiskt, eller 
bidragit på annat sätt. Dessa är Hopajolas samarbetspartners 2021: 

 
AB Kontorsrutin 
Bergslagsguiderna 
Hasselberga Sport & Reklam 
Kumla Bostäder 
Lahall Fotografi 
Lekebergs Sparbank 
Trans Dev/Lindbergs Buss 
Länets alla kommuner 
Länets natur- och friluftsorganisationer 
Länsstyrelsen Örebro län 
Måns Grebäck grafisk design 
Naturskyddsföreningen Örebro län 
Outdoorfika Vildmarkskaffe 
Pennybridge 
Region Örebro län 
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Studiefrämjandet 
Tivedens guider 
Örebrobostäder (ÖBO) 
Örebro läns naturguider 

 

NATURVÄRNET 
Enskilda personer och organisationer som vill lämna ett bidrag till Hopajolas 
naturskyddsverksamhet kallas naturvärnare. Under 2021 har vi fått in ca 63 000 kr till 
naturskyddsarbetet i länet genom naturvärnare. Naturvärnarna har under året inbjudits till 
olika aktiviteter genom att guideprogrammet skickats till dem med posten. 

SKOGSDONATIONEN 
För ett antal år sen testamenterade en anonym donator drygt 3 miljoner kronor till 
Hopajola till skydd av värdefull skog. Detta år har inga medel ur denna skogsdonation 
delats ut. 

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL 
Hopajola är ansluten till Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att givarna kan vara trygga 
att pengarna går till de tänkta ändamålen enligt stadgarna och att Hopajola granskas av 
oberoende revisor. 

 
Hopajola har även ett swishnummer som är knutet till 90-kontot, 123 901 1024. 

 
 
 

EGET KAPITAL 
 

 Donation för skydd av skog Övrigt fritt eget kapital 
Ingående balans 1 266 731 190 685 
Årets resultat  91 997 
Utgående balans 1 266 731 282 682 
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RESULTATRÄKNING 
 
 
 

  2021 2020 
  Kr Kr 
VERKSAMHETSINTÄKTER    
Medlemsavgifter  12 000 12 500 
Gåvor från naturvärnare, allmänheten  62 800 67 248 
Bidrag från sponsorer  111 518 80 495 
Kommunala/regionala bidrag för 
kanslitjänst 

 
Not 7 

 
406 258 

 
395 908 

Övriga bidrag Not 1 706 406 539 463 
Nettoomsättning  0 15 000 
Övrigt   440  -  
SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER  1 299 422 1 110 614 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER 

   

Lämnade bidrag Not 4 -117 164 -73 600 
Kanslitjänst Hopajola  -542 139 -509 641 
Övriga externa kostnader Not 2  -548 121  -448 823  
SUMMA 
VERKSAMHETSKOSTNADER 

  
-1 207 424 

 
-1 032 064 

ÅRETS RESULTAT  91 997 78 550 
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BALANSRÄKNING 
 
 
 

  2021-12-31 2020-12-31 
  Kr Kr 
TILLGÅNGAR    
Omsättningstillgångar    
Övriga fordringar  200 000 8 995 
Kassa och bank          1 757 098  1 911 776  
SUMMA TILLGÅNGAR  1 957 098 1 920 771 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

Eget kapital    
Ändamålsbestämda medel Not 6 1 266 731 1 266 731 
Balanserat resultat  190 685 112 135 
Årets resultat           91 997  78 550  
SUMMA EGET KAPITAL  1 549 413 1 457 416 

 
KORTFRISTIGA SKULDER 

   

Skulder avseende beslutade, ej utbetalda 
bidrag 

 
Not 5 

 
360 000 

 
294 368 

Övriga skulder  30 684 151 987 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter          17 000  17 000  
SUMMA SKULDER  407 684 463 355 

 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  
1 957 098 

 
1 920 771 
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NOTER 
 

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Belopp i kr om inget annat anges. 

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 
 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. 

Ändamålsbestämda medel 
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och 
andra ändamålsbestämda medel. Se även not. Avser donation avsedd för skyddande av skog. 
 
Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller 
kommer att erhållas. 
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter 
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 
 
 
Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan 
att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller 
tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om 
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det 
ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. 
 
Gåvor 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. 
 
Bidrag 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. 
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 2021 2020 
Not 1. Bidrag   

Länsstyrelsen Örebro, naturguidning 200 000 150 000 

Region Örebro län, skolprojekt 300 000 300 000 

Region Örebro län, tillgänglighet 84 500 64 463 

Region Örebro län, guideutbildning - 25 000 
Studiefrämjandet, Luften är fri-projekt 121 906 - 

Summa 706 406 539 463 

 
Not 2. Övriga externa kostnader 

  

Administrationskostnader - 14 437 
Kostnader för naturguidning 518 390 400 636 
Revisionsarvode 22 375 21 875 
Bank, IT-tjänster m m - 3 638 
Årsmöte, styrelsemöten 6 856 7 737 
Övriga kostnader  500  500  
Summa 548 121 448 823 

 
Not 3. Anställda, personalkostnader och arvoden till 
styrelse 
Föreningen har inga anställda. Verksamhetsledaren är anställd 
av Naturskyddsföreningen. Inga arvoden har utgått till 
styrelsen. 

 

 
 

Not 4. Lämnade bidrag år 2021   

Mottagare Användningsområde Belopp 
Södra HyttOmrådets Ideella Förening Fladdermöss i Södra Hyttan 30 000 
Föreningen Hjärtats Eko Skogsfestivalen i Haddebo 20 000 
Närkes Ornitologiska Förening (NOF) Berguvar i Närke 20 000 
Hopajola Rosenbergdagarna – konferens 2022 35 000 
Sydnärke miljöförvaltning Artrika vägkanter söder om Tisaren 20 000 
Summa lämnade bidrag  125 000 

 
Återföring av bidrag från gamla projekt 

  

Ätbara förskolegårdar  - 7 836 
Summa återförda medel 2021  - 7 836 

Slutsumma lämnade bidrag efter återföring 
 

117 164 
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Not 5. Skulder för beviljade naturprojekt 2021-12-31 2020-12-31 

Våtmark Hammarsjön, Laxå kn 50 000 50 000 
Mångfaldens landskap 27 000 27 000 
Handikappramp Hällefors 15 000 15 000 
Mångfaldsäng Kilsbergsstugan 20 000 20 000 
Naturvårdsprogram Degerfors kn 25 000 25 000 
Backsvaleprojekt Hällefors 3 000 10 000 
Guidebok Södra Kilsbergen 5 000 5 000 
Luften är fri, NFÖL 25 000 25 000 
Betesprojekt Finnkullberget, Ljusnarsberg 30 000 30 000 
Blomstrande skolgård, Lindesberg kn 25 000 25 000 
Lindesby trädgård, Lindesberg 25 000 25 000 
Naturstig Hägnanområdet, Karlskoga 5 000 5 000 
Naturens Teater  17 368 
Ätbara förskolegårdar  10 000 
Bok Bergslagsnatur  5 000 
Fladdermöss i Södra Hyttan 30 000  
Skogsfestivalen i Haddebo 0  
Berguvar i Närke 20 000  
Rosenbergdagarna – konferens 2022 35 000  
Artrika vägkanter söder om Tisaren  20 000   
Summa skuld  360 000  294 368  

 
 
 
 

Not 6. Donationen  
Under 2007 erhållen donation avsedd för skyddande av skog 3 095 232 
Avsättningar till reservat under 2009 (NR Vinteråsen och NR Råhöjden) -1 000 000 
Avsättning Hyttebacken -335 336 
Avsättning till Torphyttan -700 000 
Avsättning getbete Tåsta -25 000 
Avsättning buffertzon Tiveden -50 000 
Donation Örebro läns Naturskyddsförening -168 433 
Avsättning Fuxboudden -300 000 
Tillkommen skatteåterbäring 1 218 
Ackumulerad värdeförändring 412 184 

Summa 1 266 731 
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Not 7. Kommunalt bidrag för kanslitjänst  
Utnyttjande till kanslitjänst, utbetalning till NF Örebro län 2013 - 350 000 
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2014 -253 451 
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2015 -268 054 
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2016 -273 900 
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2017 
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2018 

-369 374 
-379 616 

Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2019 -390 348 
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2020 -395 908 
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2021 -406 258 

 
Återstår balanserad del 

 
0 

Efter detta återstår en balanserad avsättning på 250 000 kr hos Naturskyddsföreningen 
för Hopajolas kanslitjänst. 



