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Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Gustav Olofsson
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-02-10

Datum för anslags uppsättande 2015-02-13 Datum för anslags nedtagande 2015-03-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Ärendelista
§24 Val av justerare
§25 Lönekartläggning 2014 års löner
§26 Finansieringsmodell för Sydnärkes IT
§27 Nybyggnation av särskilt boende
§28 Hidinge idrottshall - namnförslag
§29 Internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsen
§30 Svar på remiss - Funktionellt prioriterat vägnät
§31 Synpunkter på samrådshandling översiktsplan (ÖP) för Hallsbergs kommun
§32 Överenskommelse angående partnerskap för sociala innovationer i Örebro län
§33 Begäran om ledamöter, ordinarie samt ersättare, till länets miljö- och naturvårdsråd

§34 Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om information vid Vattenpark Lillån 
samt namnlappar på nyplanterade träd i kommunen

§35 Anmälningsärende - Styrelseprotokoll för LEBO/LEKO och Holdingbolaget
§36 Anmälan av delegationsbeslut - Återrapportering av personalbeslut jan 2015
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§ 24 - Val av justerare

Ärendebeskrivning
Justering kommer ske 12 februari 2015 kl 08.00, sekreterares tjänsterum, kommunhuset i 
Fjugesta.

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Kjell Edlund (S) till justerare och till ersättare Kerstin Leijonborg (FL).
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§ 25 - Lönekartläggning 2014 års löner (KS 14-537)

Ärendebeskrivning 
Lönekartläggning är genomförd efter slutförd löneöversyn 2014. Lönekartläggningen har till 
syfte att analysera eventuella könsrelaterade löneskillnader.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger Lönekartläggning 2014 till handlingarna och att uppdrar till 
kommundirektören att slutföra löneöversyn 2015.

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger Lönekartläggning 2014 till handlingarna och att uppdrar till 
kommundirektören att slutföra löneöversyn 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lönekartläggning 2014
 Lönekartläggning Lekebergs kommun 2014
 Bilaga 1 sammanställning
 §3  Lönekartläggning 2014 års löner
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§ 26 - Finansieringsmodell för Sydnärkes IT (KS 15-23)

Ärendebeskrivning 
Sydnärkes IT-förvaltning fick i uppdrag att ta fram en finansieringsmodell för att tydligt och 
enkelt reglera kostnaderna mellan kommunernas förvaltningar och IT.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag som i korthet innebär att finansiering av 
investeringsutgift görs av Sydnärkes IT-nämnd (d.v.s. hos värdkommunen). 

Driftkostnader finansieras genom en årlig intäkt från de samverkande kommunerna till 
täckande av kostnaderna för den gemensamma nämndens och förvaltningens verksamhet. 
Kostnader för nämndens verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas av 
de samverkande kommunerna med respektive kommuns procentuella andel av det totala 
antalet anställda.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till finansieringsmodell för Sydnärkes IT-nämnd.

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till finansieringsmodell för Sydnärkes IT-nämnd.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Finansieringsmodell för Sydnärkes IT
 Förslag till finaniseringsmodell för Sydnärkes IT-nämnd
 Protokollsutdrag Sydnärkes IT-nämnd 2014-12-06 §6 Finansieringsmodell för Sydnärkes IT-

nämnd
 §4 Finansieringsmodell för Sydnärkes IT
 Finansieringsmodell Sydnärkes IT
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§ 27 - Nybyggnation av särskilt boende (KS 14-663)

Ärendebeskrivning 
Vård och omsorgsförvaltningen fick i slutet av 2013 uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram 
en förstudie med förslag på hur kommunen ska hantera det framtida behovet av 
boendelösningar för äldre, särskilt gällande särskilt boende, korttidsboende, men också se 
över ordinärt boende för den äldre medborgaren. Förstudien påbörjades i januari 2014.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2014-12-08 § 100 att ställa sig bakom förstudiens 
förslag om att i etapp 1 bygga 24 lägenheter för särskilt boende och i etapp 2 ytterligare 24 
lägenheter för särskilt boende. Vidare beslutade nämnden om att föreslå kommunstyrelsen 
bygga ett särskilt boende enligt förstudiens förslag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. Uppdrar till LEKO att ta fram kostnadskalkyl samt finansieringsmodell för nybyggnation av 
särskilt boende enligt förstudiens förslag till kommunstyrelsens sammanträde i april.
2. Uppdrar till kommundirektören att ta fram kostnadskalkyl samt finansieringsmodell för 
infrastrukturella behov för området till kommunstyrelsens sammanträde i april.

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen
1. Uppdrar till LEKO att ta fram kostnadskalkyl samt finansieringsmodell för nybyggnation av 
särskilt boende enligt förstudiens förslag till kommunstyrelsens sammanträde i april.
2. Uppdrar till kommundirektören att ta fram kostnadskalkyl samt finansieringsmodell för 
infrastrukturella behov för området till kommunstyrelsens sammanträde i april.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Nybyggnation av särskilt boende
 Förstudie- Långsiktig planering av boende för äldre i Lekebergs kommu
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 Protokollsutdrag VON 2014-12-08 -Långsiktig planering av boende för äldre  i Lekeberg
 §5 Nybyggnation av särskilt boende
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§ 28 - Hidinge idrottshall - namnförslag (KS 14-117)

Ärendebeskrivning 
I anslutning till nya skolan i Hidinge byggs en välutrustad idrottshall med läktare och god 
tillgänglighet. Idrottshallen ska användas av skolan för gymnastikundervisning samt 
allmänheten (föreningar, enskilda) för utövande av olika idrotter, motion, dans mm. Lokalen 
är även lämplig för andra publika arrangemang. I första hand är anläggningen en resurs för 
de lokala, kommunala behoven, men den strategiska belägenheten i anslutning till skolan, 
idrottsplatsen och motorvägen nära Örebro gör den attraktiv för andra aktörer. M a o finns 
möjligheter att hyra ut idrottshallen och därigenom öka både nyttjandegraden och 
intäktsfinansieringen av driften. 

Lokalen har en tydlig koppling till platsen, Hidinge, och nya skolan med samma namn. 
Lekeberg som kommun och område är ett vidare geografiskt begrepp, men tänkbart 
alternativ. Det är viktigt att använda vedertagna, inarbetade ortsnamn, för etablering av och 
lokalisering av verksamheter.

Benämningen bör vidare vara relevant ur ett anläggningsperspektiv. Idrottshallen är inte en 
”arena” i dess rätta bemärkelse, inte heller en gymnastiksal, utan en an-läggning med 
fullstora mått för ett antal olika idrotter och en viss läktar kapacitet, serveringsmöjligheter 
mm. Det bör vara korrekt och tydligt som ”varudeklaration” för vilka funktioner/möjligheter 
lokalen och miljön representerar.

Andra benämningar som person- och företagsnamn är endast aktuella i samband med större 
sponsorinsatser/-avtal och förekomsten av väl inarbetade, regionalt eller nationellt 
betydelsefulla personligheter o l. I dagsläget saknas förutsättningar för detta gällande 
idrottshallen i Hidinge.

Förslag till beslut
Mot denna bakgrund bör kopplingen till platsen - orten eller kommunen - samt lokalens 
funktion och utförande - idrottshall/hall - prioriteras vid namnsättning av anläggningen. Två 
tänkbara alternativ är:
1. Hidinge idrottshall
2. Lekebergshallen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till kommunstyrelsen.

Beslut
Yrkanden
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Kerstin Lejeonborg (FP) yrkar att kommunen låter medborgarna lämna förslag på namn till 
idrottshallen och att kommunstyrelsen arbetsutskott därefter får i uppdrag att lämna förslag 
till kommunstyrelsen på namn. 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att låta medborgarna lämna förslag på namn till idrottshallen och 
att kommunstyrelsen arbetsutskott därefter får i uppdrag att lämna förslag till 
kommunstyrelsen på namn. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Hidinge idrottshall namnförslag
 §6 Hidinge idrottshall - namnförslag
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§ 29 - Internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsen (KS 15-46)

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd 
fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner 
som skall omfattas av granskningen under en viss period.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2015
 Internkontrollplan 2015 för Kommunstyrelsen
 §7  Internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsen
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§ 30 - Svar på remiss - Funktionellt prioriterat vägnät (KS 14-543)

Ärendebeskrivning 
En remiss avseende vilka vägar som ska prioriteras i syfte att uppnå ett funktionellt 
transportsystem har inkommit från Trafikverket. Genom prioriteringar i vägnätet ska 
infrastrukturen bidra till tillväxt och satsningar på vissa delar av vägnätet ska främja regional 
tillgänglighet. En strategi som innefattar både regional och nationell nivå föreslås som 
planeringsunderlag för samsyn kring framtida prioriteringar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. Antar förslag till yttrande,
2. Anser remissen besvarad. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen
1. Antar förslag till yttrande,
2. Anser remissen besvarad. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Funktionellt prioriterat vägnät
 Förslag till yttrande - Funktionellt prioriterat vägnät
 Missiv till remiss funktionellt prioriterat vägnät
 Rapport funktionellt prioriterat vägnät - oktober 2014
 Handledning - Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät
 Regionkarta - Region öst
 Länskarta - Örebro län
 §8 Svar på remiss - Funktionellt prioriterat vägnät
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§ 31 - Synpunkter på samrådshandling översiktsplan (ÖP) för 
Hallsbergs kommun (KS 15-3)

Ärendebeskrivning 
Lekebergs kommun har givits möjlighet att lämna svar på samrådsremissen ”Översiktsplan 
för Hallsbergs kommun”.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till svar på remiss angående översiktsplan för Hallsbergs 
kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till svar på remiss angående översiktsplan för Hallsbergs 
kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Samråd ÖP Hallsberg
 Svar på samrådsremiss angående översiktsplan för Hallsbergs kommun
 ÖP Hallsbergs kommun samrådsversion 2014
 Hjälp oss forma möjligheter för framtiden i Hallsbergs kommun
 §9 Synpunkter på samrådshandling översiktsplan (ÖP) för Hallsbergs kommun
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§ 32 - Överenskommelse angående partnerskap för sociala 
innovationer i Örebro län (KS 15-53)

Ärendebeskrivning 
I samband med tillblivelsen av Region Örebro län sluter regionorganisationen en 
överenskommelse med Stiftelsen Cesam. Cesam ges ansvar för att koordinera partnerskapet 
för sociala innovationer i Örebro län, i enlighet med landstingsstyrelsens tidigare beslut. Det 
huvudsakliga syftet med partnerskapet är att ge stöd och rådgivning i framväxten av sociala 
innovationer. En social innovation är en ny idé, ny tjänst eller ny modell som tar itu med 
samhälleliga behov och utmaningar. 
Genom undertecknande överenskommelse ingår Lekebergs kommun i partnerskapet för 
sociala innovationer i Örebro län. Lekebergs kommun förbinder sig att, via partnerskapet, 
efter bästa förmåga samverka i frågor gällande sociala innovationer.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tecknar överenskommelse med Stiftelsen Cesam om att Lekebergs 
kommun ingår i partnerskap för sociala innovationer i Örebro län.

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen tecknar överenskommelse med Stiftelsen Cesam om att Lekebergs 
kommun ingår i partnerskap för sociala innovationer i Örebro län.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Angående partnerskap för sociala innovationer
 Överenskommelse om partnerskap för sociala innovationer i Örebro län
 Brev angående partnerskap för sociala innovationer
 §11 Överenskommelse angående partnerskap för sociala innovationer
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§ 33 - Begäran om ledamöter, ordinarie samt ersättare, till länets 
miljö- och naturvårdsråd (KS 15-113)

Ärendebeskrivning 
Länstyrelsen saknar uppgifter från LEkebergs kommun angående ordinarie ledamot 
respetive ersättarer i det regionala Miljö- och naturvårdsrådet.

Kommunstyrelsen behöver välja en ledamot och en ersättare till rådet.

Beslut
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar att Wendla Thorstensson (C) utses till ordinarie ledamot.

Kjell Edlund (S) yrkar att Michael Larsson utses till ersättare.

Beslut

Kommunstyrelsen utser Wendla Thorstensson (C) till ordinarie ledamot och Michael Larsson 
(S) till ersättare i det regionala Miljö- och naturvårdsrådet.

Beslutsunderlag
 Begäran om ledamöter, ordinarie samt ersättare, till länets miljö- och naturvårdsråd
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§ 34 - Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om 
information vid Vattenpark Lillån samt namnlappar på 
nyplanterade träd i kommunen (KS 14-566)

Ärendebeskrivning 
Kerstin Pettersson, Fjugesta har den 2014-11-05 inkommit med ett medborgarförslag 
angående att kommunen borde göra reklam för promenaden runt de nya dammarna 
nedanför reningsverket samt namnlappar på nyplanterade träd till kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att medborgarförslaget ligger i linje med den 
planering som finns kring att sätta upp en informationstavla och att medborgarförslaget 
därmed är tillgodosett.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till svar på medborgarförslag om information vid Vattenpark 
Lillån samt namnlappar på nyplanterade träd i kommunen

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till svar på medborgarförslag om information vid Vattenpark 
Lillån samt namnlappar på nyplanterade träd i kommunen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om information vid Vattenpark Lillån
 Förslag till yttrande angående medborgarförslag Vattenpark Lillån
 Medborgarförslag angående att kommunen gör reklam för de nya dammarna nedanför 

reningsverket samt namnlappar på nyplanterade träd
 §12 Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om information vid Vattenpark Lillån 

samt namnlappar på nyplanterade träd i kommunen
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§ 35 - Anmälningsärende - Styrelseprotokoll för LEBO/LEKO och 
Holdingbolaget (KS 15-34)

Ärendebeskrivning 
Anmälan av styrelseprotokoll för LEBO/LEKO och Holdingbolaget till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll från styrelsemöte Lebo 2014-12-17
 Protokoll från styrelsemöte Lebo bilaga nr 2 ramavtal
 Protokoll från styrelsemöte Lebo bilaga 3
 Protokoll från styrelsemöte Leko protokoll 2014-12-17
 Protokoll från styrelsemöte Leko bilaga nr 2 ramavtal
 Protokoll från styrelsemöte Leko bilaga 3
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§ 36 - Anmälan av delegationsbeslut - Återrapportering av 
personalbeslut jan 2015 (KS 15-106)

Ärendebeskrivning 
Återrapportering av personalbeslut januari 2015

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner anmälan om delegationsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner anmälan om delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 Anmälan av delegationsbeslut - Återrapportering av personalbeslut jan 2015
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Lönekartläggning 2014 års 
löner

§25

KS 14-537
   

25



Tjänsteskrivelse 2015-01-27 1 (1)

Dnr: KS 14-537

Tjänsteskrivelse - Lönekartläggning 2014

Ärendebeskrivning
Lönekartläggning är genomförd efter slutförd löneöversyn 2014. Lönekartläggningen 
har till syfte att analysera eventuella könsrelaterade löneskillnader.

1 Bakgrund
Mot bakgrund av gällande diskrimineringslagstiftning har personalavdelningen 
genomfört en lönekartläggning med syfte att analysera löneskillnader mellan kvinnor 
och män. Kommunens ledningsgrupp, jämställdhetsgrupp och de fackliga 
organisationerna har varit delaktiga i lönekartläggningsprocessen.

2 Analys
Påvisade löneskillnader har bedömts som sakliga och anses inte bero på kön. Dock 
kan konstateras att det finns skillnader i lönestrukturen som beror på andra faktorer, 
som t.ex. marknadslöneläget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger Lönekartläggning 2014 till handlingarna och att uppdrar till 
kommundirektören att slutföra löneöversyn 2015.

LEKEBERGS KOMMUN

Hans Boskär Anna Frödin
Kommundirektör Personalsekreterare
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Lönekartläggning Lekebergs kommun 2014
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Sammanfattning
De löneskillnader som har identifierats har kunnat förklaras med någon eller flera av 
följande variabler: erfarenhet i yrket, kompetens, individuell lönesättning, samt 
marknadspåverkan vid rekrytering. Det finns även ett flertal befattningar som 
innehas av en eller ett fåtal personer där lönen speglar svårigheten att rekrytera eller 
vikten av att behålla kompetensen i kommunen. Därmed anses löneskillnaderna vara 
förklarade med sakliga argument och Lekebergs kommun har således inga osakliga 
löneskillnader utifrån kön varför ingen handlingsplan kommer att upprättas.  
Däremot så finns det grupper som utifrån sin värdering har en låg lönesättning, detta 
har dock inget med kön att göra. Det kan dock ändå finnas behov av att arbeta med 
lönestrukturen.