HOPAJOLA org. nr 875002-5994 
med säte i Örebro kommun 

ÅRSREDOVISNING 2021 

20 

 

 

 
 

UNDERSKRIFTER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
I 
In 

 Örebro april 2022  

 
…Brit…t Ekl…öf ( A…p r  2…7, 2…022…22:3…9 G…MT+…2) ……… 

 Ewa-Leena Johansson  
E w…a- Le…ena…Joh…ans…son (…Apr…28, 2…022…08:2…8 GM…T+…2) ……. 

Britt Eklöf  Ewa-Leena Johansson 
Ordförande  Vice ordförande 

ngrid Fries Hansson  
g…rid F…ries …Han…sson…(Apr…28, …2022…11:3…8 GM…T+2…)  …… 

 
Ö…rjan…Fred…riks…son (…Apr 2…8, 20…22 1…2:57…GMT…+2) …… 

 
……………………………………. 

Ingrid Fries Hansson Örjan Fredriksson Tomas Bergqvist 

 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 
 
 
Ann-Christine Björnram Evensen  Per Folkeson  
…Ann…-C hr…i s t in…e  B…jörn…ram…Ev…ens…en (…May…2, 2…022…13:…29 G…MT+2) P…er F…olke…son …(May…2, 2…022…17:1…0 GM.T.…+2) …………… 

Ann-Christine Björnram Evensen 
Auktoriserad revisor 

Per Folkeson 
Revisor 
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Postadress Besöksadress E-post Telefon 
Hällefors kommun Sikforsvägen 7 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
Kommunförvaltningen Hällefors 
712 83 Hällefors Organisationsnr Bankgiro 

212000-1942 193-8950

Sida 
1(2) 

Datum 
2023-02-03 

Kommunstyrelsen 

Dokumenthanteringsplan för ekonomienheten, dnr KS 
22/00245 

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan för ekonomienheten 

Ärendet 
Kommunstyrelsen är kommunens arkivansvariga. Det innebär ett ansvar för 
arkivering och gallring för alla handlingar och handlingstyper som hanteras i 
de kommunala verksamheterna. 

Hur olika handlingar ska hanteras och slutligen i förekommande fall 
arkiveras, regleras i dokumenthanteringsplaner som ska finnas för 
kommunens verksamheter. Under 2022 har ett arbete med revideringar av 
dokumenthanteringsplaner genomförts inom kommunförvaltningen. 

Ekonomienheten har tillsammans med arkivpersonal och konsult gått igenom 
förekommande handlingar i verksamheten. Utifrån handlingarnas vikt och 
betydelse för verksamheten, medborgarna och framtida forskning lämnas 
förslag till dokumenthanteringsplan. 

Social konsekvensanalys 
Det är viktigt att dokumenthanteringsplaner tar hänsyn till medborgares 
olika förutsättningar att ta del av olika dokumenttyper, men också att 
dokument gallras på korrekt sätt för att både skydda enskilda och göra 
arkivsökningar enklare. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslagen till dokumenthanteringsplaner är inte kostnadsdrivande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Dokumenthanteringsplan för ekonomienheten antas. 

--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Dokumenthanteringsplan för ekonomienheten antas. 

 



2022-11-18 

Handlingstyp Förvaring Bevara/Gallra Anmärkning Till slutarkiv 

Bokslut 
Attestförteckning Närarkiv Bevaras Pärm 3 år 
Avstämning av 
balanskonton 

Närarkiv Bevaras Pärm 1 och 2 respektive 
år 

3 år 

Huvudbok Ekonomisystemet Bevaras Sparas i 
ekonomi-
systemet 

Kodplaner Ekonomisystemet Bevaras Sparas i 
ekonomi-
systemet 

Delårsrapport Närarkiv Bevaras Pärm 1 och 2 respektive 
år 

3 år 

Årsredovisning inklusive 
bilagor 
(verksamhetsberättelser) 

Närarkiv Bevaras Pärm 1 och 2 respektive 
år   

3 år 

Koncernbokslut 
(sammanställd 
redovisning) 

Närarkiv Bevaras Pärm Koncern 
respektive år 

3 år 

Redovisnings-
dokumentation 

Närarkiv Bevaras Pärm 1 och 2 respektive 
år 

3 år 

Nyckeltalssammanställning Sparas i diariesystemet Bevaras 
Årsredovisning Stiftelsen 
Hanssonska donationen 

Närarkiv Bevaras Pärm 3 år 

Årsredovisning Stiftelsen 
Larssons donation 

Närarkiv Bevaras Pärm 3 år 

Årsredovisning Stiftelsen 
Ahlströms kulturfond 

Närarkiv Bevaras Pärm 3 år 

2022-11-18

Handlingstyp Förvaring Bevara/Gallra Anmärkning Till slutarkiv

Bokslut
Attestförteckning Närarkiv Bevaras Pärm 3 år
Avstämning av Närarkiv Bevaras Pärm 1 och 2 respektive 3 år
balanskonton år
Huvudbok Ekonomisystemet Bevaras Sparas i

ekonomi-
systemet

Kodplaner Ekonomisystemet Bevaras Sparas i
ekonomi-
systemet

Delårsrapport Närarkiv Bevaras Pärm 1 och 2 respektive 3 år
år

Årsredovisning inklusive Närarkiv Bevaras Pärm 1 och 2 respektive 3 år
bilagor år
{verksamhetsberättelser)
Koncernbokslut Närarkiv Bevaras Pärm Koncern 3 år
{sammanställd respektive år
redovisning)
Redovisnings- Närarkiv Bevaras Pärm 1 och 2 respektive 3 år
dokumentation år
Nyckeltalssammanställning Sparas i diariesystemet Bevaras
Årsredovisning Stiftelsen Närarkiv Bevaras Pärm 3 år
Hanssonska donationen
Årsredovisning Stiftelsen Närarkiv Bevaras Pärm 3 år
Larssons donation
Årsredovisning Stiftelsen Närarkiv Bevaras Pärm 3 år
Ahlströms kulturfond



2022-11-18 

Budget    
 

Budgetunderlag Handläggares kontor Gallras 2 år   
Strategisk plan inklusive 
budget, slutprodukt 

Sparas i diariesystemet Bevaras   

Verksamhetsplaner, 
slutprodukt 

Sparas i diariesystemet Bevaras  Sparas i diarie-
systemet 

Handlingstyp Förvaring 
 

Bevara/Gallra Anmärkning Till 
mellanarkiv 

Värdehandlingar     
Aktier, andelar Kassaskåp Gallras vid försäljning   
Borgensförbindelse Kassaskåp Gallras 5 år efter inlösen   
Skuldebrev, reverser Kassaskåp/digitalt Gallras 10 år efter inlösen Finns digitalt hos 

låneinstitutet 
 

Avslutade värdehandlingar Närarkiv Gallras 10 år Pärm  
Verifikationer     
Bokföring (Dag) Närarkiv/ekonomisystemet Gallras 10 år  2 år 
Bokföringsorder Närarkiv/ekonomisystemet Gallras 10 år  2 år 
Internbudget Närarkiv/ekonomisystemet Gallras 10 år  2 år 
Leverantörsfaktura, IoF Närarkiv/fakturasystemet Gallras 10 år Inklusive makulerade 2 år 
Leverantörsfakturor Närarkiv Gallras 10 år Inklusive makulerade 2 år 
Leverantörsfakturor, 
elektroniska 

Leverantörsfaktura-
systemet 

Gallras 10 år Inklusive makulerade  

Rekvisitionskopior Handläggares kontor Gallras 2 år   
Anläggningsreskontra Ekonomisystemet Gallras vid inaktualitet   
Kontantkvittenser, 3.e 
exemplaret 

Handläggarkontor Gallras 2 år   

Kvittenser Dagbokföringen Gallras 10 år Sätts in i bokföringen 
som underlag med 
insättningen 
 

2 år 

2022-11-18

Budget
Budgetunderlag Handläggares kontor Gallras 2 år
Strategisk plan inklusive Sparas i diariesystemet Bevaras
budget, slutprodukt
Verksamhetsplaner, Sparas i diariesystemet Bevaras Sparas i diarie-
slutprodukt systemet
Handlingstyp Förvaring Bevara/Gallra Anmärkning Till

mellanarkiv
Värdehandlingar
Aktier, andelar Kassaskåp Gallras vid försäljning
Borgensförbindelse Kassaskåp Gallras 5 år efter inlösen
Skuldebrev, reverser Kassaskåp/ digita It Gallras 10 år efter inlösen Finns digitalt hos

låneinstitutet
Avslutade värdehandlingar Närarkiv Gallras 10 år Pärm
Verifikationer
Bokföring {Dag) Närarkiv/ekonomisystemet Gallras 10 år 2 år
Bokföringsorder Närarkiv/ekonomisystemet Gallras 10 år 2 år
Internbudget Närarkiv/ekonomisystemet Gallras 10 år 2 år
Leverantörsfaktura, loF Närarkiv/fakturasystemet Gallras 10 år Inklusive makulerade 2 år
Leverantörsfakturor Närarkiv Gallras 10 år Inklusive makulerade 2 år
Leverantörsfakturor, Leverantörsfaktura- Gallras 10 år Inklusive makulerade
elektroniska systemet
Rekvisitionskopior Handläggares kontor Gallras 2 år
Anläggningsreskontra Ekonomisystemet Gallras vid inaktualitet
Kontantkvittenser, 3.e Handläggarkontor Gallras 2 år
exemplaret
Kvittenser Dagbokföringen Gallras 10 år Sätts in i bokföringen 2 år

som underlag med
insättningen



2022-11-18 

Avstämningfil IoF, till 
ekonomisystemet 

Handläggares kontor Gallras 2 år Pärm 

Verifikationer Stiftelsen 
Hanssonska donationen 

Närarkiv Gallras 10 år Pärm 2 år 

Verifikationer Stiftelsen 
Larssons donation 

Närarkiv Gallras 10 år Pärm 2 år 

Verifikationer Stiftelsen 
Ahlströms kulturfond 

Närarkiv Gallras 10 år Pärm 2 år 

Handlingstyp Förvaring Bevara/Gallra Anmärkning Till 
mellanarkiv 

Debitering 
Debiteringsunderlag/ -
listor och makuleringar 

Ekonomisystemet Gallras 10 år Pappersunderlag gallras 
efter 2 år 

Debiteringsunderlag 
manuella betalningar 

Ekonomisystemet Gallras 10 år Pappersunderlag gallras 
efter 2 år 

Debiteringsunderlag 
interndebiteringar 

Ekonomisystemet Gallras 10 år Pappersunderlag gallras 
efter 2 år 

Avstämningslistor, kund 
och makulering 

Ekonomisystemet Gallras 10 år Pappersunderlag gallras 
efter 2 år 

Påminnelselista Ekonomisystemet Gallras efter 2 år 
Inkassolista Ekonomisystemet Gallras efter avslutat 

ärende 
Långtidsbevakning Närarkiv Gallras efter avslutat 

ärende 
Kvalificerade kravärenden, 
avslutade 

Närarkiv Gallras 2 år Originalen finns hos 
Tingsrätten eller 
Kronofogdemyndighet 

Övriga handlingar 
Autogiro vid fakturering Ekonomisystemet Gallras 10 år 
Avslutade autogiron från Handläggares kontor Gallras 2 år Pärm - 

2022-11-18

Avstämningfil loF, till Handläggares kontor Gallras 2 år Pärm
ekonomisystemet
Verifikationer Stiftelsen Närarkiv Gallras 10 år Pärm 2 år
Hanssonska donationen
Verifikationer Stiftelsen Närarkiv Gallras 10 år Pärm 2 år
Larssons donation
Verifikationer Stiftelsen Närarkiv Gallras 10 år Pärm 2 år
Ahlströms kulturfond
Handlingstyp Förvaring Bevara/Gallra Anmärkning Till

mellanarkiv
Debitering
Debiteringsunderlag/ - Ekonomisystemet Gallras 10 år Pappersunderlag gallras
listor och makuleringar efter 2 år
Debiteringsunderlag Ekonomisystemet Gallras 10 år Pappersunderlag gallras
manuella betalningar efter 2 år
Debiteringsunderlag Ekonomisystemet Gallras 10 år Pappersunderlag gallras
inte rndebite ringar efter 2 år
Avstämningslistor, kund Ekonomisystemet Gallras 10 år Pappersunderlag gallras
och makulering efter 2 år
Påminnelselista Ekonomisystemet Gallras efter 2 år
Inkassolista Ekonomisystemet Gallras efter avslutat

ärende
Långtidsbevakning Närarkiv Gallras efter avslutat

ärende
Kvalificerade kravärenden, Närarkiv Gallras 2 år Originalen finns hos
avslutade Tingsrätten eller

Kronofogdemyndighet
Övriga handlingar
Autogiro vid fakturering Ekonomisystemet Gallras 10 år
Avslutade autogiron från Handläggares kontor Gallras 2 år Pärm -



2022-11-18 

kunder 
Kvittens av arbetsgivaravg Handläggares kontor Gallras 10 år Pärm 2 år 
Kvittens av mervärdesskatt Handläggares kontor Gallras 10 år Pärm 2 år 
Skattedeklarationer Handläggares kontor Gallras 10 år Pärm 2 år 
Internkontrollplan och 
dess årliga uppföljning 

Sparas i diariesystemet Bevaras   

Statistik till SCB, RS 
(Räkenskapssammandrag) 

Handläggares kontor Gallras vid inaktualitet   

Statistik till övriga Handläggares kontor Gallras vid inaktualitet   
Handlingstyp Förvaring 

 
Bevara/Gallra Anmärkning Till 

mellanarkiv 
Upphandling     
Leasingavtal Sparas i diariesystemet Bevaras   
Ramavtal genom 
inköpssamverkan 

Sparas i diariesystemet Bevaras   

Kommunens egna 
upphandlade avtal 

Sparas i diariesystemet Bevaras   

Tilldelningsbeslut Sparas i diariesystemet Bevaras   
Dokumentation för 
direktupphandlingar över 
100 000 kronor 

Handläggare kontor/ 
Sparas i diariesystemet 

Bevaras Pärm  

 

2022-11-18

kunder
Kvittens av arbetsgivaravg Handläggares kontor Gallras 10 år Pärm 2 år
Kvittens av mervärdesskatt Handläggares kontor Gallras 10 år Pärm 2 år
Skattedeklarationer Handläggares kontor Gallras 10 år Pärm 2 år
Internkontrollplan och Sparas i diariesystemet Bevaras
dess årliga uppföljning
Statistik ti l l SCB, RS Handläggares kontor Gallras vid inaktualitet
{Räkenskapssammandrag)
Statistik ti l l övriga Handläggares kontor Gallras vid inaktualitet
Handlingstyp Förvaring Bevara/Gallra Anmärkning Till

mellanarkiv
Upphandling
Leasingavtal Sparas i diariesystemet Bevaras
Ramavtal genom Sparas i diariesystemet Bevaras
inköpssamverkan
Kommunens egna Sparas i diariesystemet Bevaras
upphandlade avtal
Tilldelningsbeslut Sparas i diariesystemet Bevaras
Dokumentation för Handläggare kontor/ Bevaras Pärm
direktupphandlingar över Sparas i diariesystemet
100 000 kronor
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Datum 

2022-12-14 

§ 229 Medborgarförslag om slyröjning och
marknadsföring av södra industriområdet, dnr KS
22/00220

Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2022-10-18. 