Lönekartläggning enligt diskrimineringslagen
Följande dokument utgör den kartläggning och analys av löneskillnader mellan 
kvinnor och män som går under begreppet lönekartläggning (vilket regleras i 
diskrimineringslagen kap 3 § 2, 10 och 11). Lönekartläggningens syfte är att kartlägga 
och analysera om de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män har sin 
förklaring i medarbetarnas könstillhörighet eller om det finns andra sakliga 
förklaringar till varför det skiljer i lön. Om arbetsgivaren inte kan motivera 
löneskillnaderna som sakliga måste dessa skillnader justeras enligt lagtexten. 

Kommunens arbete med lönekartläggningen har varit indelade i följande fyra steg. 

1. Granskning av lönepolitiken: Granskning av skrivningar och kommunens 
tillämpning av avtal, policys och praxis som reglerar lönesättning och andra 
anställningsvillkor som gäller i kommunen.

2. Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter: Kartläggning av medarbetarnas 
arbetsuppgifter för att få fram vilka medarbetare som utför arbeten som är att 
betrakta som lika respektive vilkas arbetsuppgifter som är att betrakta som 
likvärdiga och således ska jämföras lönemässigt i analysen.

3. Analys av löneskillnader: Analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som 
utför arbetsuppgifter som är att betrakta som lika samt mellan 
kvinnodominerade grupper av medarbetare och grupper av medarbetare som 
inte är eller brukar vara kvinnodominerade som är betraktade som likvärdiga.

4. Upprättande av handlingsplan: Upprättande av handlingsplan för jämställda 
löner där resultatet av lönekartläggningen och analysen redovisas. I 
handlingsplanen redovisas vidare de åtgärder som behöver vidtas för att 
korrigera eventuella osakliga löneskillnader
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Arbetsgrupp
I Lekebergs kommun genomför vi regelbundet lönekartläggningar för att säkerställa 
en god lönepolitik och lönestruktur. I årets lönekartläggning har en översyn gjorts av 
tidigare arbetsvärdering och lönekartläggning på 2013 års löner. Arbetet har letts av 
personalsekreterare Anna Frödin med stöd av en konsult med erfarenhet av liknande 
arbeten från företaget Sysarb. Även kommundirektör och personalchef har deltagit i 
delar av arbetet.  Lönesättande chefer har bidragit med information om 
sakförhållanden. 

Samverkan med fackliga representanter har gjorts under arbetsvärderingen med 
samtliga fackförbund. I samband med lönekartläggningen har samverkan skett 
genom kommunens jämställdhetsgrupp samt med de fackliga organisationerna i 
central samverkansgrupp.

Granskning av lönepolitiken

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivarens bestämmelser och praxis som styr och 
påverkar lönesättningen analyseras utifrån ett könsperspektiv. Är lönepolitiken 
könsneutral? Lönesätts kvinnor och män på samma grund? Nedan följer analys av 
kommunens bestämmelser för lönesättning utifrån lönepolicyn samt de av centrala 
parter kollektivavtalade löneavtalen.

Är arbetsgivarens lönepolitik könsneutral?
Enligt första paragrafen i löneavtalet till HÖK13 står det att ”Lönebildning och 
lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verk- samheten. Lönen ska 
stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. 
Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och 
resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- 
och anställningsvillkoren.”

Kommunens lönepolicy uttrycker samma värdering som avtalet - lönesystemet är ett 
system för individuell och differentierad lönesättning. Lönedifferentiering hänvisar 
till att olika arbetsuppgifter lönesätts i förhållande till varandra. Medarbetare som 
utför arbetsuppgifter som ställer stora krav på medarbetaren får en högre 
utgångspunkt lönemässigt inför bedömningen av den individuella delen av 
lönesättning, medarbetarens prestation, än den som har arbetsuppgifter som ställer 
mindre krav på medarbetaren.

Lönevillkoren i kommunen påverkas också utav det löneavtalet benämner 
”förutsättningar för att rekrytera och behålla personal”, dvs rådande läge på 
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arbetsmarknaden. Vissa yrken är svårrekryterade vilket höjer lönenivån för de 
medarbetarna emedan andra är väldigt lätt rekryterade och detta påverkar också 
lönenivåerna. Att lönesätta ur ett marknadsperspektiv anses i mångas ögon som 
godtyckligt och att detta aldrig kan förklara löneskillnader mellan kvinnor och män. 
Ur arbetsgivarens synvinkel måste dock hänsyn tas till marknadslöneläget för att 
överhuvudtaget kunna behålla eller rekrytera vissa medarbetare eller till och med 
hela grupper av medarbetare. 

I kommunens lönepolicy fastställs principer för lönesättning. I dessa uttrycks bl.a. att:

- Ansvaret för lönesättning ligger hos de chefer som har verksamhets-, 
personal och budgetansvar. 

- Lönesättningen är grundad på en systematisk befattnings- och 
prestationsvärdering utifrån verksamhetens krav. 

- Lönesättningen är individuell och bestäms utifrån en samlad bedömning av 
arbetsuppgifternas svårighet och krav på ansvar, prestation samt 
marknadslöneläge. 

- Bedömningsgrunder/kriterier ska utifrån verksamheten preciseras inom 
respektive enhet/kontor med stöd av en kommungemensam grundstruktur. 

Bedömningsgrunderna ska vara fastställda i samverkansgrupp och kända av alla 
medarbetare genom regelbundna medarbetarsamtal med lönesättande chef.

Lönepolitiken bedöms som könsneutral.

Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter

Kommunen har en differentierad lönesättning och det innebär således att olika 
arbetsuppgifter lönesätts i förhållande till varandra. Lönesättningen differentieras 
beroende på vilka arbetsuppgifter som utförs. Medarbetare med svåra 
arbetsuppgifter bör ha en högre lön än medarbetare med lättare arbetsuppgifter. 
Om så inte är fallet ska en saklig förklaring finnas till varför det skiljer i lön. Det finns 
ju mer som påverkar lönen än endast arbetsuppgiftens svårighetsgrad (ex. 
medarbetarens prestation och marknaden).

Lika arbete

För att kunna urskilja vilken del av lönen som är individuell (prestation) och vilken 
som är differentierad (beror på arbetsuppgifter) börjar lönekartläggningsarbetet med 
att gruppera samman de medarbetare som anses utföra lika arbetsuppgifter. Genom 
denna åtgärd förklarar inte arbetsuppgiften varför det skiljer i lön mellan olika 
medarbetare inom en och samma gruppering eftersom deras arbetsuppgifter är lika. 
Eventuella löneskillnader måste således ha sin grund i andra faktorer.
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Kommunens månadsavlönade medarbetare (563 personer) har i kartläggningen 
grupperats i 68 olika grupperingar av medarbetare som anses utföra lika arbete. 
Dessa grupperingar har bedömts som de utför tillräckligt lika arbete för att kunna 
grupperas tillsammans.   

Likvärdigt arbete

När dessa grupperingar finns vid handen kvarstår faktum att det finns löneskillnader 
mellan dessa grupper. Det skiljer 43 300 kronor i medellön mellan den grupp som 
tjänar mest och den som tjänar minst. Denna löneskillnad beror inte på individuell 
lönesättning utan förklaringen pekar mest på en differentierad lönesättning där den 
grupp(det arbete) med högst lön har större krav på sina arbetsuppgifter än den 
grupp med lägst lön. 

Nästa steg i lönekartläggningen har således varit att genomföra en systematisk 
bedömning av de olika arbetsuppgifterna för att bestämma de olika gruppernas 
förhållande till varandra. Vilka arbetsuppgifter ställer större krav och vilka ställer 
lägre krav på medarbetarna. I årets lönekartläggning har en ny arbetsvärdering 
genomförts utifrån en ny faktorplan med delvis andra och fler faktorer än tidigare 
faktorplan.

Till hjälp för denna bedömning har ett arbetsvärderingssystem använts som tagits 
fram gemensamt med flera grannkommuner i Västerbotten och tillsammans med 
företaget Sysarb. Systemet är faktorbaserat och arbetsuppgifternas krav bedöms på 
varje faktor utifrån vilka krav de ställer på medarbetaren inom områdena kunskaper 
och färdigheter, ansvartagande, ansträngning och arbetsmiljö (enligt 
diskrimineringslagen ska dessa områden finnas med för att utreda vilka arbeten som 
är likvärdiga.)

Resultatet av arbetsvärderingen har skapat en lista där grupperingarna rangordnats 
utifrån de krav arbetsuppgiften ställer; från den lägsta till den högsta. På detta sätt 
kan en analys av löneskillnader genomföras mellan grupperingar som bedömts 
likvärdiga. Mellan likvärdiga grupper beror inte löneskillnader på arbetet, d.v.s. att 
den grupp som tjänar mer har svårare arbetsuppgifter än den grupp som tjänar 
minst, eftersom arbetsuppgifterna bedömts som likvärdiga. 

Generell analys av löneskillnader1 

När såväl indelningen av medarbetare i grupper om lika arbete och värderingen av 
dessa grupper är genomförd finns det ett underlag som kan analyseras. Analysens 

1 Bilaga 1 sammanställning s 1, ”generell analys”
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utgångspunkt är att utreda om det finns skillnader i lön mellan kvinnor och män som 
inte går att förklara med könsneutrala faktorer.

Generell analys av gruppernas sammansättning och lönenivåer

Om man delar kommunens samtliga kvinnors medellön med männens medellön får 
man fram en faktor på 0,90. Frågan är om denna löneskillnad är könsrelaterad eller 
om det finns andra sakliga förklaringar till varför det skiljer i lön mellan kvinnor och 
män. Vid en första genomgång av lönenivåer, lönespridning och lönestrukturer inom 
och mellan olika grupper av medarbetare visar materialet på att det inte är så stora 
löneavvikelser mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbeten i 
kommunen.

I 10 av grupperna tjänar männen mer än kvinnorna i medellön och i 10 av grupperna 
är det motsatta förhållandet att det är kvinnorna som tjänar mer, dessutom finns det 
en grupp där det inte finns någon skillnad i medellön. I 47 av grupperna kan det inte 
finnas några skillnader i lön mellan könen eftersom de är sammansatta av antingen 
kvinnor eller män. I de 20 grupper där det finns medarbetare av båda könen har 6 
grupper små löneskillnader, mindre än 2 %. Även dessa grupper har analyserats.

72 % av grupperna är kvinnodominerade (46 av 68.). Måttet för att en grupp ska 
räknas som kvinnodominerad är att kvinnorna utgör minst 60 % av medarbetarna i 
gruppen. Detta mått är satt utifrån den nationella statistiken som påvisar att om det 
är många kvinnor som arbetar inom ett yrke så påverkar detta lönesättningen 
negativt för gruppen. Dessa 46 kvinnodominerade grupper innehåller 87,2 % av 
kommunens medarbetare. De kvinnodominerade grupperna innehåller således 
betydligt fler medarbetare i kartläggningen än de icke kvinnodominerade grupperna.  
En förklaring till detta är att dessa grupper främst finns inom vård, omsorg samt 
barnomsorgen (ex. undersköterskor och barnskötare) vilka utför arbete som kräver 
stor bemanning. 

Resultatet av arbetsvärderingen visar att de kvinnodominerade grupperna fördelar 
sig jämnt i rangordningen av arbetsuppgifternas svårighetsgrad, allt från 
yrkesgrupper med lägre krav till yrkesgrupper med mycket höga krav. 

I första anblicken tycks löneavvikelserna förklaras av systemet för individuell och 
differentierad lönesättning som tillämpas av arbetsgivaren. En grundligare analys 
utifrån diskrimineringslagens krav har dock också genomförts.

Resultatet av analysen av löneskillnader mellan kvinnor och män 
som utför lika arbete2

2 Bilaga 1 sammanställning s 4, ”lika analys”
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I arbetet med att analysera löneskillnaderna mellan kvinnor och män som utför lika 
arbete har målet varit att säkerställa att inget av könen diskrimineras på grund av 
kön. Detta då praxis hos den granskande myndigheten är att just detta skall göras. De 
grupper där det endast finns det ena könet lämnas utanför denna granskning, vilket 
är 47 grupper samt den grupp där det inte finns någon skillnad i medellön mellan 
kvinnor och män. Detta innebär att granskningen har begränsats till 20 grupper. 

De löneskillnader som finns mellan kvinnor och män som anses utföra lika arbete 
förklaras i många fall med hänvisning till kriterierna för individuell lönesättning. 
Medarbetare med lång och bred erfarenhet har ofta byggt upp hög kompetens vilket 
värderas lönemässigt. Dessutom har löneskillnaderna vid något tillfälle förklarats 
med att en av medarbetarna i gruppen har ett visst mindre ansvar eller färre 
arbetsuppgifter. 

I några grupper används marknadsfaktorer som löneförklaringar. I dessa fall handlar 
marknadsfaktorn oftast om situationer då svårigheter att rekrytera och få tag i rätt 
person påverkar löneläget för enskilda individer i en grupp. Lönesättningen sker i 
kommunen men lönesättningen påverkas av omvärldsfaktorer som tillgång och 
efterfrågan.

Samtliga löneskillnader i de 20 grupperna kan förklaras med argument som anses 
vara sakliga och ej vara kopplade till kön. Inga åtgärder läggs till handlingsplan för 
jämställda löner.

Resultatet av analysen av löneskillnader mellan likvärdiga grupper 
och mellan värderingsboxar3

Analysen i denna del av lönekartläggningen utgår från kraven i diskrimineringslagen 
och dess förarbeten om att det är löneskillnaderna mellan likvärdiga 
kvinnodominerade grupper och icke kvinnodominerade grupper som ska jämföras 
och förklaras. De fall där en kvinnodominerad grupp tjänar mindre än en icke 
kvinnodominerad yrkesgrupp måste detta således förklaras med könsneutrala 
argument. Enligt Prop. 1999/2000:143 sid. 76 ska också grupper ”med lägre krav i 
arbetet men som trots detta har högre lönenivå tas med i jämförelsen och analysen” 
i jämförelse med kvinnodominerade grupper. 

I kommunens lönekartläggning innebär ovanstående skrivning exempelvis att bland 
de grupper som bedömts likvärdiga men består av endast ett kön så kommer inte en 
löneskillnad att analyseras. I värderingsbox 10 finns exempelvis grupperna 
kommunsekreterare, nämndsekreterare och socialpedagog.  Trots att löneskillnaden 
mellan dessa tre grupper är 3 900 kr och att de är bedömda som likvärdiga så 
kommer inte denna löneskillnad att analyseras då dessa grupper är 
kvinnodominerade och löneskillnaderna dem emellan inte anses bero på kön. 

3 Bilaga 1 sammanställning s 11, ”likvärdig analys”
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Analysen utgår endast från de fall där kvinnodominerade gruppers lönenivå är lägre 
än icke kvinnodominerade gruppers lönenivå. Därmed kommer, som exempel, en 
analys4 att ske mellan grupperna barnskötare i värderingsbox 6 och 
renhållningsarbetare i värderingsbox 4. Det skiljer 679 kronor i lön mellan grupperna 
och barnskötare som är en kvinnodominerad grupp tjänar mindre än 
renhållningsarbetaren (vilken inte är kvinnodominerad) trots att barnskötaren har en 
högre värdering av arbetet. Det är detta lönekartläggningen och analysen syftar till – 
att granska om kvinnodominerade grupper tjänar mindre än likvärdiga icke 
kvinnodominerade grupper eller icke kvinnodominerade grupper med lägre värdering 
och om detta beror på kön.

Denna del av analysen handlar således om att klargöra om dessa löneskillnader är 
könsrelaterade och kräver en åtgärd eller om arbetsgivaren har sakliga förklaringar 
som motiverar de icke kvinnodominerade gruppernas högre löneläge.

Samtliga skillnader mellan likvärdiga arbeten och grupper med lägre krav i arbetet 
har förklarats med sakliga argument. Inga åtgärder biläggs till handlingsplan för 
jämställda löner.