Ordförande Jacob Neerings (M) yrkar att medborgarförslaget ska remitteras 
till kommunstyrelsen vilket bifalls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Exp till 
KS 

I 

Uldragsbestyrkande 

Sida 

47(98) 
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Medborgarförslag till Hällefors kommun 

Vid infarten på Riksväg 63 och söder om Hällefors tätort ligger södra industriområdet. Tyvärr har 
området mellan industrierna och riksvägen fått slya igen. Idag syns nästan inte företagen och 
området ser ovårdat ut. 

Södra industriområdet borde kunna vara ett snyggt industriområde med intressanta företag som ses 
från Riksväg 63. Ett snyggt industriområde ökar Hällefors attraktivitet, det ger ökade möjligheter för 
företagen att marknadsföra sig och borde rimligen förbättra Hällefors kommuns chanser att sälja 
mark till befintliga eller nya företag. 

Förslag: 

- Att sly och högt gräs tas bort på västra sidan av Riksväg 63 så att företagen på Södra
industriområdet framträder.

- Att Hällefors kommun inbjuder företagen i Södra industriområdet till möte för att
gemensamt verka för att försköna området.

- Att Hällefors kommun bättre marknadsför ledig mark som finns i Södra industriområdet.

Med vänliga hälsningar! 

Sune Walegren

2022-10-17

Medborgarförslag till Hällefors kommun

Vid infarten på Riksväg 63 och söder om Hällefors tätort ligger södra industriområdet. Tyvärr har
området mellan industrierna och riksvägen fått slya igen. Idag syns nästan inte företagen och
området ser ovårdat ut.

Södra industriområdet borde kunna vara ett snyggt industriområde med intressanta företag som ses
från Riksväg 63. Ett snyggt industriområde ökar Hällefors attraktivitet, det ger ökade möjligheter för
företagen att marknadsföra sig och borde rimligen förbättra Hällefors kommuns chanser att sälja
mark ti l l befintliga eller nya företag.

Förslag:

Att sly och högt gräs tas bort på västra sidan av Riksväg 63 så att företagen på Södra
industriområdet framträder.
Att Hällefors kommun inbjuder företagen i Södra industriområdet ti l l möte för att
gemensamt verka för att försköna området.
Att Hällefors kommun bättre marknadsför ledig mark som finns i Södra industriområdet.

Med vänliga hälsningar!

Sune Walegren
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2022-12-14 

§ 230 Medborgarförslag om stärkt skydd av naturen runt
Kullberget, dnr KS 22/00243

Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2022-11-17. 

Ordförande Jacob Neerings (M) yrkar att medborgarförslaget ska remitteras 
till kommunstyrelsen vilket bifalls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Exp till 

KS 

Utdrags bestyrkande 

Sida 

48(98) 
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2022- 12- 14 

§ 231 Medborga rförslag om verksa mhet för bilar och

Go-Carts vid tidigare Go- Cartbana, dnr KS 22/00249 

Rubr icer ade me dbo rgar förs lag inkom till kommunförvaltningen 2022-11-28. 

Ord för ande 
Ja c ob Neerings (M) yr kar at t medborgarförslaget ska remitteras 
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Postadress Besöksadress E-post Telefon 
Hällefors kommun Sikforsvägen 7 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
Kommunförvaltningen Hällefors   
712 83 Hällefors  Organisationsnr Bankgiro 
  212000-1942 193-8950 
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Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Redovisning av uppföljning och utvärdering strategi 
turism- och besöksnäring 2022, dnr KS 23/00006 

Informationsunderlag 
Rapport Besöksnäringssarbete 2022, daterad 2022-12-15 

Ärendet 
Rapporten Besöksnäringssarbete 2022 sammanfattar aktiviteter under 
verksamhetsåret 2022 och ger en kort framtidsspaning inför 2023. 
 
Under året ”lanserades” bland annat skulpturleden, som binder samman 
skulpturparkerna i Hällefors, en promenadslinga i Grythyttan, utveckling av 
Nittälvsreservatet och utveckling av Björskogsnäs och Skräddartorp där ett LONA-
projekt har resulterat i att nya informationstavlor satts upp. Invigning är planerad 
till maj 2023. Projektet Bergslagen på G avslutades och har tagit fram en 
naturguide/broschyr, cykelkartor, broschyrställ och flertalet 
kompetensutvecklingsaktiviteter har genomförts. Rapporten nämner också 
gemensamma evenemang som Bergslagens fritidshelg, Bergslagens vandringshelg 
och Bergslagens loppishelg och redogör för gemensam marknadsföring i form av 
broschyrer, kartor, sociala kanaler och webbsida.  

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. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef 
Camilla McQuire utförligt. 
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Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om tidsåtgång för uppdraget som 
samordnare för Destination Bergslagen, vilket besvaras av näringslivschef 
Camilla McQuire och kompletteras av kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om vad näringslivet lyft och vad för 
förslag som kommit fram från träff med Hjulsjöbygden, vilket delvis besvaras 
av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig och ställer fråga om Bergslagens 
vandringshelg och skicket på delar av bergslagsleden, vilket delvis besvaras 
av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Tobias Nygren (C) yttrar sig och ställer fråga kring vad strategin är och var de 
mer ”överraskande” arrangemangen finns, vilket delvis besvaras av 
näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen. 

 



 

 
Postadress Besöksadress E-post Telefon 
Hällefors kommun Kyllervägen 37 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
Kommunikation och näringsliv Hällefors   
712 83 Hällefors  Organisationsnr Bankgiro 
  212000-1942 193-8950 
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1. Sammanfattning 

Rapporten Besöksnäringssarbete 2022 sammanfattar aktiviteter under verksamhetsåret 
2022 och ger en kort framtidsspaning inför 2023.  

 
 

2. Destinationsutvecklingsaktiviteter  

2.1. Grythyttan  
Ett arbete har påbörjats med att ta fram karta och beskrivning över en 
promenadslinga. Skifferskylar finns redan sedan tidigare. Möten och samtal har 
förts med näringsidkare för att se hur de och vi med gemensamma krafter kan lyfta 
besöksmålet Grythyttan.  

 
2.2. Hjulsjö/Bredsjöbygden  

Efter möte med besöksnäringsaktörer har samtal och arbete påbörjats om hur vi 
tillsammans kan lyfta bygden.  

 
2.3. Björskogsnäs  

Vårens efterforskning av intresserad aktör att driva café vid Nymansgården gav 
resultat. Under sommaren serverades fika och lättare lunch med lyckat resultat.  

 
”LONA” projekt Björskogsnäs: Ett projekt initierat av Destination Bergslagen har 
genomförts och slutredovisats under året. I projektet har 7 olika informationstavlor 
satts upp från parkeringen i Björskogsnäs till Nymansgården samt vid 
Skräddartorp. 3 ljudguider med olika berättelser har tagits fram som. En invigning 
tillsammans med föreningar och länsstyrelsen är planerad till maj 2023.  

 
2.4. Utveckling av Nittälvsreservaten 

Under året fortsatte ett arbete tillsammans med turismsamordnaren i Ljusnarsbergs 
kommun, representanter från länsstyrelsen i Örebro och Region Örebro län om att 
se hur vi tillsammans med besöksnäringsaktörer kan utveckla och paketera 
upplevelser i Nittälvsreservaten för besökare och invånare.  

 
2.5. Översyn av Postleden 

Under året fortsatte samtal kring hur vi tillsammans med Ljusnarsbergs kommun 
kan paketera vandringsupplevelser längs Postleden. Det visades sig att leden måste 
”fixas till” innan marknadsföring görs.  