4 Bilaga 1 sammanställning s 11,  ”likvärdig analys”
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Arbete Antal anställda Antal kvinnor Antal män Andel kvinnor Medellön kvinnor Medellön män Medellön totalt Lön % (K/M)
Värderingsbox 1
Djurskötare 2 2 0 100,0 19560 0 19560 0,0
Värderingsbox 2
Lokalvårdare 8 8 0 100,0 21891 0 21891 0,0
Värderingsbox 3
Måltidsbiträde 12 12 0 100,0 21341 0 21341 0,0
Värderingsbox 4
Assistent 9 9 0 100,0 24333 0 24333 0,0
Hemservicepersonal 5 5 0 100,0 22564 0 22564 0,0
Renhållningsarbetare 2 0 2 0,0 0 23115 23115 0,0
Värderingsbox 5
Assistent 2 2 2 0 100,0 25450 0 25450 0,0
Kock/Kokerska 5 4 1 80,0 24062 24300 24110 99,0
Lokalvård Teamledare 3 3 0 100,0 23650 0 23650 0,0
Resurspedagog 6 5 1 83,3 24993 19450 24069 128,5
Vårdbiträde 7 5 2 71,4 19523 20120 19694 97,0
Värderingsbox 6
Barnskötare 40 38 2 95,0 22370 23700 22437 94,4
Fritidsledare 4 2 2 50,0 19850 22010 20930 90,2
Samordnare 3 2 1 66,7 25370 23557 24765 107,7
Värderingsbox 7
Vaktmästare 6 0 6 0,0 0 22183 22183 0,0
Vårdare 11 11 0 100,0 23457 0 23457 0,0
Yttre skötsel 2 0 2 0,0 0 22145 22145 0,0
Värderingsbox 8
Boendestödjare 17 14 3 82,4 24210 23196 24031 104,4
Handledare daglig vht 7 7 0 100,0 25114 0 25114 0,0
Personlig assistent 3 3 0 100,0 22595 0 22595 0,0
Undersköterska 143 142 1 99,3 23633 24050 23636 98,3
Värderingsbox 9
Anhörigrådgivare 1 0 1 0,0 0 25520 25520 0,0
Anläggningsarbetare (Gatu- o VA-tekniker) 1 0 1 0,0 0 25440 25440 0,0
Bibliotekarie 3 3 0 100,0 28733 0 28733 0,0
IT tjänster och support 5 1 4 20,0 28200 26565 26892 106,2
Värderingsbox 10
Kommunsekreterare 1 1 0 100,0 30950 0 30950 0,0

Generell analys
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Nämndsekreterare 1 1 0 100,0 28600 0 28600 0,0
Socialpedagog 1 1 0 100,0 27050 0 27050 0,0
Värderingsbox 11
Datapedagog 1 0 1 0,0 0 27900 27900 0,0
Folkhälsopedagog 4 4 0 100,0 28075 0 28075 0,0
Handläggare 4 3 1 75,0 32750 35100 33337 93,3
IT Datacenter 5 0 5 0,0 0 28350 28350 0,0
Värderingsbox 12
Folkhälsostrateg 1 1 0 100,0 31700 0 31700 0,0
Fritidspedagog 15 12 3 80,0 25250 23666 24933 106,7
Förskollärare 69 69 0 100,0 25599 0 25599 0,0
IT-strateg 1 0 1 0,0 0 37850 37850 0,0
IT-teamledare 2 1 1 50,0 31000 32650 31825 94,9
SYV 1 1 0 100,0 28200 0 28200 0,0
Värderingsbox 13
Arbetsterapeut 7 7 0 100,0 28597 0 28597 0,0
Ekonom 2 2 0 100,0 37500 0 37500 0,0
Handledare AME 3 1 2 33,3 27900 29025 28650 96,1
SFI-lärare 1 1 0 100,0 32523 0 32523 0,0
Värderingsbox 14
Ingenjör 1 0 1 0,0 0 33900 33900 0,0
Lärare 1-7 43 34 9 79,1 28539 28646 28561 99,6
Sjuksköterska 13 12 1 92,3 29486 29270 29470 100,7
Systemingenjör 1 0 1 0,0 0 39730 39730 0,0
Värderingsbox 15
Biståndshandläggare 4 4 0 100,0 26025 0 26025 0,0
Gymnasielärare 1 1 0 100,0 31087 0 31087 0,0
Kurator 3 3 0 100,0 28033 0 28033 0,0
Lärare 4-9 16 11 5 68,8 29531 27416 28870 107,7
MAR 1 1 0 100,0 33200 0 33200 0,0
Skolsköterska 2 2 0 100,0 32700 0 32700 0,0
Speciallärare 1 0 1 0,0 0 28800 28800 0,0
Värderingsbox 16
Chef övriga 4 1 3 25,0 32000 38800 37100 82,5
Distriktssköterska 2 2 0 100,0 32440 0 32440 0,0
Förstelärare 7 6 1 85,7 35214 35200 35212 100,0
Personalsekreterare 2 2 0 100,0 34700 0 34700 0,0
Socialsekreterare 7 6 1 85,7 29176 29000 29151 100,6
Specialpedagog 4 4 0 100,0 35503 0 35503 0,0
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Värderingsbox 17
Ekonomichef 1 0 1 0,0 0 53500 53500 0,0
MAS 1 1 0 100,0 39300 0 39300 0,0
Värderingsbox 18
Administrativ chef 1 0 1 0,0 0 35000 35000 0,0
Värderingsbox 19
Chef socialtjänst 2 2 0 100,0 44100 0 44100 0,0
Chef ÄO/LSS/socpsyk 7 5 2 71,4 38180 37250 37914 102,5
Förskolechef 3 3 0 100,0 43066 0 43066 0,0
Värderingsbox 20
Rektor 6 6 0 100,0 43016 0 43016 0,0
Värderingsbox 21
Personalchef 1 0 1 0,0 0 53500 53500 0,0
Värderingsbox 22
Förvaltningschef 3 2 1 66,7 59500 54000 57666 110,2
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Arbete Antal anställda Antal kv Antal män Andel kvinnor Medellön kvinnor Medellön män Lön % (K/M) Kommentar

Administrativ chef 1 0 1 0,0 0 35000 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Anhörigrådgivare 1 0 1 0,0 0 25520 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Anläggningsarbetare 1 0 1 0,0 0 25440 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Arbetsterapeut 7 7 0 100,0 28597 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Assistent 9 9 0 100,0 24333 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Assistent 2 2 2 0 100,0 25450 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Barnskötare 40 38 2 95,0 22370 23700 94,4

Löneskillnaden mellan könen inom 

jämförbara åldersintervall och mellan 

jämförbara individer ligger inom ramen 

för individuell lönesättning. Inga 

osakliga löneskillnader föreligger.

Bibliotekarie 3 3 0 100,0 28733 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Biståndshandläggare 4 4 0 100,0 26025 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Boendestödjare 17 14 3 82,4 24210 23196 104,4

Löneskillnaderna inom gruppen 

förklaras med kommunens kriterier för 

individuell lönesättning. Löneskillnaden 

beror ej på kön.  Den högst betalda 

medarbetaren har lön från tidigare 

arbetsledande högre lönesatt 

befattning.

Chef socialtjänst 2 2 0 100,0 44100 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Lika analys
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Chef ÄO/LSS/socpsyk 7 5 2 71,4 38180 37250 102,5

De två lägst betalda medarbetarna 

saknar adekvat utbildning.  Jämförbara 

individer faller inom ramen för 

individuell lönesättning. Inga osakliga 

löneskillnader föreligger. 

Chef övriga 4 1 3 25,0 32000 38800 82,5

Högst betald medarbetare har unik 

kompetens. Lägst betald medarbetare 

har ny högre lön från årsskiftet 

2014/2015. Jämförbara individer faller 

inom ramen för individuell 

lönesättning. Inga osakliga 

löneskillnader föreligger. 

Datapedagog 1 0 1 0,0 0 27900 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Distriktssköterska 2 2 0 100,0 32440 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Djurskötare 2 2 0 100,0 19560 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Ekonom 2 2 0 100,0 37500 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Ekonomichef 1 0 1 0,0 0 53500 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Folkhälsopedagog 4 4 0 100,0 28075 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Folkhälsostrateg 1 1 0 100,0 31700 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Fritidsledare 4 2 2 50,0 19850 22010 90,2

 Personen med lägst lön saknar relevant 

utbildning och var oerfaren inom yrket 

vid anställning. Personen har något 

färre arbetsuppgifter än övriga. 

Inga osakliga löneskillnader föreligger.
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Fritidspedagog 15 12 3 80,0 25250 23666 106,7

De två lägst betalda är outbildade.  

Övriga jämförbara individer med lika 

lång erfarenhet faller inom ramen för 

individuell lönesättning. Inga osakliga 

löneskillnader föreligger. 

Förskolechef 3 3 0 100,0 43066 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Förskollärare 69 69 0 100,0 25599 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Förstelärare 7 6 1 85,7 35214 35200 100,0 Inga osakliga löneskillnader föreligger.

Förvaltningschef 3 2 1 66,7 59500 54000 110,2

Lägst betald medarbetare har mindre 

erfarenhet än jämförbara individer. 

Inga osakliga löneskillnader föreligger.

Gymnasielärare 1 1 0 100,0 31087 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Handledare AME 3 1 2 33,3 27900 29025 96,1

Löneskillnaderna förklaras av skillnader 

i erfarenhet. Den högst betalde 

medarbetaren har en lön från tidigare 

arbetsledande högre lönesatt 

befattning.  Inga osakliga löneskillnader 

föreligger.

Handledare daglig vht 7 7 0 100,0 25114 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Handläggare 4 3 1 75,0 32750 35100 93,3

 Den högst betalde medarbetaren har 

lön från en tidigare chefsbefattning. 

Näst högste betalde medarbetare har 

lön från tidigare befattning. Inga 

osakliga löneskillnader föreligger.

Hemservicepersonal 5 5 0 100,0 22564 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Ingenjör 1 0 1 0,0 0 33900 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

IT Datacenter 5 0 5 0,0 0 28350 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.
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IT tjänster och support 5 1 4 20,0 28200 26565 106,2

Hela arbetsgruppen är ny i 

organisationen och har varken i 

grunden lönesatts eller lönereviderats 

av Lekebergs kommun. Inga osakliga 

löneskillnader föreligger.

IT-strateg 1 0 1 0,0 0 37850 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

IT-teamledare 2 1 1 50,0 31000 32650 94,9

Arbetet IT-teamledare är överflyttad 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår 

bedömning är att tidigare arbetsgivare 

varit i behov av att ta hänsyn till 

löneläget hos andra konkurrerande 

arbetsgivare vid rekrytering.

Kock/Kokerska 5 4 1 80,0 24062 24300 99,0

 Minimala löneskillnader föreligger 

varför ingen vidare analys görs. 

Kommunsekreterare 1 1 0 100,0 30950 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Kurator 3 3 0 100,0 28033 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Lokalvård Teamledare 3 3 0 100,0 23650 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Lokalvårdare 8 8 0 100,0 21891 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Lärare 1-7 43 34 9 79,1 28539 28646 99,6

Minimala löneskillnader föreligger 

varför ingen vidare analys görs.

Lärare 4-9 16 11 5 68,8 29531 27416 107,7

Den högst betalda medarbetaren har 

unik kompetens. Medarbetaren med 

lägst lönen är obehörig.  I övrigt 

förekommer endast minimala 

löneskillnader varför ingen vidare 

analys görs.

MAR 1 1 0 100,0 33200 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.
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MAS 1 1 0 100,0 39300 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Måltidsbiträde 12 12 0 100,0 21341 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Nämndsekreterare 1 1 0 100,0 28600 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Personalchef 1 0 1 0,0 0 53500 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Personalsekreterare 2 2 0 100,0 34700 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Personlig assistent 3 3 0 100,0 22595 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Rektor 6 6 0 100,0 43016 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Renhållningsarbetare 2 0 2 0,0 0 23115 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Resurspedagog 6 5 1 83,3 24993 19450 128,5

Lägst betald medarbetare är outbildad 

med lite erfarenhet i befattningen. Inga 

osakliga löneskillnader föreligger.

Samordnare 3 2 1 66,7 25370 23557 107,7

Löneskillnaden förklaras av skillnader i 

grundproffession. Löneskillnaden beror 

ej på kön.

SFI-lärare 1 1 0 100,0 32523 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Sjuksköterska 13 12 1 92,3 29486 29270 100,7

Minimala löneskillnader föreligger 

varför ingen vidare analys görs.

Skolsköterska 2 2 0 100,0 32700 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Socialpedagog 1 1 0 100,0 27050 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Socialsekreterare 7 6 1 85,7 29176 29000 100,6

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Speciallärare 1 0 1 0,0 0 28800 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Specialpedagog 4 4 0 100,0 35503 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Systemingenjör 1 0 1 0,0 0 39730 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.
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SYV 1 1 0 100,0 28200 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Undersköterska 143 142 1 99,3 23633 24050 98,3

Löneskillnaden mellan könen inom 

jämförbara åldersintervall och mellan 

jämförbara individer ligger inom ramen 

för individuell lönesättning. Inga 

osakliga löneskillnader föreligger.

Vaktmästare 6 0 6 0,0 0 22183 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Vårdare 11 11 0 100,0 23457 0 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.

Vårdbiträde 7 5 2 71,4 19523 20120 97,0

Den lägst betalda medarbetaren är 

numera utbildad undersköterska och 

har fått ny lön utifrån det yrket. Bortser 

vi därför från den medarbetaren så 

föreligger minimala löneskillnader 

varför ingen ytterligare analys görs.

Yttre skötsel 2 0 2 0,0 0 22145 0,0

Gruppen utgörs av ett enda kön varför 

vidare analys ej görs.
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Lika analys
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Kvinnodominerat 

arbete Jämförelsearbete Tot antal Antal kv Antal män Andel kvinnor Medellön

Medellön 

skillnad %

Medellön 

skillnad Kommentar
Arbetsterapeut 7 7 0 100,0 28597
Jämförs med Handledare AME 3 1 2 33,3 28650 99,8 -53

IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 75,6 -9253

IT-teamledare 2 1 1 50,0 31825 89,9 -3228
Barnskötare 40 38 2 95,0 22437

Jämförs med Renhållningsarbetare 2 0 2 0,0 23115 97,1 -678
Biståndshandläggare 4 4 0 100,0 26025
Jämförs med Datapedagog 1 0 1 0,0 27900 93,3 -1875

Handledare AME 3 1 2 33,3 28650 90,8 -2625
Ingenjör 1 0 1 0,0 33900 76,8 -7875
IT Datacenter 5 0 5 0,0 28350 91,8 -2325
IT tjänster support 5 1 4 20,0 26892 96,8 -867
IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 68,8 -11825
IT-teamledare 2 1 1 50,0 31825 81,8 -5800
Speciallärare 1 0 1 0,0 28800 90,4 -2775

Likvärdig analys

Löneskillnaderna förklaras  av 

organisationens kriterier för individuell 

lönesättning. Arbetena inom IT-

förvaltningen är ej än lönesatta eller 

lönereviderade av Lekebergs kommun 

utan är överflyttade från andra 

kommuner vid bildandet av en 

gemensam IT-nämnd.

Löneläget för jämförbara individer 

mellan yrkesgrupperna förklaras av 

individuell lönesättning

Löneläget för grupperna som  

biståndshandläggare jämförs med är till 

stor del påverkad av marknadspåverkan 

vid rekrytering. Arbeten inom IT-

förvaltningen är till största delen, 12 av 

14 personer, ej än lönesatta eller 

lönereviderade av Lekebergs kommun 

utan är överflyttade från andra 

kommuner vid bildandet av en 

gemensam IT-nämnd. Vår bedömning är 

att organisationen och tidigare 

arbetsgivare varit i behov av att ta 

hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering. Löneläget för 

biståndshandläggare i relation till övriga 

jämförbara yrkesgrupper, handledare 

AME,  datapedagog och speciallärare, 

förklaras av organisationens kriterier för 

individuell lönesättning där 

biståndshandläggarna har mindre 

erfarenhet. 
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Systemingenjör 1 0 1 0,0 39730 65,5 -13705
Chef socialtjänst 2 2 0 100,0 44100

Jämförs med Ekonomichef 1 0 1 0,0 53500 82,4 -9400
Chef ÄO/LSS/socpsyk 7 5 2 71,4 37914
Jämförs med Ekonomichef 1 0 1 0,0 53500 70,9 -15586

Systemingenjör 1 0 1 0,0 39730 95,4 -1816
Distriktssköterska 2 2 0 100,0 32440
Jämförs med Chef övriga 4 1 3 25,0 37100 87,4 -4660

Ingenjör 1 0 1 0,0 33900 95,7 -1460
IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 85,7 -5410

Systemingenjör 1 0 1 0,0 39730 81,7 -7290
Ekonom 2 2 0 100,0 37500

Löneläget för grupperna ingenjör, IT-

strateg, chefer övriga och systemingenjör 

förklaras av marknadspåverkan vid 

rekrytering samt lönesättning hos annan 

kommun vid bildandet av gemensam IT-

nämnd. 

IT-strategen är ej än lönesatt eller 

lönereviderad av Lekebergs kommun 

utan är överflyttad från annan kommun 

vid bildandet av en gemensam IT-nämnd. 

Vår bedömning är att tidigare 

arbetsgivare varit i behov av att ta 

hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.

Löneläget för grupperna som  

biståndshandläggare jämförs med är till 

stor del påverkad av marknadspåverkan 

vid rekrytering. Arbeten inom IT-

förvaltningen är till största delen, 12 av 

14 personer, ej än lönesatta eller 

lönereviderade av Lekebergs kommun 

utan är överflyttade från andra 

kommuner vid bildandet av en 

gemensam IT-nämnd. Vår bedömning är 

att organisationen och tidigare 

arbetsgivare varit i behov av att ta 

hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering. Löneläget för 

biståndshandläggare i relation till övriga 

jämförbara yrkesgrupper, handledare 

AME,  datapedagog och speciallärare, 

förklaras av organisationens kriterier för 

individuell lönesättning där 

biståndshandläggarna har mindre 

erfarenhet. 

Löneläget för ekonomichefen förklaras 

av marknadspåverkan vid rekrytering.
Löneläget för ekonomichefen och 

systemingenjören förklaras av 

marknadspåverkan vid rekrytering.
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Jämförs med IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 99,1 -350
Folkhälsopedagog 4 4 0 100,0 28075

Jämförs med IT Datacenter 5 0 5 0,0 28350 99,0 -275
Folkhälsostrateg 1 1 0 100,0 31700
Jämförs med IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 83,8 -6150

IT-strategen är ej än lönesatt eller 

lönereviderad av Lekebergs kommun 

utan är överflyttad från annan kommun 

vid bildandet av en gemensam IT-nämnd. 

Vår bedömning är att tidigare 

arbetsgivare varit i behov av att ta 

hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.

Gruppen IT Datacenter är ej än lönesatt 

eller lönereviderad av Lekebergs 

kommun utan är överflyttad från annan 

kommun vid bildandet av en gemensam 

IT-nämnd. Vår bedömning är att tidigare 

arbetsgivare varit i behov av att ta 

hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare id 

rekrytering. Löneskillnaden mellan 

grupperna är mindre än 1 %.

IT-teamledare och IT-strateg är ej än 

lönesatta eller lönereviderade av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår bedömning 

är att organisationens behov av 

kompetensförsörjning är stor kring 

yrkesgrupperna och att tidigare 

arbetsgivare varit i behov av att ta 

hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare.
48



IT-teamledare 2 1 1 50,0 31825 99,6 -125
Fritidspedagog 15 12 3 80,0 24933
Jämförs med Anhörigrådgivare 1 0 1 0,0 25520 97,7 -587

Anläggningsarbetare 1 0 1 0,0 25440 98,0 -507
Datapedagog 1 0 1 0,0 27900 89,4 -2967
IT Datacenter 5 0 5 0,0 28350 87,9 -3417
IT tjänster  support 5 1 4 20,0 26892 92,7 -1959
IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 65,9 -12917

IT-teamledare 2 1 1 50,0 31825 78,3 -6892

Förskolechef 3 3 0 100,0 43066

Jämförs med Ekonomichef 1 0 1 0,0 53500 80,5 -10434
Förskollärare 69 69 0 100,0 25599
Jämförs med Datapedagog 1 0 1 0,0 27900 91,8 -2301

IT Datacenter 5 0 5 0,0 28350 90,3 -2751
IT tjänster support 5 1 4 20,0 26892 95,2 -1293
IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 67,6 -12251

Löneläget för ekonomichefen förklaras 

av marknadspåverkan vid rekrytering.

Arbetena inom IT-förvaltningen är till 

största delen ej än lönesatta av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår bedömning 

är att organisationen och tidigare 

arbetsgivare varit i behov av att ta 

hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.Löneläget för jämförbara 

individer mellan yrkesgrupperna 

förklaras av  individuell lönesättning.

IT-teamledare och IT-strateg är ej än 

lönesatta eller lönereviderade av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår bedömning 

är att organisationens behov av 

kompetensförsörjning är stor kring 

yrkesgrupperna och att tidigare 

arbetsgivare varit i behov av att ta 

hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare.

Arbetena inom IT-förvaltningen är till 

största delen ej än lönesatta av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår bedömning 

är att organisationen och tidigare 

arbetsgivare varit i behov av att ta 

hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering. Löneläget för jämförbara 

individer mellan yrkesgrupperna 

förklaras av skillnader i erfarenhet.
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IT-teamledare 2 1 1 50,0 31825 80,4 -6226
Förstelärare 7 6 1 85,7 35212
Jämförs med Chef övriga 4 1 3 25,0 37100 94,9 -1888

IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 93,0 -2638

Systemingenjör 1 0 1 0,0 39730 88,6 -4518

Gymnasielärare 1 1 0 100,0 31087
Jämförs med Ingenjör 1 0 1 0,0 33900 91,7 -2813

IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 82,1 -6763
IT-teamledare 2 1 1 50,0 31825 97,7 -738

Arbetena inom IT-förvaltningen är till 

största delen ej än lönesatta av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår bedömning 

är att organisationen och tidigare 

arbetsgivare varit i behov av att ta 

hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.Löneläget för jämförbara 

individer mellan yrkesgrupperna 

förklaras av  individuell lönesättning.

Systemingenjör och IT-strateg är ej än 

lönesatta eller lönereviderade av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår bedömning 

är att  tidigare arbetsgivare varit i behov 

av att ta hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.

Högst betald person inom gruppen chef 

övriga har unik kompetens som 

organisationen valt att värdesätta högt. 

Löneläget mellan övriga jämförbara 

individer är inom ramen för individuell 

lönesättning.

Arbetena inom IT-förvaltningen är till 

största delen ej än lönesatta av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår bedömning 

är att  tidigare arbetsgivare varit i behov 

av att ta hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.

Vår bedömning är att ingenjören besitter 

en unik kompetens för organisationen 

och därför förklaras löneskillnaderna 

mellan gymnasielärare och ingenjör av 

organisationens kriterier för individuell 

lönesättning.
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Systemingenjör 1 0 1 0,0 39730 78,2 -8643
Hemservicepersonal 5 5 0 100,0 22564

Jämförs med Renhållningsarbetare 2 0 2 0,0 23115 97,6 -551
Kurator 3 3 0 100,0 28033
Jämförs med Handledare AME 3 1 2 33,3 28650 97,8 -617

Ingenjör 1 0 1 0,0 33900 82,7 -5867
IT Datacenter 5 0 5 0,0 28350 98,9 -317
IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 74,1 -9817
IT-teamledare 2 1 1 50,0 31825 88,1 -3792
Speciallärare 1 0 1 0,0 28800 97,3 -767

Löneläget för arbetena ingenjör och IT: 

För kommunen som offentlig 

arbetsgivare är kompetensförsörjning en 

utmanande och prioriterad fråga. Att 

försörja organisationen med kompetenta 

medarbetare kräver engagemang och 

strategier på fler olika plan. Att frågan 

om lönesättning påverkar möjligheterna 

att rekrytera och behålla medarbetare är 

odiskutabelt.  Flera av de 

kvinnodominerade arbeten som finns 

inom kommunen finns nästan enbart 

inom den offentliga sektorn eller i 

företag som har offentligheten som 

finansiär, där offentligheten utgör 

normen. Samtidigt behöver kommunen 

rekrytera kompetens inom branscher 

som till större delen endast verkar inom 

privat sektor. Lönesättningen för dessa 

arbeten hos privata arbetsgivare 

påverkas av möjligheterna till varje 

arbetsgivares vinstmarginaler. I heta 

branscher, såsom teknikbranschen 

generellt, är därför ofta löneläget ett helt 

annat än hos kommunen. 

Lönebildningen sker i kommunen men 

påverkas alltså starkt av lönebildningen 

inom privat sektor. Denna påverkan finns 

inte i lika stor utsträckning för många av 

de nämnda kvinnodominerade arbetena. 

Dessutom har många medarbetare inom 

IT-förvaltningen övertagits från andra 

arbetsgivare i samband med skapande av 

gemensam IT-nämnd. Medarbetarna har 

lönesatts hos annan arbetsgivare.

Jämfört med Handledare AME och 

Arbetena inom IT-förvaltningen är till 

största delen ej än lönesatta av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår bedömning 

är att  tidigare arbetsgivare varit i behov 

av att ta hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.

Vår bedömning är att ingenjören besitter 

en unik kompetens för organisationen 

och därför förklaras löneskillnaderna 

mellan gymnasielärare och ingenjör av 

organisationens kriterier för individuell 

lönesättning.

Löneskillnaderna mellan jämförbara 

individer förklaras  av organisationens 

kriterier för individuell lönesättning.  

Lönepolitiskt beslut finns kring önskemål 

om utbildade usk, arbetsgivaren har 

därför hållt igen på lönebilden för 

hemservicepersonal (vårdbiträden).
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Systemingenjör 1 0 1 0,0 39730 70,6 -11697
Lärare 1-7 43 34 9 79,1 28561
Jämförs med Handledare AME 3 1 2 33,3 28650 99,7 -89

Ingenjör 1 0 1 0,0 33900 84,3 -5339
IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 75,5 -9289
IT-teamledare 2 1 1 50,0 31825 89,7 -3264

Löneläget för arbetena ingenjör och IT: 

För kommunen som offentlig 

arbetsgivare är kompetensförsörjning en 

utmanande och prioriterad fråga. Att 

försörja organisationen med kompetenta 

medarbetare kräver engagemang och 

strategier på fler olika plan. Att frågan 

om lönesättning påverkar möjligheterna 

att rekrytera och behålla medarbetare är 

odiskutabelt.  Flera av de 

kvinnodominerade arbeten som finns 

inom kommunen finns nästan enbart 

inom den offentliga sektorn eller i 

företag som har offentligheten som 

finansiär, där offentligheten utgör 

normen. Samtidigt behöver kommunen 

rekrytera kompetens inom branscher 

som till större delen endast verkar inom 

privat sektor. Lönesättningen för dessa 

arbeten hos privata arbetsgivare 

påverkas av möjligheterna till varje 

arbetsgivares vinstmarginaler. I heta 

branscher, såsom teknikbranschen 

generellt, är därför ofta löneläget ett helt 

annat än hos kommunen. 

Lönebildningen sker i kommunen men 

påverkas alltså starkt av lönebildningen 

inom privat sektor. Denna påverkan finns 

inte i lika stor utsträckning för många av 

de nämnda kvinnodominerade arbetena. 

Dessutom har många medarbetare inom 

IT-förvaltningen övertagits från andra 

arbetsgivare i samband med skapande av 

gemensam IT-nämnd. Medarbetarna har 

lönesatts hos annan arbetsgivare.

Jämfört med Handledare AME och 

Arbetena inom IT-förvaltningen är till 

största delen ej än lönesatta av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår bedömning 

är att  tidigare arbetsgivare varit i behov 

av att ta hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.

Vår bedömning är att ingenjören besitter 

en unik kompetens för organisationen 

och därför förklaras löneskillnaderna 

mellan lärare 1-7 och ingenjör av 

organisationens kriterier för individuell 

lönesättning. 

Löneläget för jämförbara individer 

mellan yrkesgrupperna förklaras av 

skillnader i erfarenhet och av 

organisationens kriterier för individuell 

lönesättning.
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Systemingenjör 1 0 1 0,0 39730 71,9 -11169
Lärare 4-9 16 11 5 68,8 28870
Jämförs med Ingenjör 1 0 1 0,0 33900 85,2 -5030

IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 76,3 -8980
IT-teamledare 2 1 1 50,0 31825 90,7 -2955

Arbetena inom IT-förvaltningen är till 

största delen ej än lönesatta av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår bedömning 

är att  tidigare arbetsgivare varit i behov 

av att ta hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.

Vår bedömning är att ingenjören besitter 

en unik kompetens för organisationen 

och därför förklaras löneskillnaderna 

mellan lärare 1-7 och ingenjör av 

organisationens kriterier för individuell 

lönesättning. 

Löneläget för jämförbara individer 

mellan yrkesgrupperna förklaras av 

skillnader i erfarenhet och av 

organisationens kriterier för individuell 

lönesättning.

Vår bedömning är att ingenjören besitter 

en unik kompetens för organisationen 

och därför förklaras löneskillnaderna 

mellan gymnasielärare och ingenjör av 

organisationens kriterier för individuell 

lönesättning.

Arbetena inom IT-förvaltningen är till 

största delen ej än lönesatta av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår bedömning 

är att  tidigare arbetsgivare varit i behov 

av att ta hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.
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Systemingenjör 1 0 1 0,0 39730 72,7 -10860
MAR 1 1 0 100,0 33200
Jämförs med Ingenjör 1 0 1 0,0 33900 97,9 -700

IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 87,7 -4650

Systemingenjör 1 0 1 0,0 39730 83,6 -6530
MAS 1 1 0 100,0 39300

Vår bedömning är att ingenjören besitter 

en unik kompetens för organisationen 

och därför förklaras löneskillnaderna 

mellan gymnasielärare och ingenjör av 

organisationens kriterier för individuell 

lönesättning.

Arbetena inom IT-förvaltningen är till 

största delen ej än lönesatta av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår bedömning 

är att  tidigare arbetsgivare varit i behov 

av att ta hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.

Arbetena inom IT-förvaltningen är till 

största delen ej än lönesatta av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd.Vår bedömning 

är att  tidigare arbetsgivare varit i behov 

av att ta hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.

Vår bedömning är att ingenjören besitter 

en unik kompetens för organisationen 

och därför förklaras löneskillnaderna 

mellan gymnasielärare och ingenjör av 

organisationens kriterier för individuell 

lönesättning.

Löneläget för ekonomichefen förklaras 

av marknadspåverkan vid rekrytering. 

Vid lönesättning behöver arbetsgivaren 

ta hänsyn till löneläget hos andra 

arbetsgivare. 

Systemingenjören är ej än lönesatt av 

Lekebergs kommun utan är överflyttad 

från annan kommun vid bildandet av en 

gemensam IT-nämnd.Vår bedömning är 

att tidigare arbetsgivare varit i behov av 

att ta hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.
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Jämförs med Ekonomichef 1 0 1 0,0 53500 73,5 -14200

Systemingenjör 1 0 1 0,0 39730 98,9 -430
Personalsekreterare 2 2 0 100,0 34700
Jämförs med Chef övriga 4 1 3 25,0 37100 93,5 -2400

IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 91,7 -3150

Löneläget för ekonomichefen förklaras 

av marknadspåverkan vid rekrytering. 

Vid lönesättning behöver arbetsgivaren 

ta hänsyn till löneläget hos andra 

arbetsgivare. 

Systemingenjören är ej än lönesatt av 

Lekebergs kommun utan är överflyttad 

från annan kommun vid bildandet av en 

gemensam IT-nämnd.Vår bedömning är 

att tidigare arbetsgivare varit i behov av 

att ta hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.
IT-strateg är ej lönesatt av Lekebergs 

kommun utan är överflyttad från annan 

kommun vid bildandet av en gemensam 

IT-nämnd. Vår bedömning är att  tidigare 

arbetsgivare varit i behov av att ta 

hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.

Löneläget för gruppen chef övriga 

förklaras av att högst lönesatt chef 

besitter unik kompetens.  Chef övriga har 

även inlöst övertidsersättning samt ett 

förordnande på fyra år vilket skapar en 

osäkerhet som är värderad i 

lönesättningen. I övrigt är löneläget för 

jämförbara individer mellan 

yrkesgrupperna förklarade av 

organisationens kriterier för individuell 

lönesättning och erfarenhet i yrket.
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Systemingenjör 1 0 1 0,0 39730 87,3 -5030
Personlig assistent 3 3 0 100,0 22595

Jämförs med Renhållningsarbetare 2 0 2 0,0 23115 97,8 -520

Rektor 6 6 0 100,0 43016

Jämförs med Ekonomichef 1 0 1 0,0 53500 80,4 -10484
SFI-lärare 1 1 0 100,0 32523

Jämförs med IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 85,9 -5327

IT-strateg är ej lönesatt av Lekebergs 

kommun utan är överflyttad från annan 

kommun vid bildandet av en gemensam 

IT-nämnd. Vår bedömning är att  tidigare 

arbetsgivare varit i behov av att ta 

hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.

Löneläget för gruppen chef övriga 

förklaras av att högst lönesatt chef 

besitter unik kompetens.  Chef övriga har 

även inlöst övertidsersättning samt ett 

förordnande på fyra år vilket skapar en 

osäkerhet som är värderad i 

lönesättningen. I övrigt är löneläget för 

jämförbara individer mellan 

yrkesgrupperna förklarade av 

organisationens kriterier för individuell 

lönesättning och erfarenhet i yrket.

Löneläget för jämförbara individer 

mellan yrkesgrupperna förklaras av 

skillnader i erfarenhet. 