 
2.6. 50-tals lägenheterna 

Under sommaren var lägenheterna stängda på grund av renoveringen av Formens 
Hus. Översyn hur lägenheterna ska visas och vara öppna 2023 pågår.  

 
2.7. Skulpturled i Hällefors 

Under året ”lanserades” skulpturleden, som binder samman skulpturparkerna i 
Hällefors. Arbete har påbörjats att ta fram en ny trycksak som berättar om 
parkerna. De som tidigare funnits är slut.  
 

2.8. Visningar av Måltidens Hus 
Under året har arbete pågått med att hitta personer som kan guida i Måltidens Hus. 
Under sommaren delfinansierades en person som guidade och berättade om 
trädgården samt svarade på allmänna turistfrågor från besökare.  
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2.9. Bergslagen på G 
Ett samarbetsprojekt som slutredovisades november 2022. Ett antal aktiviteter med 
fokus på outdoor och friluftsliv genomfördes. De ska bidra till ökat antal besökare 
samt kompetenshöjning hos destinationens aktörer samt ökad samverkan mellan 
dem. Bland annat togs det fram en naturguide/broschyr, cykelkartor, broschyrställ 
och flertalet kompetensutvecklingsaktiviteter genomfördes.  

 
2.10. Evenemang i Bergslagen 

Tillsammans med övriga kommuner i Destination Bergslagen arrangerades och 
samordnades evenemangen; Bergslagens fritidshelg, Bergslagens vandringshelg 
och Bergslagens loppishelg.  

 
3. Besöksservice och värdskap  

Under året har kommunens 5 InfoPoints fått viss utbildning, information och tryckt 
material. Utöver InfoPointsen tillhandahåller flera aktörer runt om i kommunen 
broschyrer och kartor. Turismsamordaren förser samtliga med tryckt material.  

 
4. Organisation & samverkan 

4.1. Destination Bergslagen  
Mycket av besöksnäringsarbetet sker i samverkan med; 
Destination Bergslagen när det gäller gemensam marknadsföring, 
destinationsutveckling och besöksservice och värdskap. 

 
4.2. Region Örebro län 

Hanterar operativa och strategiska frågor som är gemensamma för regionens 
kommuner, kompetensutveckling för besöksnäringsföretag, utveckling av 
cykelupplevelser (Bergslagen Cycling), förvaltning & utveckling av 
Bergslagsleden.  

 
 

5. Marknadsföring & kommunikation 

5.1. Trycksaker 
Tillsammans med Bergslagen togs det fram: en ”införsäljande” 
Bergslagenbroschyr, en naturbroschyr och en Bergslagenkarta.  
För Hällefors kommun tog vi fram en kommunkarta.   

 
5.2. Digitala kanaler 

Besökare hänvisas till Bergslagens hemsida för information i den marknadsföring 
som görs. Bergslagens når besökare genom sociala kanaler (Facebook och 
Instagram) och digitalt nyhetsbrev.  

 
5.3. Press 

Under året har Destination Bergslagen skickat ut flera pressmeddelanden och blivit 
uppmärksammade främst i lokalpressen.  

 
5.4. Annonsering och kampanjer 

Under året har Destination Bergslagen annonserat i några nationella tidskrifter och 
i den lokala dagstidningen. Vi har genomfört regionala kampanjer: ”Sommar i 
Bergslagen”  
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6. Övrigt 

 
6.1. Möten och träffar 

Under våren bjöd turismsamordnaren in alla besöksnäringsföretagen i kommunen 
in till en gemensam fysisk träff och på försommaren bjöds i Grythytteföretagen in 
till en träff. Under hösten har träffar hållits med Grythytteföretag och ett med 
Hjulsjöbygden. Utöver det har besökts gjorts hos företagare i kommunen. 
Tillsammans med Bergslagen arrangerades ett ”Bergslagsting” under våren och 
digitala frukostträffar.  

 
6.2. Statistik 

I samarbete med Region Örebro län görs det årligen en sammanställning av antal 
företag som är verksamma inom besöksnäringen, omsättning och antal anställda. 
Det har även skickats ut en enkät till besöksnäringsaktörerna, som visar på 
aktörernas mognad och behov. Vid skrivande stund har vi ännu inte fått årets 
resultat.  

 
En sammanställning av övernattningsstatistik för de boendeanläggningar som finns 
i Bergslagen visade att under juni - augusti, hade de en ökning på ca 13 % och de 
utländska besökarna har hittat tillbaka till oss. Statistik som sammanställdes i 
augusti visade att året haft fler utländska besökare än det var 2019, innan 
pandemin.  

 
6.3. Utvärdering av besöksservice 

InfoPointsen ombads utvärderat sommaren som InfoPoint. Alla vill fortsätta som 
InfoPoint. Möte är inbokat för att se hur vi kan bli än bättre 2023.  

 
 

7. Hur fortsätter arbetet 2023?  

Under 2023 kommer arbetet fortsätta med att utveckla Hällefors kommuns och 
Bergslagens besöksnäringsarbete. Hällefors kommuns turismsamordnare tar över 
rollen som samordnare för Destination Bergslagen. De påbörjade lokala projekten 
kommer att fortsätta under 2023 och nya kommer att påbörjas. Den lokala 
verksamhetsplanering 2023 pågår för fullt, såväl lokalt som tillsammans med 
övriga kommuner i Destination Bergslagen.   
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Redovisning av uppföljning och utvärdering 
näringslivsstrategi 2022, dnr KS 23/00007 

Informationsunderlag 
Rapport Näringslivsarbete 2022, daterad 2022-12-14 

Ärendet 
I rapporten Näringslivsarbete 2022 redogörs för det arbetet som gjorts under 
2022. Rapporten belyser Näringslivsstrategins innehåll men visar främst de 
aktiviteter som gjorts under året samt redogör för en gemensam actionplan 
som tagits fram tillsammans med företagarföreningar och näringslivsrådet.  
 
Rapporten redogör för aktiviteter inom Dialog och kommunikation, 
Kompetensförsörjning samt Kommunens service och bemötande och 
sammanfattar bland annat vilka företagsträffar, -besök och andra typer av 
mötesplatser som anordnats under året, i vilka former dialog med företagen 
skett och i vilka samverkansorgan vi verkar, men belyser även en del nya 
aktiviteter i en framåtblick för 2023. 

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. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef 
Camilla McQuire utförligt. 
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Cecilia Albertsson (M) ställer frågor kring upphandling, utbildning och bättre 
information, vilka delvis besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer följdfråga om utbildning om upphandling, 
vilket delvis besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer följdfråga kring vad som görs kring 
kompetensförsörjning samt praktik och liknande för att se jobbmöjligheter i 
Hällefors, vilket besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om tematräffar, vilket delvis besvaras av 
näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om när en handlingsstrategi för 2023 
kommer finnas på plats och om det är något politiken får ta del av, vilket 
besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om servering på Björskogsnäs sommaren 
2023, vilket besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig och ställer fråga om uppgifter på hemsidan 
över representanter i näringslivsrådet är aktuella, vilket besvaras av 
näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Sten Walegren (GL) yttrar sig och ställer fråga om de företag som har bildats 
under 2022 gett några nya arbetstillfällen eller om det är enmansföretag, 
vilket besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Sten Walegren (GL) ställer fråga om samarbetet med olika organ som 
exempelvis nyföretagarcentrum Bergslagen, Business Region Örebro och 
Leader Bergslagen gett något för kommunen och skapat flera arbetstillfällen, 
vilket delvis besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Sten Walegren (GL) ställer fråga om servicekontor och om det har hänt något 
med den frågan, vilket besvaras av kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen. 
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1. Näringslivsstrategi 2020-2022 och årliga handlingsplaner 

1.1 Bakgrund 
 
Hällefors kommun genomförde 2015–2017 ett omfattande arbete tillsammans med 
näringslivet, där bland annat workshops anordnades, man samlade in företagens åsikter.  
 
Näringslivsrådet, en strategisk plattform för att driva gemensamma utvecklingsfrågor i 
Hällefors kommun, bildades 2015 med syftet att bidra till ökad attraktivitet, tillväxt och 
ett gott företagsklimat.  
 
Rådet har arbetat fram näringslivsstrategin som ligger till grund för hur vi arbetar med 
näringslivsfrågor i kommunen. Syftet med strategin är att skapa ett bra företagsklimat 
och goda förutsättningar för att driva, utveckla och etablera företag i Hällefors kommun 
och på så sätt skapa möjligheter för fler arbetstillfällen och en hållbar utveckling. 
 
Allt arbete gällande näringslivsutveckling i Hällefors kommun baseras på de 
gemensamt antagna strategierna för Näringsliv (2020-2022) och Turism- och 
Besöksnäringen (2020-2025). Handlingsplaner och kommunikationsplaner är levande 
dokument som uppdateras kontinuerligt tillsammans med näringslivsrådet.  
 

 
1.2 Strategins innehåll 
Strategin innehåller 3 perspektiv och 4 målområden.  
 

 
Figur 1. Översikt av Näringslivsstrategi 2020-2022. 

 
 

1.3 Nästa KLIV 
 
Till att börja med utvärderades arbetet som skett under 2020-2021, ett arbete som fått 
fokus på information och kommunikation och på interna rutiner och samverkan med 
Samhällsbyggnad Bergslagen. Utvärderingen visar tydligt att de flesta aktiviteter som 
satts på fokusområden i handlingsplanen för 2020-2021 har genomförts, slutförts, och 
tagit plats i ordinarie årshjul, ett par aktiviteter är påbörjade men ännu ej helt slutförda. 
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1.3 Nästa KLIV
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fokus på information och kommunikation och på interna rutiner och samverkan med
Samhällsbyggnad Bergslagen. Utvärderingen visar tydligt att de flesta aktiviteter som
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tagit plats i ordinarie årshjul, ett par aktiviteter är påbörjade men ännu ej helt slutförda.
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Figur 2

Figur 
2. Checklista på fokusområden i handlingsplanen för 2020-2021 visar att det som initierats har slutförts, och tagit 
plats i ordinarie årshjul, eller är påbörjat men ännu ej slutfört. (status oktober 2022)  

  
Under 2022 togs ett nytt kliv tillsammans med företagarförening och Näringslivsråd, 
som kallades Näringslivsråd 2.0 och Nästa kliv för företagsklimat.  
 
KLIV 1 - förnya och forma näringslivsråd 2.0  
Rådet behöver bestå av en blandning av företagare som kan vara representanter även för 
andra företagare. Efterlysning har gått ut via mailutskick, direkta förfrågningar och via 
Näringslivsnytt. Små och stora företag är representerade antingen genom direkt 
deltagande eller via representanter för företagarförening och LRF.  
 
KLIV 2 - tillsammans ta fram en ny actionplan  
Ett första utkast till en ny actionplan utformades när rådet träffades på Sävenfors i 
mitten av maj, och presenterades på företagsfrukost i september och för 
kommunstyrelsen i oktober 2022. 
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Under 2022 togs ett nytt kliv tillsammans med företagarförening och Näringslivsråd,
som kallades Näringslivsråd 2.0 och Nästa kliv för företagsklimat.

KLIV l - förnya och forma näringslivsråd 2.0
Rådet behöver bestå av en blandning av företagare som kan vara representanter även för
andra företagare. Efterlysning har gått ut via mailutskick, direkta förfrågningar och via
Näringslivsnytt. Små och stora företag är representerade antingen genom direkt
deltagande eller via representanter för företagarförening och LRF.

KLIV 2 - tillsammans ta fram en ny actionplan
Ett första utkast till en ny actionplan utformades när rådet träffades på Sävenfors i
mitten av maj, och presenterades på företagsfrukost i september och för
kommunstyrelsen i oktober 2022.
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2 Actionplan 2022-2025 

Istället för en årlig handlingsplan togs en ”Actionplan 2022-2025” fram, som förutom 
det dagligt löpande arbetet med kommunikation, dialog och näringslivsfrämjande 
insatser fokuserar på några strategiskt viktiga områden inom bland annat 
kompetensförsörjning där kommun och näringsliv behöver arbeta långsiktigt och 
strategiskt tillsammans.  
 
Actionplan 2022-2025 är resultatet av en djupdykning i de olika mätningar och 
rankingar som mäter företagsklimatet och fokuserar på 5 frågor som ingår i Svenskt 
Näringslivs ranking och mätning av företagsklimatet. De fem frågorna identifierades 
som de viktigaste att arbeta med för att få nöjda företagare och de är också 
överensstämmande med de fokusområden som redan tidigare identifierats i andra årliga 
handlingsplaner.  
 
Bilden nedan visar hur de 5 enskilda enkätfrågorna kan klustras ihop till tydliga 
fokusområden.  
 

 
 

 
 
Dessa fokusområden fylls med aktiviteter, eller det vi valt att kalla actions Nedan följer 
en kort sammanställning och beskrivning av actions under 2022 för att sedan avslutas 
av en framåtblick vad som väntar 2023 och framåt.  
 

 
  

Dialog & 
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2.1 Dialog och kommunikation 
 
2.1.1 Företagsbesök 
 
Pandemin och restriktioner har i viss mån 
påverkat början av 2022, men under våren kunde en normalitet i verksamheten skönjas. 
Direkt dialog genom bland annat företagsbesök och träffar med företagen skapar ett gott 
klimat och en bra förståelse. Drygt 50 företagsbesök och träffar för dialog i olika former 
har genomförts under 2022 av näringslivschef, turismutvecklare, kommunstyrelsens 
ordförande gemensamt eller var för sig. Spendrups och Ovako besöktes på 
Kommunstyrelsens beredningstid i maj och juni.  
 

Frågor som diskuterats med företagen 
under året rör bland annat påverkan 
av krisen i Ukraina, 
kompetensförsörjning, barnomsorg på 
obekväm arbetstid, stöd för 
investeringar eller klimatomställning, 
fokus på elintensiva företag inför 
vintern 22/23 samt diverse 
utvecklingsfrågor som har resulterat i 
synpunkter och förslag till 
gemensamma utvecklingsmöjligheter.  

 
Dialogen hjälper även till att skapa 
en förståelse för varandras uppdrag, 
dvs företag respektive offentlig 
förvaltning.  
 
Utöver företagsbesök och träffar 
sker ett stort antal kontakter 
veckovis med företagare i 
kommunen via möten, e-post och 
telefon. Frågorna varierar från stort 
till smått, men berör diverse hinder 
och möjligheter för företags 
utvecklingsmöjligheter i Hällefors 
kommun 
 
I Svenskt Näringslivs mätning har företagens allmänna omdöme om företagsklimatet i 
Hällefors kommun förbättrats från 2,79 år 2020 till 2,88 år 2021 till 3,00 2022. Målet i 
strategin är att nå ett omdöme på minst 4,0.  
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2.1.2 Kommunikation 
 
För att förbättra informationen till företagen distribueras både Näringslivsnytt och 
Kommunbladet. 
 
Nyhetsbrevet Näringslivsnytt har skickats ut vid 7 
tillfällen under året. Innehåller information som är 
viktigt för företag, tex information om 
upphandlingar, artiklar om företag som etablerat 
eller expanderat, datum för träffar, aktuell 
information om stöd att söka m.m.  
 
Kommunbladet som går ut till alla hushåll i 
Hällefors och innehåller information till 
kommunens invånare har delats ut 4 ggr.   
Kommunbladet översätts även till finska.  
 