Löneläget för ekonomichefen förklaras 

av marknadspåverkan vid rekrytering.

IT-strateg är ej än lönesatt av Lekebergs 

kommun utan är överflyttad från annan 

kommun vid bildandet av en gemensam 

IT-nämnd. Vår bedömning är att  tidigare 

arbetsgivare varit i behov av att ta 

hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.
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Sjuksköterska 13 12 1 92,3 29470
Jämförs med Ingenjör 1 0 1 0,0 33900 86,9 -4430

IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 77,9 -8380
IT-teamledare 2 1 1 50,0 31825 92,6 -2355

Systemingenjör 1 0 1 0,0 39730 74,2 -10260
Skolsköterska 2 2 0 100,0 32700
Jämförs med Ingenjör 1 0 1 0,0 33900 96,5 -1200

IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 86,4 -5150

Systemingenjör 1 0 1 0,0 39730 82,3 -7030

Arbetena inom IT-förvaltningen är till 

största delen ej än lönesatta av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår bedömning 

är att  tidigare arbetsgivare varit i behov 

av att ta hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.

Vår bedömning är att ingenjören besitter 

en unik kompetens för organisationen 

och därför förklaras löneskillnaderna 

mellan gymnasielärare och ingenjör av 

organisationens kriterier för individuell 

lönesättning.

Arbetena inom IT-förvaltningen är till 

största delen ej än lönesatta av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår bedömning 

är att  tidigare arbetsgivare varit i behov 

av att ta hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.

Vår bedömning är att ingenjören besitter 

en unik kompetens för organisationen 

och därför förklaras löneskillnaderna 

mellan gymnasielärare och ingenjör av 

organisationens kriterier för individuell 

lönesättning.
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Socialsekreterare 7 6 1 85,7 29151
Jämförs med Chef övriga 4 1 3 25,0 37100 78,6 -7949

Ingenjör 1 0 1 0,0 33900 86,0 -4749
IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 77,0 -8699

IT-teamledare 2 1 1 50,0 31825 91,6 -2674

Löneläget för gruppen chef övriga 

förklaras av att högst lönesatt chef 

besitter unik kompetens.  Chef övriga har 

även inlöst övertidsersättning samt ett 

förordnande på fyra år vilket skapar en 

osäkerhet som är värderad i 

lönesättningen.

Löneläget för arbetena ingenjör och IT: 

För kommunen som offentlig 

arbetsgivare är kompetensförsörjning en 

utmanande och prioriterad fråga. Att 

försörja organisationen med kompetenta 

medarbetare kräver engagemang och 

strategier på fler olika plan. Att frågan 

om lönesättning påverkar möjligheterna 

att rekrytera och behålla medarbetare är 

odiskutabelt.  Flera av de 

kvinnodominerade arbeten som finns 

inom kommunen finns nästan enbart 

inom den offentliga sektorn eller i 

företag som har offentligheten som 

finansiär, där offentligheten utgör 

normen. Samtidigt behöver kommunen 

rekrytera kompetens inom branscher 

som till större delen endast verkar inom 

privat sektor. Lönesättningen för dessa 

arbeten hos privata arbetsgivare 

påverkas av möjligheterna till varje 

arbetsgivares vinstmarginaler. I heta 

branscher, såsom teknikbranschen 

generellt, är därför ofta löneläget ett helt 

annat än hos kommunen. 

Lönebildningen sker i kommunen men 

påverkas alltså starkt av lönebildningen 

inom privat sektor. Denna påverkan finns 

inte i lika stor utsträckning för många av 

de nämnda kvinnodominerade arbetena. 

Dessutom har många medarbetare inom 

IT-förvaltningen övertagits från andra 

arbetsgivare i samband med skapande av 

gemensam IT-nämnd. Medarbetarna har 

58



Systemingenjör 1 0 1 0,0 39730 73,4 -10579
Specialpedagog 4 4 0 100,0 35503
Jämförs med Chef övriga 4 1 3 25,0 37100 95,7 -1597

IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 93,8 -2347

Löneläget för gruppen chef övriga 

förklaras av att högst lönesatt chef 

besitter unik kompetens.  Chef övriga har 

även inlöst övertidsersättning samt ett 

förordnande på fyra år vilket skapar en 

osäkerhet som är värderad i 

lönesättningen.

Löneläget för arbetena ingenjör och IT: 

För kommunen som offentlig 

arbetsgivare är kompetensförsörjning en 

utmanande och prioriterad fråga. Att 

försörja organisationen med kompetenta 

medarbetare kräver engagemang och 

strategier på fler olika plan. Att frågan 

om lönesättning påverkar möjligheterna 

att rekrytera och behålla medarbetare är 

odiskutabelt.  Flera av de 

kvinnodominerade arbeten som finns 

inom kommunen finns nästan enbart 

inom den offentliga sektorn eller i 

företag som har offentligheten som 

finansiär, där offentligheten utgör 

normen. Samtidigt behöver kommunen 

rekrytera kompetens inom branscher 

som till större delen endast verkar inom 

privat sektor. Lönesättningen för dessa 

arbeten hos privata arbetsgivare 

påverkas av möjligheterna till varje 

arbetsgivares vinstmarginaler. I heta 

branscher, såsom teknikbranschen 

generellt, är därför ofta löneläget ett helt 

annat än hos kommunen. 

Lönebildningen sker i kommunen men 

påverkas alltså starkt av lönebildningen 

inom privat sektor. Denna påverkan finns 

inte i lika stor utsträckning för många av 

de nämnda kvinnodominerade arbetena. 

Dessutom har många medarbetare inom 

IT-förvaltningen övertagits från andra 

arbetsgivare i samband med skapande av 

gemensam IT-nämnd. Medarbetarna har 

Arbetena inom IT-förvaltningen är till 

största delen ej än lönesatta av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår bedömning 

är att  tidigare arbetsgivare varit i behov 

av att ta hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.

Löneläget för gruppen chef övriga 

förklaras av att högst lönesatt chef 

besitter unik kompetens. I övrigt är 

löneläget för jämförbara individer mellan 

yrkesgrupperna förklarade av 

organisationens kriterier för individuell 

lönesättning.
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Systemingenjör 1 0 1 0,0 39730 89,4 -4227
SYV 1 1 0 100,0 28200
Jämförs med IT Datacenter 5 0 5 0,0 28350 99,5 -150

IT-strateg 1 0 1 0,0 37850 74,5 -9650

IT-teamledare 2 1 1 50,0 31825 88,6 -3625
Vårdbiträde 7 5 2 71,4 19694

Arbetena inom IT-förvaltningen är till 

största delen ej än lönesatta av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår bedömning 

är att  tidigare arbetsgivare varit i behov 

av att ta hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.

Löneläget för gruppen chef övriga 

förklaras av att högst lönesatt chef 

besitter unik kompetens. I övrigt är 

löneläget för jämförbara individer mellan 

yrkesgrupperna förklarade av 

organisationens kriterier för individuell 

lönesättning.

Arbetena inom IT-förvaltningen är till 

största delen ej än lönesatta av 

Lekebergs kommun utan är överflyttade 

från andra kommuner vid bildandet av 

en gemensam IT-nämnd. Vår bedömning 

är att  tidigare arbetsgivare varit i behov 

av att ta hänsyn till löneläget hos andra 

konkurrerande arbetsgivare vid 

rekrytering.

Lönepolitiskt beslut finns kring önskemål 

om utbildade usk, arbetsgivaren har 

därför hållt igen på lönebilden för 

vårdbiträden.

Andelen medarbetare med lägre 

kompetens och kort erfarenhet är högre i 

gruppen vårdbiträde än i  gruppen 

renhållningsarbetare som jämförelsen 

görs emot. Löneläget för gruppen 

renhållningsarbetare förklaras av 

historiskt löneläge.
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Jämförs med Renhållningsarbetare 2 0 2 0,0 23115 85,2 -3421

Lönepolitiskt beslut finns kring önskemål 

om utbildade usk, arbetsgivaren har 

därför hållt igen på lönebilden för 

vårdbiträden.

Andelen medarbetare med lägre 

kompetens och kort erfarenhet är högre i 

gruppen vårdbiträde än i  gruppen 

renhållningsarbetare som jämförelsen 

görs emot. Löneläget för gruppen 

renhållningsarbetare förklaras av 

historiskt löneläge.
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Protokoll 2015-02-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:14:30
Plats
Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kjell Edlund (S)
Anette Andersson (S)

Övriga
Hans Boskär, Kommundirektör
Gordana Sutic, utredningssekreterare
Magnus Stensson, utredningssekreterare
Anna Frödin, personalsekreterare

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-02-02

Datum för anslags uppsättande 2015-02-04 Datum för anslags nedtagande 2015-02-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 3 - Lönekartläggning 2014 års löner (KS 14-537)

Ärendebeskrivning 
Lönekartläggning är genomförd efter slutförd löneöversyn 2014. Lönekartläggningen har till 
syfte att analysera eventuella könsrelaterade löneskillnader.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger Lönekartläggning 2014 till handlingarna och uppdrar till 
kommundirektören att slutföra löneöversyn 2015.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger Lönekartläggning 2014 till handlingarna och uppdrar till 
kommundirektören att slutföra löneöversyn 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lönekartläggning 2014
 Lönekartläggning Lekebergs kommun 2014
 Bilaga 1 sammanställning
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Finansieringsmodell för 
Sydnärkes IT

§26

KS 15-23
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Tjänsteskrivelse 2015-01-151 (3)

Dnr: KS 15-23

Tjänsteskrivelse - Finansieringsmodell för Sydnärkes IT

Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-förvaltning fick i uppdrag att ta fram en finansieringsmodell för att 
tydligt och enkelt reglera kostnaderna mellan kommunernas förvaltningar och IT.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag som i korthet innebär att finansiering av 
investeringsutgift görs av Sydnärkes IT-nämnd (d.v.s. hos värdkommunen). 

Driftkostnader finansieras genom en årlig intäkt från de samverkande kommunerna 
till täckande av kostnaderna för den gemensamma nämndens och förvaltningens 
verksamhet. Kostnader för nämndens verksamhet ska, i den mån de inte täcks på 
annat sätt, erläggas av de samverkande kommunerna med respektive kommuns 
procentuella andel av det totala antalet anställda.

1 Bakgrund
Kommunfullmäktige i Lekeberg, Hallsberg, Laxå och Askersund fattade under 2013 
beslut om att samordna IT-verksamheten under en gemensam IT-nämnd. IT-
nämnden fick i samband med bildandet i uppdrag att senast 31 december 2014 till 
respektive kommunstyrelse redovisa ett förslag på finansieringsmodell för den 
gemensamma IT-verksamheten. IT-nämnden beslutade vidare att ge 
förvaltningschefen (IT-chefen) i uppdrag att redovisa ett förslag till 
finansieringsmodell.

Som ett led i förberedelsen att införa en ny modell genomfördes ett projekt, som 
syftade till att ta fram:

 •Tydliga utgångspunkter och förväntningar på ny styr- och ekonomimodell
 •Struktur för tjänstepaket
 •Prismodell för tjänstepaketet
 •Kalkylmodell för tjänstepaket
 •Ekonomimodell för uppföljning

Då en avgörande aspekt för kostnadskalkyler inom IT är personalkostnader har 
projektet även berört området gällande möjligheter att följa upp tid på tjänstenivå 
för ITs olika resurser.
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Tjänsteskrivelse 2015-01-152 (3)

Dnr: KS 15-23

2 Utgångspunkter för styr- och ekonomimodell
Förhållningssätt

Präglas av lojalitet, samverkan och harmonisering över kommungränser. Tjänster 
som tillhandahålls av Sydnärkes IT ska endast beställas därifrån. Brukarna har ingen 
möjlighet till egen extern upphandling men väl inflytande över utbudet.

Enkelhet

Fokus på enkelhet, minimal administration och en rättvis, tydlig och lättbegriplig 
modell. Struktur på tjänster och paketering av tjänster ska i stor utsträckning vara 
stabila över tid. Prissättning ska baseras på prognos.

Transparens

Skapa förutsättningar för spårbarhet av nödvändig information för alla parter utan 
att det innebär för stora merkostnader.

2.1 Övergripande konsekvenser
Långsiktig kostnadseffektivitet

Fokus på effektivitet för att skapa mer IT-nytta för pengarna. Modellen ska 
möjliggöra jämförelser av nytta och kostnad med externa aktörer.

Gemensam ambitionsnivå

Om någon part har en högre ambition utöver överenskommen gemensam nivå 
belastas denna part med hundra procent (100 %) av tillkommande kostnader. 
Tjänster som utvecklas ska oavsett om det är gemensamt eller enskilt initiativ alltid 
utvecklas för att passa in i den gemensamma modellen för att på sikt kunna nyttjas 
av flertalet. De brukare som nyttjar sådan tjänst utvecklad av enskild part vid senare 
tidpunktbehöver då inte betala för nedlagd utvecklingskostnad.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Debitering efter nyttjande

Brukaren betalar efter faktiskt nyttjande enligt modell för tjänster i förvaltning. 
Brukaren debiteras mot fastställd prognos och justering görs sedan mot faktiskt utfall 
av beställda och nyttjade tjänster. Utfall mäts med jämna intervall för varje tjänst.

Kortsiktig kostnadstäckning

Sydnärke ITs kostnader bärs normalt av Brukaren enligt fastställd modell. Om analys 
visar på större avvikelser från budget/prognos ska orsak klargöras och avvikelsen 
hanteras solidariskt mellan kommunerna.

Nollresultatprincip

Inget eget kapital eller underskott hos Sydnärkes IT över årsskiftet. Avräkning för 
respektive tjänst vid årets slut till respektive kommun enligt överenskommen nyckel.

Fakturering på kommunnivå

Sydnärke debiterar varje kommun centralt med tydlig referens på beställda och 
nyttjade tjänster. Sydnärkes IT ska om möjligt vara behjälpliga och vid behov lämna 
underlag för kostnadsfördelning inom respektive kommun.
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Tjänsteskrivelse 2015-01-153 (3)

Dnr: KS 15-23

3 Slutsats
Projektet där ovanstående förslag tagits fram markerar inledningen på processen att 
införa en ny styr- och ekonomimodell för tjänster som tillhandahålls av Sydnärkes IT 
– många aktiviteter kvarstår dock.

Bland dessa aktiviteter är en mycket viktig sådan att tidigt under 2015 ta fram en 
plan och metod för mätning av tid- och resursåtgång av fastställda tjänster. Detta 
eftersom mätperiodens längd är beroende av när dessa perioder kan inledas, och 
mätperiodens längd avgör hur exakta beräkningarna av priser och därmed underlag 
för ramjusteringar blir.

Vad gäller delaktighet och kommunikation är det av stor vikt att projektet under 
våren 2015 initierar och etablerar en kontinuerlig dialog med beställare och brukare–
detta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för acceptans inför införandet 
av nya tjänster och ny modell.

Vidare behöver ett arbete med att definiera exakt vilken service som ingår i de olika 
delarna av tjänstepaketet genomföras. Detta bör ha som mål att ta fram en 
tjänstekatalog samt SLA:s för tjänstepaketet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till finansieringsmodell för Sydnärkes IT-nämnd.

LEKEBERGS KOMMUN

Hans Boskär Peter Warman
Kommundirektör Ekonomichef
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BESLUTSUNDERLAG 

Sydnärkes IT-nämnd  
 

 

Tjänstepaketering samt styr- och ekonomimodell för Sydnärkes IT 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Lekeberg, Hallsberg, Laxå och Askersund fattade under 2013 
beslut om att samordna IT-verksamheten under en gemensam IT-nämnd. IT-
nämnden fick i samband med bildandet i uppdrag att senast 31 december 2014 till 
respektive kommunstyrelse redovisa ett förslag på finansieringsmodell för den 
gemensamma IT-verksamheten. IT-nämnden beslutade vidare att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att redovisa ett förslag till finansieringsmodell.  

Som ett led i förberedelsen att införa en ny modell genomfördes ett projekt, som 
syftade till att ta fram: 

• Tydliga utgångspunkter och förväntningar på ny styr- och 
ekonomimodell 

• Struktur för tjänstepaket 

• Prismodell för tjänstepaketet 

• Kalkylmodell för tjänstepaket 

• Ekonomimodell för uppföljning 

Då en avgörande aspekt för kostnadskalkyler inom IT är personalkostnader har 
projektet även berört området gällande möjligheter att följa upp tid på tjänstenivå för 
ITs olika resurser. 
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BESLUTSUNDERLAG 

Utgångspunkter för styr- och ekonomimodell 

Förhållningssätt 
Präglas av lojalitet, samverkan och harmonisering över kommungränser. Tjänster 
som tillhandahålls av Sydnärkes IT ska endast beställas därifrån. Brukarna har ingen 
möjlighet till egen extern upphandling men väl inflytande över utbudet. 