 
 
 
 
Facebooksidan Hällefors kommun Näringsliv lanserades under sommaren 2022 och 

fungerar som ett komplement till 
Näringslivsnytt – här presenteras bland 
annat nystartade företag, företag som 
satsar, goda nyheter och bilder från 
företagsbesök och 
företagspresentationer. 
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2.1.3 Mötesplatser 
Mötesplatser är en viktig del för dialog och kommunikation 
med kommunens företagare.  
 
2.1.3.1 Företagsfrukostar och After Work 
Företagsfrukost och After Work är mötesplatser 
för information, dialog, kunskapsutbyte, 
inspiration och nätverkande. I nya actionplanen 
beslutades att med start efter sommaren 2022 
skulle företagsfrukost ordnats sista onsdagen varje 
månad, (utom i juni, juli, oktober, pga. 
företagsfest samma vecka och december). Under 
2022 har frukostar hållits den 2 mars, 31 augusti, 
28 september och 23 november. After Work hölls 
den 18 maj på Georges Garage.  
 
2.1.3.2 Företagsfest 

 För första gången bjöd Hällefors kommun 
och företagarföreningen in kommunens 
företagare in till en fest där allt ordnades 
med hjälp av lokala leverantörer och 
underhållare. Det bjöds på buffé och musik 
och underhållning av Dinsdale, Angelica 
Carlsson och Magnus Bäcklund var både 
konferencier och bjöd på underhållning 
under kvällen. Datum för 2023 års 
företagsfest är satt till den 21 oktober. 
 
 
 

 
2.1.3.3 Näringslivsråd 
Näringslivsrådet har träffats under 4 tillfällen 
under året och då diskuterat både 
företagsklimat och strategiska 
utvecklingsfrågor..   
 
2.1.3.4 Övrigt 
I övrigt har dialogträffar rörande utveckling 
Hällefors Centrum hållits vid ett tillfälle och 
dialog med kommunens LRF-föreningar har 
hållits vid 2 tillfällen.  
Ett antal träffar har ordnats rörande utveckling 
av timmerterminal, deltagare har varit de 
större skogsägarna.1  
 

  

 
1 Enskild rapport kommer under våren 2023. 
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2.1.3 Mötesplatser
Mötesplatser är en viktig del för dialog och kommunikation
med kommunens företagare.

2.1.3.1 Företagsfrukostar och After Work
Företagsfrukost och After Work är mötesplatser
för information, dialog, kunskapsutbyte,
inspiration och nätverkande. I nya actionplanen
beslutades att med start efter sommaren 2022
skulle företagsfrukost ordnats sista onsdagen varje
månad, (utom i juni, juli, oktober, pga.
företagsfest samma vecka och december). Under
2022 har frukostar hållits den 2 mars, 31 augusti,
28 september och 23 november. After Work hölls
den 18 maj på Georges Garage.

2.1.3.2 Företagsfest

Dialog &
kommunikation

För första gången bjöd Hällefors kommun
och företagarföreningen in kommunens
företagare in till en fest där allt ordnades
med hjälp av lokala leverantörer och
underhållare. Det bjöds på buffe och musik
och underhållning av Dinsdale, Angelica
Carlsson och Magnus Bäcklund var både
konferencier och bjöd på underhållning
under kvällen. Datum för 2023 års
företagsfest är satt till den 21 oktober.

2.1.3.3 Näringslivsråd
Näringslivsrådet har träffats under 4 tillfällen
under året och då diskuterat både
företagsklimat och strategiska
utvecklingsfrågor..

2.1.3.4 Övrigt
I övrigt har dialogträffar rörande utveckling
Hällefors Centrum hållits vid ett tillfälle och
dialog med kommunens LRF-föreningar har
hållits vid 2 tillfällen.
Ett antal träffar har ordnats rörande utveckling
av timmerterminal, deltagare har varit de
större skogsägama.1

1 Enskild rapport konnner under våren 2023.
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2.2 Kompetensförsörjning  
 
Inom skolan arbetar man med Arbetsmarknadskunskap på olika 
sätt, i samverkan med näringslivsenheten genomförs också varje år 
lokal arbetsmarknadskunskap fokuserad på besöksnäringen tillsammans med Loka 
Brunn. Dessa dagar genomfördes vid tre tillfällen under våren, för Årskurs 8. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2.1 Barnomsorg på OB-tid  
I dialog med företagen har framkommit behov av tillgång till barnomsorg på obekväm 
arbetstid. Många industriföretag har påtalat behovet av barnomsorg för skiftarbetande 
föräldrar. Under 2023 kommer barnomsorg på obekväm arbetstid att genomföras under 
en försöksperiod för att sedan utvärderas.  
 
 
 
 
2.2.2 ”Praktik-all-inclusive” 
Ett första steg har tagits för att tillsammans med näringsliv, 
bostadsbolag och kommunen kunna erbjuda praktikplatser 
för elever på yrkesutbildningar i länet att kunna genomföra 
praktik på företag i Hällefors boende i samband med 
praktik. Detta för att möjliggöra för elever utan anknytning 
till Hällefors att kunna genomföra praktik på företag i 
kommunen. Arbetet kommer att fortsätta under 2023 och 
planen är att kunna börja marknadsföra ”Praktik-all-
inclusive” under 2023.  
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2.3 Kommunens service och bemötande 
 
 
Representant för Bygglovsavdelningen finns i Hällefors under 
företagsfrukostarna och även på plats efter för att kunna svara på företagens 
bygglovsrelaterade frågor. Under 2023, efter återinflytt i Formens Hus kommer även 
bygglov att finnas representerat vid ett antal tillfällen för drop-in för allmänheten. 
Myndigheten har under hösten genomfört utbildning i kommunikation, bemötande och 
att ställa om från kontrollmyndighet till servicemyndighet. 
 
2.4 Övriga aktiviteter och samverkan med andra organisationer  
 
Nyföretagarcentrum Bergslagen ger kostnadsfri rådgivning gällande affärsidé, budget 
och marknadsplaner för den som vill starta eget företag med syfte att de företag som 
startas också blir livskraftiga företag. Under 2022 har 15 nya aktiebolag, 22 nya 
enskilda firmor, 2 kommanditbolag och en ekonomisk förening startat i Hällefors 
kommun.Näringslivscheferna i KNÖL-kommunerna ingår i styrelsen för 
Nyföretagarcentrum. 
 
Inom Business Region Örebro (BRO) bedrivs ett gemensamt arbete för att 
resurseffektivisera och tillsammans hantera de frågor som varje kommun i länet har 
gemensamt med syftet att utveckla näringslivets förutsättningar i hela länet.  
BRO arbetar främst med att locka etableringar till vår region, men ansvarar också för 
gemensam marknadsföring och att ta fram verktyg som gynnar alla kommuner 
tillsammans. Det är BRO som samlar in och sammanställer NKI-resultaten för tillsyn 
och tillstånd för alla kommuners i länet. SBB deltar tillsammans med Näringslivschef 
aktivt i det NKI-arbete som Business Region Örebro driver i sitt NKI-råd. NKI-rådet 
utvärderar resultatet av service-mätningen och arbetar fram en gemensam verktygslåda 
med olika insatser för att hjälpa kunden att göra rätt från början, d.v.s. gå från 
kontrollinstans till servicemyndighet. Bland annat planeras NKI och fokus på 
företagens kundresa att bli en del av BRO-byggardagen under hösten 2022.  
Ledningsgruppen består av alla länets näringslivschefer och träffas 1 ggr/månad. 
 
Arbetet med förutsättningar för etablering av Lake Resort Bergslagen fortgår. 
Kommunen har tagit hjälp av Business Region Örebro som stöttar med 20 procent av en 
tjänst för att agera draglok och LOTS i projektet och nästintill veckovisa kortare 
avstämningar sker mellan tjänstepersoner på kommunledningskontoret, SBB och BRO. 
BRO hanterar direktkontakten med projektägaren. 
 