Enkelhet 
Fokus på enkelhet, minimal administration och en rättvis, tydlig och lättbegriplig 
modell. Struktur på tjänster och paketering av tjänster ska i stor utsträckning vara 
stabila över tid. Prissättning ska baseras på prognos. 

Långsiktig kostnadseffektivitet 
Fokus på effektivitet för att skapa mer IT-nytta för pengarna. Modellen ska 
möjliggöra jämförelser av nytta och kostnad med externa aktörer. 

Gemensam ambitionsnivå 
Om någon part har en högre ambition utöver överenskommen gemensam nivå 
belastas denna part med hundra procent (100%) av tillkommande kostnader. Tjänster 
som utvecklas ska oavsett om det är gemensamt eller enskilt initiativ alltid utvecklas 
för att passa in i den gemensamma modellen för att på sikt kunna nyttjas av flertalet. 
De Brukare som nyttjar sådan tjänst utvecklad av enskild part vid senare tidpunkt 
behöver då inte betala för nedlagd utvecklingskostnad. 

Debitering efter nyttjande  
Brukaren betalar efter faktiskt nyttjande enligt modell för tjänster i förvaltning. 
Brukaren debiteras mot fastställd prognos och justering görs sedan mot faktiskt utfall 
av beställda och nyttjade tjänster. Utfall mäts med jämna intervall för varje tjänst. 

Kortsiktig kostnadstäckning  
Sydnärke ITs kostnader bärs normalt av Brukaren enligt fastställd modell. Om analys 
visar på större avvikelser från budget/prognos ska orsak klargöras och avvikelsen 
hanteras solidariskt mellan kommunerna. 

Nollresultatprincip 
Inget eget kapital eller underskott hos Sydnärkes IT över årsskiftet. Avräkning för 
respektive tjänst vid årets slut till respektive kommun enligt överenskommen nyckel.  

Fakturering på kommunnivå 
Sydnärke debiterar varje kommun centralt med tydlig referens på beställda och 
nyttjade tjänster. Sydnärkes IT ska om möjligt vara behjälpliga och vid behov lämna 
underlag för kostnadsfördelning inom respektive kommun. 

Transparens 
Skapa förutsättningar för spårbarhet av nödvändig information för alla parter utan att 
det innebär för stora merkostnader. 
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BESLUTSUNDERLAG 

Ekonomimodellen förväntas 
• bygga på enhetliga definitioner och principer. 

• skapa större förståelse för vad tjänst och kostnad består av och hur den 
påverkas. 

• innebära förutsättningar till effektivisering och mer nytta för pengarna. 

• ge en samlad och transparent bild av kostnader och volymer för 
gemensamma tjänster. 

• ge bättre underlag för uppföljning, analys och prognos 

• ge bättre underlag till planering, prioritering och åtgärder   

• innebära möjlighet till jämförelser med alternativa lösningar 

 

Förslag till tjänstepaketering 
Nedanstående bild illustrerar hur det föreslagna tjänstepaketet är uppbyggt. Ett 
grundpaket som är tänkt att uppfylla de flesta behov som en användare har, är 
paketerat i något som nedan benämns IT Bastjänst. Utöver de tjänster som ingår i IT 
Bastjänst tillhandahåller Sydnärke IT kundspecifika och frekvent återkommande 
beställningar som tilläggstjänster. Dessa tillägg benämns nedan för Utökad IT. 
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BESLUTSUNDERLAG 

Kalkylmodell 
Nedanstående kalkylmodell ligger till grund för kalkylering av kostnader för 
tjänstepaketet.  

 
 

Investeringar och driftprojekt 
Nedan beskrivs förslag på hantering av projekt och investeringar i styr- & 
ekonomimodellen. 

Process  
Nämnden i Sydnärkes IT fattar beslut om investeringar över två hundra femtio tusen 
kronor. Detsamma gäller projekt över två hundra femtio tusen kronor som genomförs 
inom eller utom ramen för antagen driftbudget. Förslagsvis sker beslut vid minst två 
tillfällen per år. Förvaltningen ansvarar för att inför dessa tillfällen i samråd med 
medlemskommunerna göra bedömningar av verksamheternas behov och ta fram 
beslutsunderlag. Detaljutformning av struktur och process ska om nämnden så 
beslutar tas fram av förvaltningen i samråd med medlemskommunerna.  

Finansiering 
Finansiering av investeringsutgift görs av Sydnärkes IT (d.v.s. hos värdkommunen) 
och tillgången aktiveras i balansräkningen och en årlig avskrivning, inklusive 
finansieringskostnad, fördelas ut. Finansieringskostnaden beräknas med en 
internränta fastställd enligt SKLs rekommendation. Fördelningen sker i enlighet med 
beslutade fördelningsnycklar alternativt direkt till den kommun som beställt 
investeringen eller projektet om åtagandet ligger utanför Sydnärkes ITs löpande 
uppdrag. 
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BESLUTSUNDERLAG 

Driftkostnader och fördelning 
Nedan beskrivs förslag på hantering av driftkostnader i styr- och ekonomimodellen.  

Nämnden har en årlig intäkt från de samverkande kommunerna till täckande av 
kostnaderna för den gemensamma nämndens och förvaltningens verksamhet med 
belopp motsvarande de faktiska kostnaderna minskat med de totala faktiska 
intäkterna. Intäkten (dvs. egentligen en kostnadsersättning) baseras på fastställda 
kostnadsfördelningsnycklar. Kostnader för nämndens verksamhet ska, i den mån de 
inte täcks på annat sätt, erläggas av de samverkande kommunerna med respektive 
kommuns procentuella andel av det totala antalet anställda. 

Kostnadsersättningen från övriga kommuner föreslås erläggas till värdkommunen 
månadsvis i förskott den fjärde bankdagen efter kommunalskatteutbetalningsdagen. 
Ersättningen ska bygga på fastställd prognos. 

Eventuellt framtida årliga underskott ska täckas av de samverkande kommunerna i 
enlighet med den fördelning som framgår av kostnadsfördelningsnyckel för 
respektive tjänst. Överskott/underskott ska vara reglerat senast den 31 maj året efter 
verksamhetsåret. 

Värdkommunen förvaltar den gemensamma nämndens och förvaltningens medel. 
Det åligger värdkommunen att fördela kostnaderna utifrån god redovisningssed. 
Övriga samverkande kommuner har rätt till löpande insyn i nämndens och 
förvaltningens arbete och redovisning. Nämnden ska regelmässigt rapportera till 
samverkanskommunerna hur verksamheten utvecklas och om den ekonomiska 
situationen under budgetåret. 
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BESLUTSUNDERLAG 

Förslag på fortsatt process 
Projektet där ovanstående förslag tagits fram markerar inledningen på processen att 
införa en ny styr- och ekonomimodell för tjänster som tillhandahålls av Sydnärkes IT 
– många aktiviteter kvarstår dock. 

Bland dessa aktiviteter är en mycket viktig sådan att tidigt under 2015 ta fram en 
plan och metod för mätning av tid- och resursåtgång av fastställda tjänster. Detta 
eftersom mätperiodens längd är beroende av när dessa perioder kan inledas, och 
mätperiodens längd avgör hur exakta beräkningarna av priser och därmed underlag 
för ramjusteringar blir. 

Vad gäller delaktighet och kommunikation är det av stor vikt att projektet under 
våren 2015 initierar och etablerar en kontinuerlig dialog med beställare och brukare– 
detta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för acceptans inför införandet av 
nya tjänster och ny modell.  

Vidare behöver ett arbete med att definiera exakt vilken service som ingår i de olika 
delarna av tjänstepaketet genomföras. Detta bör ha som mål att ta fram en 
tjänstekatalog samt SLA:s för tjänstepaketet.   

Förslag till fortsatt process illustreras översiktligt i bilden nedan. 
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Protokoll 2014-12-08

Sydnärkes IT-nämnd

Tid
Starttid  15:00  Sluttid:15:45
Plats
Lekeberg - Rum Trollkarlen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Per Eriksson (S), ordförande
Andreas Svahn (S), vice ordförande
Charlotta Englund (C)
Richard Nygren (M), ersättare

Per-Olof Thulin (M)
Ewa Unevik (M)
Michael Larsson (S)

Övriga
Madeline Andersson, Kommunchef
Hans Boskär, Kommundirektör
Torbjörn Dybäck, Kommundirektör
Harry Lundin, Kommunchef
Rikard Olsson, Förvaltningschef
Gustav Olofsson, Sekreterare
Anna Bilock, Ekonom

Ordförande
Per Eriksson

Justerare
Charlotta Englund

Nämndsekreterare
Gustav Olofsson
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Protokoll 2014-12-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Sydnärkes IT-nämnd
Sammanträdesdatum 2014-12-08

Datum för anslags uppsättande 2014-12-19 Datum för anslags nedtagande 2015-01-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2014-12-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 6 - Finansieringsmodell för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 14-3)

Ärendebeskrivning 
Sydnärkes IT-förvaltning fick av nämnden i uppdrag att ta fram en finansieringsmodell för att 
tydligt och enkelt reglera kostnaderna mellan kommunernas förvaltningar och IT.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag som i korthet innebär att finansiering av 
investeringsutgift görs av Sydnärkes IT-nämnd (d.v.s. hos värdkommunen). 

Driftkostnader finansieras genom en årlig intäkt från de samverkande kommunerna till 
täckande av kostnaderna för den gemensamma nämndens och förvaltningens verksamhet. 
Kostnader för nämndens verksamhet ska, i den mån de
inte täcks på annat sätt, erläggas av de samverkande kommunerna med respektive
kommuns procentuella andel av det totala antalet anställda.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd 
1. ställer sig bakom förslag till finansieringsmodell 
2. föreslår kommunstyrelsen i Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommun anta 
finansieringsmodell för Sydnärkes IT-nämnd.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd 
1. ställer sig bakom förslag till finansieringsmodell 
2. föreslår kommunstyrelsen i Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommun anta 
finansieringsmodell för Sydnärkes IT-nämnd.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Finansieringsmodell
 Förslag till finaniseringsmodell för Sydnärkes IT-nämnd
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Protokoll 2014-12-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Protokoll 2015-02-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:14:30
Plats
Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kjell Edlund (S)
Anette Andersson (S)

Övriga
Hans Boskär, Kommundirektör
Gordana Sutic, utredningssekreterare
Magnus Stensson, utredningssekreterare
Rikard Olsson, IT-chef

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-02-02

Datum för anslags uppsättande 2015-02-04 Datum för anslags nedtagande 2015-02-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 4 - Finansieringsmodell för Sydnärkes IT (KS 15-23)

Ärendebeskrivning 
Sydnärkes IT-förvaltning fick i uppdrag att ta fram en finansieringsmodell för att tydligt och 
enkelt reglera kostnaderna mellan kommunernas förvaltningar och IT.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag som i korthet innebär att finansiering av 
investeringsutgift görs av Sydnärkes IT-nämnd (d.v.s. hos värdkommunen). 

Driftkostnader finansieras genom en årlig intäkt från de samverkande kommunerna till 
täckande av kostnaderna för den gemensamma nämndens och förvaltningens verksamhet. 
Kostnader för nämndens verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas av 
de samverkande kommunerna med respektive kommuns procentuella andel av det totala 
antalet anställda.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till finansieringsmodell för Sydnärkes IT-nämnd.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till finansieringsmodell för Sydnärkes IT-nämnd.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Finansieringsmodell för Sydnärkes IT
 Protokollsutdrag Sydnärkes IT-nämnd 2014-12-06 §6 Finansieringsmodell för Sydnärkes IT-

nämnd
 Förslag till finaniseringsmodell för Sydnärkes IT-nämnd
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Ny Finansieringsmodell 
Rikard Olsson
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Utgångspunkter för styr- och ekonomimodell

•Förhållningssätt
Präglas av lojalitet, samverkan och harmonisering över 
kommungränser. Tjänster som tillhandahålls av Sydnärkes IT 
ska endast beställas därifrån. Brukarna har ingen möjlighet till 
egen extern upphandling men väl inflytande över utbudet.

•Enkelhet
Fokus på enkelhet, minimal administration och en rättvis, 
tydlig och lättbegriplig modell. Struktur på tjänster och 
paketering av tjänster ska i stor utsträckning vara stabila över 
tid. Prissättning ska baseras på prognos.

•Långsiktig kostnadseffektivitet
Fokus på effektivitet för att skapa mer IT-nytta för pengarna. 
Modellen ska möjliggöra jämförelser av nytta och kostnad med 
externa aktörer.

•Transparens
Skapa förutsättningar för spårbarhet av nödvändig information 
för alla parter utan att det innebär för stora merkostnader.

•Gemensam ambitionsnivå
Om någon part har en högre ambition utöver överenskommen 
gemensam nivå belastas denna part med 100% av 
tillkommande kostnader. Tjänster som utvecklas ska oavsett 
om det är gemensamt eller enskilt initiativ alltid utvecklas för 
att passa in i den gemensamma modellen för att på sikt kunna 
nyttjas av flertalet. De Brukare som nyttjar sådan tjänst 
utvecklad av enskild part vid senare tidpunkt behöver då inte 
betala för nedlagd utvecklingskostnad.

•Debitering efter nyttjande 
Brukaren betalar efter faktiskt nyttjande enligt modell för tjänster i 
förvaltning. Brukaren debiteras mot fastställd prognos och 
justering görs sedan mot faktiskt utfall av beställda och nyttjade 
tjänster. Utfall mäts med jämna intervall för varje tjänst.

•Kortsiktig kostnadstäckning 
Sydnärke ITs kostnader bärs normalt av Brukaren enligt fastställd 
modell. Om analys visar på större avvikelser från budget/prognos 
ska orsak klargöras och avvikelsen hanteras solidariskt mellan 
kommunerna.

•Nollresultatprincip
Inget eget kapital eller underskott hos Sydnärkes IT över årsskiftet. 
Avräkning för respektive tjänst vid årets slut till respektive 
kommun enligt överenskommen nyckel. 

•Fakturering på kommunnivå
Sydnärke debiterar varje kommun centralt med tydlig referens på 
beställda och nyttjade tjänster. Sydnärkes IT ska om möjligt vara 
behjälpliga och vid behov lämna underlag för kostnadsfördelning 
inom respektive kommun.

•Från Investering till Drift
Tidigare ekonomiska medel för investering kommer att budgeteras 
om till drift för samtliga kommuner utom ”värdkommunen” 
Lekeberg, som genom sitt ägande av samtliga inventarier kommer 
stå för samtliga investeringar inom Sydnärkes IT ramar.

-
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Förslag till tjänstepaketering

-
3

Nedanstående bild illustrerar hur det föreslagna tjänstepaketet är uppbyggt. Ett grundpaket som 
är tänkt att uppfylla de flesta behov som en användare har, är paketerat i något som nedan 
benämns IT Bastjänst. Utöver de tjänster som ingår ibland IT Bastjänst tillhandahåller Sydnärke
IT kundspecifika och frekvent återkommande beställningar som tilläggstjänster. Dessa tillägg 
benämns nedan för Utökad IT.

• Standardprogramvara
• Användarkonto
• Lagring & backup
• Helpdesk
• Utskriftsmöjlighet
• Konsultation vid inköp
• Licensadministration

• Nät & tjänster
• Centrala servrar

INFRASTRUKTURTJÄNST

ANVÄNDARTJÄNST

• Hårdvara
• Fjärrsupport
• På-plats-support

IT
 B

AS
TJ

ÄN
ST

HÅRDVARUTJÄNST

• Drift av servrar för verksamhetssystem
• Extra lagring & backup
• Databas
• Extra programvara
• Inköp & utökat inköpsstöd
• Projekt/Ny tjänst
• Helpdesk
• Konsultation
• …

*Utbudet av tilläggstjänster uppdateras kontinuerligt

U
TÖ

KA
D 

IT

TILLÄGG OCH KUNDSPECIFIKA TJÄNSTER
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Prismodell för tjänster som ingår i IT BASTJÄNST

-
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Konsultation vid inköp

Standardprogramvara:
• Operativsystem
• Antivirus
• E-postprogram
• Office

• Acrobat reader
• Flash
• Java
• m.m.

Användarkonto 
Hantering, Nya konton, 
behörigheter, lösenord etc. 

Nät & tjänster
Drift, övervakning, 
förvaltning & support

Centrala Servrar & 
Hårdvara
Drift och support

INFRASTRUKTURTJÄNST

Licensadministration

Helpdesk
Support på det som ingår i 
BAS-IT

Utskriftsmöjlighet
Datorer, plattor, telefoner
Ej HV. Ej förbrukningsmtrl.

Lagring & Backup 
BAS-IT. Fastställd volym
per användarkonto.

ANVÄNDARTJÄNST

Hårdvara:
• Datorer
• Plattor

• Telefoner

Fjärrsupport
Fjärrsupport på datorer.

På-plats-support
Support på datorer på 
plats ute i verksamheten.

IT
 B

A
S

TJ
Ä

N
S

T
HÅRDVARUTJÄNST

Kostnad för hårdvara fördelas utifrån kostnad 
för varje enskild beställd enhet 
(Dator/platta/telefon) per kommun/förvaltning.

Kostnad för installation, distribution/utbyte och 
skrotning fördelas ut via en fast summa per 
enhet (dator/platta/telefon). 

Kostnad för support fördelas ut via antal 
datorer per kommun/förvaltning.

Kostnad för användartjänsten fördelas ut via
antal användarkonton per kommun/förvaltning

Funktionskonton och elevkonton räknas som 
35% av ett anställd-konto*?

Kostnad för infrastrukturtjänsten fördelas ut 
via antal anställda per kommun.

PER ENHET

ANTAL 
ANVÄNDARKONTON

ANTAL ANSTÄLLDA

* Funktionskonton och elevkonton bedöms ta mindre teknikertid i anspråk än vad anställd-konton gör, och inkluderar endast viss del av 
nämndens standardprogramvara. Hur olika priserna ska vara kommer att ges av mätningar, men ett första estimat indikerar att 
funktionskonton och elevkonton bör kosta ca 35% av vad ett anställd-konto kostar.  
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Prismodell för tjänster som INTE ingår i IT BASTJÄNST

-
5

Konsultation
Ex. deltagande i projekt, upphandlingar & dyligt
EJ vid inköp då det ingår i BAS-IT.

Helpdesk
Support på sådant som EJ ingår i BAS-IT

Extra programvara
Paketering, distribution & installation (ej std-program)

Extra lagring & backup
Vid behov av lagringsvolym eller utökade backup-rutiner 
utöver vad som ingår i BAS-IT

U
TÖ

K
A

D
 IT

TILLÄGG OCH KUNDSPECIFIKA TJÄNSTER Ett pris för drift per kundspecifikt system i den 
gemensamma driftsmiljön. Priset kan variera 
för olika typer av system. Fakturan skickas till 
systemägaren. Intäkten blir en 
kostnadsreduktion i Infrastrukturtjänsten.

Ett pris på lagring i den gemensamma 
lagringsmiljön (All lagring som ej ingår i 
användartjänsten). Fakturan skickas till 
systemägare/kommun. Intäkten blir en 
kostnadsreduktion i Användartjänsten.

Kostnad för databastjänsten fördelas ut via 
antal databaser per systemägare. Kostnaden 
viktas för olika typer av databaser.

Faktiska kostnader och eventuell tid 
faktureras vidare ut till beställande 
kommun/verksamhet. Eventuell nettointäkt blir 
en kostnadsreduktion i IT Bastjänst.

För uppgifter som inte faller inom ramen för 
BAS-IT eller ovanstående tjänster tillämpas 
timdebitering och vidare fakturering av 
eventuella externa kostnader. Nettointäkten 
blir en kostnadsreduktion i Användartjänsten.

PER VOLYMENHET

VIDAREFAKTURERING

PER TIMME

Drift av servrar för verksamhetssystem
Hårdvara, teknisk drift och teknisk support

Databas
Licenser och drift av databaser såsom MS SQL, Oracle 
db etc. 

Inköp & utökat inköpsstöd
Projektorer, Smartboards, kringutrustning, Multiskrivare, 
Utökning LAN, Accesspunkt WLAN etc. 
(Rådgivning ingår i BAS-IT)

Ny tjänst / Projekt
Nya tjänster som blir kundspecifika tjänster påföljande
verksamhetsår.
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Direkta 
personalkostnader

Direkt kostnad för tid som personal 
lagt på användartjänst

Direkt kostnad för tid som personal 
lagt på infrastrukturtjänst

Direkt kostnad för tid som personal 
lagt på hårdvarutjänst

Direkt inköp av hårdvara mäts för 
varje unikt inköp per kund

Kalkylmodell

Σ

-
6

Användartjänst InfrastrukturtjänstHårdvarutjänst

Direkta inköp

Nedanstående kalkylmodell ligger till grund för kalkylering av kostnader för tjänstepaketet. Den 
slutliga fördelningen av kostnader per kommun/förvaltning görs enligt prismodellen på 
föregående sida.

Gemensamma 
kostnader IT

Gemensamma kostnader för respektive ansvar fördelas ut på olika tjänster.*

Summa nettokostnader för 
Hårdvarutjänsten

Summa nettokostnader för 
Användartjänsten

Summa nettokostnader 
Infrastrukturtjänsten

Summa direkta kostnader Summa direkta kostnader Summa direkta kostnader

Σ
Intäkter Nettointäkter från tilläggstjänster, kundspecifika tjänster och externa kunder. 

Intäkterna reducerar tjänstepaketens kostnader.

Kostnadsfördelning
Faktisk hårdvarukostnad per kund
+ pålägg per hårdvaru-enhet

via antal användarkonton 
per kommun

via antal anställda
per kommun.

+
+

+
-

*Gemensamma kostnader för Sydnärkes IT-nämnd samt Projekt och strategi fördelas ut via antal anställda per kommun.
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Översiktlig process

-
7

Okt 2014 2015 2016

Fastställa 
styrande 
principer

Ta fram förslag till 
kalkylmodell

Ta fram förslag till 
redovisningsmodell

Identifiera tjänster

Ta fram förslag till 
tjänstepaket

Fastställa tjänstepaket

Prognostisera kostnader för
respektive tjänst

Fastställa prismodell 
inkl. fördelningsnycklar

Uppföljning, analys & 
justeringar och
utveckling av modellen

Upprätta tjänstekatalog och SLA:s
Genomföra eventuella operativa åtgärder

Mäta volymer
Teckna avtal om
omfattning med 
resp. kommun.

E
K

O
N

O
M

I
IT Analysera

operativa
konsekvenser

Behovsinventera
operativa aspekter

Nämnd

Dialog med brukarna
och beställare

Workshop, möten

Beslut

Analys & Konskevens-
beskrivning av IT-kostnader
per kommun/förvaltning

Utveckla och
fastställa processer
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Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus
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Nybyggnation av särskilt 
boende

§27

KS 14-663
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Tjänsteskrivelse 2015-02-04 1 (1)

Dnr: KS 14-663

Tjänsteskrivelse - Nybyggnation av särskilt boende

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsförvaltningen fick i slutet av 2013 uppdrag av Kommunstyrelsen att 
ta fram en förstudie med förslag på hur kommunen ska hantera det framtida behovet 
av boendelösningar för äldre, särskilt gällande särskilt boende, korttidsboende, men 
också se över ordinärt boende för den äldre medborgaren. Förstudien påbörjades i 
januari 2014.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2014-12-08 § 100 att ställa sig bakom 
förstudiens förslag om att i etapp 1 bygga 24 lägenheter för särskilt boende och i 
etapp 2 ytterligare 24 lägenheter för särskilt boende. Vidare beslutade nämnden om 
att föreslå kommunstyrelsen bygga ett särskilt boende enligt förstudiens förslag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. Uppdrar till LEKO att ta fram kostnadskalkyl samt finansieringsmodell för 
nybyggnation av särskilt boende enligt förstudiens förslag till kommunstyrelsens 
sammanträde i april.
2. Uppdrar till kommundirektören att ta fram kostnadskalkyl samt 
finansieringsmodell för infrastrukturella behov för området till kommunstyrelsens 
sammanträde i april.

LEKEBERGS KOMMUN

Hans Boskär Gordana Sutic
Kommundirektör Handläggare
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Förstudie- Långsiktig planering av 
boende för äldre i Lekebergs 

kommun
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FÖRSTUDIENS FÖRSLAG
Långsiktig planering  boende för äldre i Lekeberg

Trygghetsboende 
Förstudien föreslår att byggnation av trygghetsboenden bör byggas. Förstudien 
förordar också Lekebergs bostäder att när analysen av tillgängligheten av deras 
lägenhetsbestånd är klar ”ta itu med lätt åtgärdade hinder” för att underlätta för 
äldre hyresgäster. 

Trygghetsboende byggs främst av privata bostadsföretag i omgivande kommuner 
men kan givetvis också byggas inom det kommunala bostadsbolaget . Om en satsning 
framöver på att bygga trygghetsboende och samtidigt göra fler lägenheter tillgängliga 
kan behovet av särskilt boende platser troligen minska på sikt. Trygghets boende kan 
vara aktuellt att bygga både i Mullhyttan och Fjugesta eftersom andelen äldre 
kommer att öka kraftigt under de närmaste 10-15 åren. 

Utöver förslag om ovanstående föreslår förstudien vidare att kommunen satsar på 
och stimulerar till olika former av förebyggande insatser då aktivitet och 
rehabilitering ökar förutsättningarna för ett hälsosamt och gott åldrande. Detta i 
form av rehabilitering, sociala mötesplatser, träningsmöjligheter, mat för äldre mm. 
Allt detta i syfte att stödja det friska hos äldre och underlätta så att de i första hand 
kan bo kvar hemma så länge det är möjligt och så länge de själva önskar och ha ett 
aktivt gott liv. 

Nybyggnation av Vård och omsorgsboende/ Särskilt boende 
Förstudien föreslår att ett särskilt boende för vård och omsorg byggs, förslaget är att 
det ska byggas i två etapper. I en första etapp byggs 24 lägenheter för personer med 
demenssjukdom samt en gemensam del och i en andra etapp ytterligare 24 
lägenheter beroende på fortsatt behov . 

I etapp 1 byggs tre boendeenheter i markplan med god kontakt med utemiljön. Varje 
boendeenhet innehåller 8 egna lägenheter med gemensamt kök och vardagsrum 
samt anslutning till en gemensam huvudbyggnad.

I huvudbyggnaden föreslås en dagverksamhet för 8-10 personer med 
demensdiagnos. Dagrehabilitering, en verksamhet för träning och rehabilitering som 
kan samutnyttja lokaler i huset. Till rehabiliteringen hör ett träningskök, fotvård och 
ett rum med behandlingsbänk, detta placeras nära en friskvårdsdel med ett mindre 
träningsrum med utrustning för äldre, kanske en mindre pool för varma bad, ett 
massagerum samt omklädningsrum. Friskvårdsdelen kan samutnyttjas av de boende, 
äldre i omgivningen och personer just utskrivna efter sjukhusvistelse. Men också av 
det civila samhället, tex pensionärsorganisationer. För att stödja, stimulera och 
aktivera äldre i ordinärt boende ska huset vara en öppen mötesplats. Då kan 
lokalerna utnyttjas mer effektivt

I huvudbyggnaden finns också ett kök med inriktningen ”mat för äldre”.  Det bör vara 
dimensionerat för att tillverka 200 lunchportioner dvs mat till  Oxelgården, Linden, 
kommunens LSS-gruppbostäder, hemvårdens portioner och med en liten servering. I 
köket tillverkas även kvällsmat till omsorgsboendena i kommunen. Maten ska följa 
Livsmedelsverket råd om mer energirik mat för äldre. Boendet inriktas på verkets 
övriga råd att matstunden ska vara trevlig, bra ljuddämpning vid matplatsen osv.
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Det nya Vård- och omsorgsboendet ska planeras för användning av ny digital teknik 
som kan underlätta arbetet för personal och underlätta dagen för boende. Det kan 
vara i form av nycklar/brickor så var boende kan röra sig fritt inom de delar som är 
lämpligt för henne, infraröd värme vid duschplatsen är ett annat exempel, 
rörelsestyrda larm/ lampor, spisvakter, tillsynskameror osv. 

Hemvården 
Hemvården föreslås flytta till huvudbyggnaden och lämna inhyrda lokaler.

Placering 
Förstudien föreslår att det placeras centralt i Fjugesta söder om befintlig byggelse 
och i förlängningen av Östra Långgatan. Med en central placering kommer vård- och 
omsorgsboendet i ett sammanhang där mötesplatser i huset kan delas med 
omgivningen/ omvärlden och verksamheten blir då inte avskild från samhället i 
övrigt.
Kortsiktig planering för att öka antalet platser i särskilt boende
Förstudien föreslår att det i en första etapp byggs ett nytt LSS-boende som ersätter 
gruppbostaden i Oxelgården. De 8 lägenheterna i nuvarande gruppbostaden kan då 
övergå till att fungera som särskilt boende.

Förändringar i de lokaler som idag används/ förhyrs
Förslaget innebär en nybyggnation av LSS-gruppbostad och nuvarande gruppbostad 
lämnar Oxelgården, där kommer istället särskilt boende platser kan utökas med 8 
lägenheter.
Vid nybyggnation av Särskilt boende som har inriktningen mot demens enlig förslaget 
flyttar Demensdagvården från Oxelgården dit. De lokaler man har idag återställs till 
personalrum som idag saknas på Oxelgården. 
Dagrehabiliteringen lämnar Linden då dess lokaler blandas med nuvarande 
korttidsboende och korttidsrum blir kvar på Linden alt flyttas även korttids-
verksamheten till en del av det nya boendet (8 platser). 
Lokalerna på Linden kan förslagsvis användas till frivilligsamordning, volontär 
verksamhet och  anhörigstöd etc.
Hemvården lämnar idag externt hyrda lokaler.
Övriga lägenheter för äldre/ seniorer i Lekebergs kommun
Forskning har visat att om man bor i en tillgänglig lägenhet förskjuts behovet av en 
Vård- och omsorgsplats.

Förstudien föreslår därför att kommunen uppmuntrar privata bostadsföretag att 
bygga trygghetsboenden både i Mullhyttan och Fjugesta eftersom andelen äldre 
kommer att öka kraftigt under den närmaste 10-15 årsperioden. Förstudien 
uppmuntrar också  att  Lekebergs bostäder när analysen av tillgängligheten i deras 
lägenhetsbestånd är klar ta itu med ”lätt åtgärdade hinder” för att underlätta för sina 
äldre hyresgäster. 

Förstudien föreslår vidare att kommunen satsar på och stimulerar till olika former av 
förebyggande insatser då aktivitet och rehabilitering ökar förutsättningarna för ett 
hälsosamt och gott åldrande. Detta i form av rehabilitering, sociala mötesplatser, 
träningsmöjligheter, mat för äldre mm. Allt detta i syfte att stödja det friska hos äldre 
och underlätta så att de i första hand kan bo kvar hemma så länge det är möjligt och 
så länge de själva önskar och ha ett aktivt gott liv. 
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Om fler tillgängliga lägenheter finns, trygghetsboende byggs i kommunen och 
kommunen satsar på förebyggande insatser kan det bidra till att behovet av vård- 
och omsorgsplatser på sikt minskar.

Till Förstudien finns ett Lokalprogram för nytt vård- och omsorgsboende. När 
inflyttning kan ske i nytt Vård- och omsorgsboende beror av när beslut kan fattas om 
att gå vidare i varje steg. En uppskattning av tid för inflyttning är, om inget får 
processen att stanna upp, under senare delen av 2017. 

GENOMFÖRANDET AV FÖRSTUDIEN

Projektledare för förstudien har varit Henrik Westerling enhetschef LSS.
Till studien har knutits Christina Nilsson Collste arkitekt SAR/MSA från COLLSTE 
Arkitektur & Funktion. 
Projektgrupp bestående av Kent Runesson ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, 
Carina Nilsson vård- och omsorgschef, Kerstin Johansson verksamhetscontroller, 
Carina Eriksson enhetschef Linden, Olof Björkdahl enhetschef Oxelgården. 
Till gruppen har knutits två referensgrupper som arbetat mellan projektgruppens 
möten, en i Linden och en i Oxelgården. Representant från Hemvården har deltagit. 
Avstämning har gjorts med en styrgrupp bestående av kommunens arbetsutskott.
Studieresor har gjorts till Zakrisdal i Karlstad, Solbacken i Motala och Vigs Ängar i 
Köpingebro, Ystads kommun för att få gemensamma referensramar. Flera olika 
yrkeskategorier samt nämndens politiker har deltagit i dessa.

Underlag för utredningen: 
Kommunstyrelsebeslut 131022 om Förstudie kring långsiktig planering av boende för

äldre.
Tjänsteskrivelse 130829 om Långsiktig planering boende för äldre.

Projektgruppens arbete under tiden mars- november 2014.