Utöver näringslivsfrågor fokuseras på ett antal andra frågor och inspel från diverse håll, 
här följer ett urval:  
- Regelbundna tjänsteledningsmöten Hfs Kommun/SBB 
- Deltagande i kommunövergripande ledningsgrupp.  
- Avstämning rörande studentbostäder samt månatliga avstämningsmöten med RHS-

ledningen i Grythyttan gällande utvecklingsfrågor 
- Bostadsförsörjningsdag 
- Utredning Studentbostäder 
- Utredning Timmerterminal 
- Lindholmstorpet, etablering Café, ansökan Allm. arvsfonden 
- Björskogsnäs, etablering café 
- Arbetsmiljöutbildning för alla chefer, 6 halvdagar 
- Utredning motionsspår Grythyttan 
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3 Framåtblick 2023  

I den löpande verksamheten för 2023 planeras ännu större fokus på dialog och 
kommunikation, framför allt på företagsbesök och direkt dialog med företagen, då 
analyser visar att en bra dialog med näringslivet är gemensamt för de kommuner som 
får bra resultat i Svenskt Näringslivs Enkät om företagsklimatet. 
 
Det tillkommer även några nya eller sedan tidigare förändrade aktiviteter som vi vill 
belysa lite extra: 
 
3.1 Samarbete med näringslivet på Campusmässan Örebro Universitet 
På Campusmässan kommer kommunen dels att ställa ut som arbetsgivare, men även 
satsa på platsmarknadsföring. Hällefors som plats att bo, leva och verka i och prata 
framtida kompetensbehov i näringslivet.  
 
3.2 EST med Näringslivsfokus 
EST är ett forum där man samordnar kommunens förvaltningar och externa aktörer, i 
korta och regelbundna avstämningar för att förebygga/åtgärda händelser snabbt och öka 
tryggheten. EST med Näringslivsfokus har diskuterats på näringslivsrådet, på 
företagsfrukostar och några intresserade företag har anmält sitt intresse. När EST med 
näringslivsfokus drar i gång kommer information att skickas ut till kommunens företag 
och dialog att föras med företagarföreningen angående representation från näringslivet. 
Beräknad start för EST med näringslivsfokus är 2023. 
 
3.3 Mässa - Spana Vägen  
Mässan kommer enligt önskemål från näringslivet att genomföras både 
inomhus/utomhus i sept/okt 2023. 
 
3.4 Arbetsmarknadskunskap med lokal prägel 
 

Önskemål från näringslivet att eleverna får större kännedom om de 
arbetsplatser som finns på kommunens företag. Under 2023 har 
näringslivsrådet uttryckt önskemål om att ta emot elever på 
företagssafari, där företagen håller öppet hus och eleverna väljer ett 
antal företag under dagen att besöka. Ett första möte angående 
detta ska hållas i januari 2023.  

 
3.5 Etablering 
När det gäller investering och etablering 
kommer finns detaljplanerad mark, som 
hittills framför allt marknadsförts på sidan 
Objektvision.se  
 
Under 2023 kommer Hällefors kommun 
tillsammans med BRO vässa erbjudandet på 
ledig mark och lokaler. Alla länets 
kommuner ska under 2023 lyftas in i 
Business Swedens databas SiteFinder, som 
fokuserar på den utländska marknaden med 
syfte att locka fler etableringar till Sverige.  
En länsgemensam Offertberedskapsdag är 
första stegen i detta arbete, och den är 
planerad till den 9 februari 2023. 

11(12)

3 Framåtblick 2023

I den löpande verksamheten för 2023 planeras ännu större fokus på dialog och
kommunikation, framför allt på företagsbesök och direkt dialog med företagen, då
analyser visar att en bra dialog med näringslivet är gemensamt för de kommuner som
får bra resultat i Svenskt Näringslivs Enkät om företagsklimatet.

Det tillkommer även några nya eller sedan tidigare förändrade aktiviteter som vi vill
belysa lite extra:

3.1 Samarbete med näringslivet på Campusmässan Örebro Universitet
På Campusmässan kommer kommunen dels att ställa ut som arbetsgivare, men även
satsa på platsmarknadsföring. Hällefors som plats att bo, leva och verka i och prata
framtida kompetensbehov i näringslivet.

3.2 EST med Näringslivsfokus
EST är ett forum där man samordnar kommunens förvaltningar och externa aktörer, i
korta och regelbundna avstämningar för att förebygga/åtgärda händelser snabbt och öka
tryggheten. EST med Näringslivsfokus har diskuterats på näringslivsrådet, på
företagsfrukostar och några intresserade företag har anmält sitt intresse. När EST med
näringslivsfokus drar i gång kommer information att skickas ut till kommunens företag
och dialog att föras med företagarföreningen angående representation från näringslivet.
Beräknad start för EST med näringslivsfokus är 2023.

3.3 Mässa - Spana Vägen
Mässan kommer enligt önskemål från näringslivet att genomföras både
inomhus/utomhus i sept/okt 2023.

3.4 Arbetsmarknadskunskap med lokal prägel

Önskemål från näringslivet att eleverna får större kännedom om de
arbetsplatser som finns på kommunens företag. Under 2023 har
näringslivsrådet uttryckt önskemål om att ta emot elever på
företagssafari, där företagen håller öppet hus och eleverna väljer ett
antal företag under dagen att besöka. Ett första möte angående
detta ska hållas i januari 2023.

3.5 Etablering
När det gäller investering och etablering
kommer finns detaljplanerad mark, som
hittills framför allt marknadsförts på sidan
Objektvision.se

Under 2023 kommer Hällefors kommun
tillsammans med BRO vässa erbjudandet på
ledig mark och lokaler. Alla länets
kommuner ska under 2023 lyftas in i
Business Swedens databas SiteFinder, som
fokuserar på den utländska marknaden med
syfte att locka fler etableringar till Sverige.
En länsgemensam Offertberedskapsdag är
första stegen i detta arbete, och den är
planerad till den 9 februari 2023.

.. ..
0.. 0rG...

... ... '.' .
• I



12(12) 

 

 

 

Kommunikation och näringsliv 712 83 Hällefors  
Besöksadress Kyllervägen 37 Hällefors  

Telefon 0591-641 00 vx    
kommun@hellefors.se 

 

12(12)

fuid]HÄLLEFORS
l { ) IKOMMUN

Kommunikation och näringsliv 712 83 Hällefors
Besöksadress Kyllervägen 37 Hällefors

Telefon 0591-641 00 vx
kommun@hellefors.se



 

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

 

INFORMATION 
 

Sida 

1(2) 
Datum  
2023-02-13  

Kommunförvaltningen 
   
Peter Wiker, 0591-641 45   
Peter.wiker@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

 

Information nybyggnation av badhus 
 

Nuläge 
 
Byggåtgärder i badhusdelen är i stort sett färdiga. Installationer och 
färdigställande av detaljer pågår.  
Entrérummet håller på att färdigställas. 
 
Olika förbesiktningar pågår.  

 
Det är vatten i bassängerna. Montage av det höj- och sänkbara golvet och 
lyftbordet pågår, och driftsättningen av vattenreningen är planerad till vecka 
8, även om styrsystemet provas i denna vecka.   
 
Arbetet med den yttre panelen håller på att slutföras 
 
Montering av solceller pågår. 
 
Byggstädning pågår i färdigställda delar, framför allt i bassängrummen. 

 
Entreprenörer som kompletterar anläggningen med åtgärder inne i ishallen har 
startat arbetet. Det är i första hand byggnation av ett kök till fikaserveringen 
som startat.  

 
Tidplan 
 
Inga förändringar. 
Slutbesiktning planeras 23:e och 24:e mars. Ansökan om verksamhetsstart till 
29 mars har lämnats till miljö- och byggkontoret.  
 
Ekonomi 
 
Inga förändringar. 

 
Övrigt 
 
Markarbeten runt badhuset kommer att genomföras med start i april. Ett möte 
kring justeringar av områdets utformning kommer att hållas. 
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