NULÄGE INOM ”VÅRD- OCH OMSORG”

BASEN INOM VÅRD- OCH OMSORGEN

Vård i ordinärt boende omfattar hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Det 
blir allt fler äldre som har hemtjänst i ordinärt boende och på sikt ökar den gruppen 
betydligt. Hemvården har idag 60 medarbetare och bistår ca 110 brukare med 
dagliga insatser. För att underlätta för boende och för att skapa bra ergonomiska 
förutsättningar för personalen i sitt arbete är det därför viktigt att det finns väl 
fungerande bostäder som är tillgänglighetsanpassade. 

I dagsläget har 200 personer inom Lekebergs kommun tillgång till trygghetslarm. Det 
är en snabb utveckling inom det teknikområde som kan underlätta för äldre på olika 
sätt ett exempel på det är tillsyn med mörkerseende kamera i hemmet sk ”Nattfrid”. 

Det finns ett stort antal anhörigvårdare som vårdar sina närstående. För att de ska 
orka finns olika typer av insatser som syftar till att underlätta för dem. Det är 
dagverksamhet för dementa, växelvård, hemtjänst och olika former av anhörigstöd.
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VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN 

Kommunen har två Vård- och omsorgsboenden Oxelgården och Linden båda belägna 
i Fjugesta med tillsammans 74 platser. Därutöver finns 7 korttidsplatser i Linden.

Oxelgården har inriktning mot demens. Där finns 40 lägenheter. Här finns också 8 
lägenheter för personer med behov av gruppbostad enligt LSS. Dagverksamhet för 
personer med demensdiagnos finns i Oxelgårdens suterrängplan. Dit kommer 
personer hemifrån efter beslut om det stödet. Verksamheten är öppen fem dagar i 
veckan. Den har funnits sedan mitten av 90-talet.

Linden har somatisk inriktning. Där finns 34 lägenheter samt 7 platser för 
korttidsvård. Till korttidsplatserna kommer bl a utskrivningsklara från sjukhus och 
personer som tillfälligt behöver större hälso- och sjukvårdsinsatser som an vara svåra 
klara i hemmet. I anslutning till Linden finns Dagrehabilitering.

Möjlighet för parboende finns endast i Oxelgården, i verksamheten för dementa.

ANALYS AV BEFINTLIGA BOENDEN OCH VERKSAMHET
OXELGÅRDEN

Oxelgården byggdes 1998. Kommunen äger fastigheten. Utformningen av 
boendeenheterna är mycket trevlig. Kontakten med gården och utemiljön är sämre. 
Lägenheterna är ljusa och trivsamma med god standard. Med gällande lagstiftning 
och krav på bemanning på vård- och omsorgsboenden är Oxelgården idag olämplig 
för demensvård. Tillsynen nattetid försvåras då fastigheten består av två separata 
hus i tre våningar förbundna med varandra endast i bottenvåningen.

Ett logistikproblem finns då all varumottagning av leveranser sker genom 
huvudentrén. Personalrum för raster saknas.

DEMENSDAGVÅRD I OXELGÅRDEN

Demensdagvården är inhyst i suterrängplan i Oxelgården, lokalerna är tyvärr 
olämpliga för denna verksamhet som pga brist på boendeplatser inom särskilt 
boende flyttats hit. Det är svårt att ha uppsikt över deltagarna och det är mycket 
annan rörelse i korridoren utanför med ständiga in- och utpasseringar från 
personalomklädningsrum intill, vilket blir störande för verksamheten.

LINDEN

Linden byggdes på 60-talet som ett ålderdomshem. Efter ombyggnad 1998 med bl a 
nya hygienrum invigdes det som Särskilt boende med 34 vårdplatser. Lekebergs 
bostäder äger fastigheten. 

Utformningen av boendeenheterna med långa korridorer underlättar förvissa 
överblicken över enheterna och tillsynen av de boende. Utformningen går dock emot 
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de rekommendationer som gjorts i ämnet framtidens äldreboende. För övrigt har de 
gemensamma köken i boendeenheterna brister bl a är köken för trånga, 
diskmaskinerna ergonomiskt felplacerade, för små kyl-och frysutrymmen. Det finns 
dock stora balkonger med plats för många och en trevlig innergård.  

Lägenheterna är på 25,5m2. Möblerbarheten är begränsad och det finns knappa 
förvaringsmöjligheter. Rummen är slitna. Pentry saknas och rummen är för smala ur 
tillgänglighetssynpunkt för att kunna placera in ett pentry. Lägenheterna har rymliga 
badrum som ger goda ergonomiska förutsättningar.  

Personalrum saknas. 

KORTTIDSPLATSER I LINDEN

Sex korttidsplatser skapades 2013 för att på kort sikt lösa ett akut behov av platser 
genom ombyggnad av delar av Dagrehabiliteringen. Platserna är av temporär 
karaktär och bör på sikt flyttas till andra lokaler.

DAGREHABILITERINGEN 

Dagrehabiliteringen delar numera utrymme med korttidsavdelningen i Linden ovan. 
Det försvårar för rehabiliteringsträningen och innebär att färre kan delta. En annan 
konsekvens är att det saknas kontor och yta för personal.

Arbetsterapeuterna saknar helt utrymme för poliklinisk mottagning. I dagsläget 
utförs därför alla åtgärder i den enskildes hem vilket är tidskrävande. När fler 
ärenden läggs över från landstingen till kommunerna blir det en stor utmaning, 
framförallt gäller det handrehabiliteringen. 

HEMVÅRDEN

Hemvården (HSL-personal samt hemtjänstgrupper) hyr lokaler i f d Claessons snickeri 
i utkanten av Fjugesta. Hyreskontraktet löper ut 2016. Lokalen ligger separerad från 
vård- och omsorgsnämndens övriga verksamhet. I lokalerna saknas pentry, tvättställ, 
och toaletter, de finns i företagshotellets övriga lokaler. Det saknas även 
kontorsarbetsplatser.  

Att hemvårdens lokaler placeras i anslutning till nytt Vård- och omsorgsboende 
underlättar för personal att arbeta i båda verksamheterna. Andra 
samordningsfördelar kan gälla leveranser och administration men även lokaler.

OLIKA FORMER AV BOENDEN
BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND OCH TILLGÄNGLIGA LÄGENHETER

Det finns samhällsekonomiska vinster med att analysera tillgänglighet i befintligt 
bostadsbestånd och åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Därför ger Boverket kommuner 
ekonomiskt stöd för att inventera den fysiska tillgängligheten i både kommunala och 
privata lägenhetsbestånd. 

Lagen skiljer på tre typer av tillgänglighet för funktionshindrade:

 1. tillgängligheten på tomten fram till huset, 

2. tillgängligheten in i byggnaden och fram till lägenhetsdörren 
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3. tillgängligheten i bostaden. 

Lekebergs kommun arbetar sedan våren 2014 med att ta fram en 
Bostadsförsörjningsplan. I Förstudiens projektgrupp deltar både tekniska- och 
byggförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen, liksom ordförande i vård- 
och omsorgsnämnden.

Lekebergs Bostäder har med hjälp av Boverkets stöd genomfört en sådan 
tillgänglighetsanalys av sina bostäder 2014 och tagit fram en tillgänglighetsplan med 
åtgärdsförslag. Man har redan undersökt tillgänglighet typ 1 och 2. Nu kvarstår att 
koppla det till nr 3, i princip om det finns funktionellt badrum för funktionshindrad i 
lägenheterna, det blir intressant i de hus som kan bli aktuella för lätt avhjälpta 
hinder. 

Lekebergs bostäder har 57 lägenheter i ”Seniorboende”:  fd servicehuset Björken,  
Glashuset och i Furugården, Mullhyttan 

De har vidare 37 lägenheter i hus som med lättare åtgärder kan få bra tillgänglighet: 
Storgatan 26, Centrumhusen och Kastanjen.

Tillsammans 94 lägenheter. Därutöver finns hus med lägenheter i markplan som kan 
få bra tillgänglighet efter enklare åtgärder, där bostadsanpassningsbidrag kan bli 
aktuellt.

25 nya tillgängliga lägenheter byggs under 2014 centralt i Fjugesta, 
tillgänglighetsanpassade enligt Boverkets Byggregler, BBR. (16+9lägenheter)

Kommuner bör sätta samman information om var tillgängliga privata och kommunala 
lägenheter finns för att underlätta och uppmuntra äldres självständiga boende 

Att anpassa befintliga bostäder är ofta en långsiktig besparing för en kommun och för 
den enskilde är det vinster i både livskvalitet och kvarboende

Brytpunkten för när en tillgänglighetsinvestering går jämt upp med 
kostnadsbesparingarna ligger på cirka 210.000kr/lgh där det bor en person som är 
65+ under förutsättning att investeringen leder till att 10% av dem som förväntas 
flytta till särskilt boende bor kvar, samt att 50% av den resterande gruppen skjuter 
upp inflyttning i ett år (ekonomisk analys, Górbra för äldre, FoU i väst/GR och pwc). 
Om detta inte uppfylls ligger brytpunkten på 64.000kr/lgh.

BOSTADSANPASSNING

Många lägenheter och villor är inte tillgänglighetsanpassade eller saknar hiss. Genom 
att ansöka om bostadsanpassningsbidrag kan man få sin nuvarande bostad anpassad 
för att få en bättre tillgänglighet.  Kommunens kostnader för bostadsanpassning har 
varierat under åren, hittills för 2014 är kostnaden 1.028.000kr. 2013 utbetalade 
kommunen 600.000kr i bidrag fördelat på 63 ärenden. Av dessa ärenden var det bara 
2 som hamnade på en kostnad över 50.000kr. Tidigare år har bidragen legat runt 
800.000kr.

Om det fanns fler tillgängliga lägenheter i Lekeberg skulle äldre personer kunna ges 
en möjlighet att flytta tidigare från villan/ gården till en tillgänglig lägenhet och 
därmed skjuta upp sitt behov av Vård- och omsorgsboende. En studie av var man 
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bodde innan man flyttade till Vård- och omsorgsboende visar att: 12 personer 
flyttade direkt från radhus/villa till SÄBO under 2011, 10 personer flyttade från 
lägenhet till SÄBO och då framkommer inte ur diagrammet om lägenheterna var 
tillgänglighetsanpassade. Det innebär att 50 % bodde kvar i sin villa så länge att de 
flyttade direkt till SÄBO.

Boendeform vid tillfället då man flyttade till Särskilt boende 2011

År Antal individer Lägenhet Villa / Radhus
2011 22 st 10 12

Diagram 4 Boendeform före inflyttning i SÄBO 2011 Lekeberg

Bostadskö till 55+ boende hos Lekebergs bostäder 2013

Lekebergs bostäder hade tidigare ett kösystem som nu är avskaffat till +55boende. 
Där kunde man läsa att år 2013 fanns 40 personer i kön. Det var många som sökte sig 
från sin villa till en tillgänglig lägenhet om det hade funnits. 

Den totala bostadskön till 55 + boende är 40 hushåll där de sökande är i åldrarna 61-97 
år
Åldersspann Antal personer Nuvarande bostadsform  

 Eget hus Lägenhet
61-64 år  2 Hushåll  2 0
65-69 år 5 Hushåll 3 2
70-74 år  3 Hushåll  1 2
75-79 år 9 Hushåll 6 3
80-84 år  7 Hushåll  6 1
85-89 år 6 Hushåll 3 3
90+ år  8 Hushåll  2 6

   Totalt 23 st 17
Diagram 5. Åldersfördelning i bostadskön till +55 hos Lekebergs bostäder år 2013.

BESKRIVNING AV FRAMTIDA BEHOV AV VÅRD- OCH 
OMSORGSBOENDE I LEKEBERGS KOMMUN.
PROGNOS ÄLDRE

Antalet personer över 80 år kommer att öka kraftigt under den närmsta 10-15 
årsperioden i Sverige och så även i Lekebergs kommun. Det innebär att behovet av 
Vård- och omsorgsplatser kommer att öka kraftigt liksom behovet av Hemvård i 
ordinärt boende i Lekeberg, se nedan i diagram 1. 

Den yrkesverksamma delen av Sveriges befolkning kommer att minska på sikt i 
Sverige, se vita fältet överst i diagram 2. Vid mitten av 2020-talet räknar man med att 
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30 % av Sveriges befolkning är yrkesverksam mot 50 % år 2008. Då beräknas 
samtidigt ca 40 % av befolkningen vara över 65 år, gula fältet i diagram 2 nedan.  

Behovet av vård- och omsorgsboende idag i Lekeberg är nästan 20 % av antalet 
personer äldre än 80 år vilket framkommit när förvaltningen har jämfört antalet 
beviljade ansökningar till SÄBO med antalet invånare äldre än 80 år. Prognosen för 
perioden 2015-30 ger signaler om att behovet av permanenta vård- och 
omsorgsplatser ökar kraftigt. 

Uppskattningsvis behövs 124 platser i Vård och omsorgsboende år 2030, en ökning 
med 48 platser jämfört med idag. Därutöver behövs cirka 10 korttidsplatser år 2030.

Diagram 2 Sverige Procentuell 
andel barn (blått) och äldre 
(gult) av Sveriges befolkning 
under åren 1865-2060. 

Andelen yngre än 15 år håller 
sig stadigt kring cirka 30 %,se  
blå fält i diagram 2. 

Källa: Tomas Lagerwall, 
Hjälpmedelsinstitutet

Diagram 1    Antalet äldre i 
Lekebergs kommun enl. 
Statistiska Centralbyråns 
prognos från 2014.
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Diagram 3: Behov av Vård- och omsorgsboende i Lekebergs kommun. 
Källa: Statistiska centralbyrån 2014.

I Sverige som helhet är behovet av SÄBO-plats i genomsnitt ca 17 % (/18 %) av 
antalet personer som är 80 år eller äldre. I några kommuner är siffran så låg som 14 
%, bl a i Motala. Se diagram3.

Diagram 3 visar att om behovet av Säbo-platser minskar från 20 % till 17% så krymper 
behovet av platser år 2025 från 104 SÄBO-platser till 89, en skillnad på 15 platser. 
Eftersom SÄBO-platserna är betydligt dyrare för en kommun än hemvården är det 
ekonomiskt att arbeta för en sänkning. I Motala kommun finns det många lägenheter 
som är tillgängliga, dvs anpassade för funktionshindrade utan trappor, med toaletter 
utformade för handikappade mm. Om man i Lekeberg kommun framöver satsar på 
att bygga trygghetsboende och samtidigt göra fler lägenheter tillgängliga kan siffran 
sänkas till 17 %.

Behovet av hemvård kommer att öka under perioden. Idag är det 37 % av de som är 
80 år eller äldre som har hemtjänst och/ eller larmtjänst.

LAGSTIFTNING

En kommun har enligt Socialtjänstlagen skyldighet att när biståndsbeslut är fattade 
verkställa dem omedelbart, 4kap 1§ Socialtjänstlagen, 16kap 3§ Det har ingen 
betydelse om beslutet överklagats eller inte. Det finns en rapporteringsskyldighet 
efter tre månader om beslutet ej verkställts. Det är den beslutade nämnden som har 
ansvar för att den enskilde får de insatser som han eller hon beviljats.(Prop 
2005/06:115s118)

Om beslut ej verkställts inom tre månader rapporteras det från Vård- och 
omsorgsnämnden kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 

 Antal

Behov av Vård- 
och omsorgs-
boende   

 personer i % av antalet personer >80 år
År > 80 år 20 %  17 %

2014 376 76  64
2020 424 85 ´+11 72
2025 521 104 ´+28 89
2030 618 124 ´+48plats 105
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kommunfullmäktige och kommunens revisorer. IVO lämnar sedan en ansökan om 
utdömande av särskild avgift till Förvaltningsrätten om inget hänt i kommunen inom 
vad man bedömer som skälig tid varpå kommunen kan åläggas en sanktionsavgift.

Lekebergs kommun hade under 2013 svårt att erbjuda plats på Vård- och omsorgs 
boende. Under de första 6 månaderna 2014 har 7 personer väntat mer än 3 månader 
på erbjudan om plats.

Om kommunen inte kan ta emot en person som har behov av kommunal insats efter 
att ha blivit färdigbehandlad och utskrivningsklar från sjukhus, blir kommunen 
betalningsansvarig för platsen på sjukhus. Kommunen har under några år fått betala 
ansenliga summor till Landstinget för sådana platser. 

OMVÄRLDSANALYS
Människor lever allt längre och andelen personer äldre än 80 år kommer att öka 
kraftigt i hela landet under de närmaste åren (se diagram 2). Statistik från 
Socialstyrelsen över kommunernas vård- och omsorgsinsatser visar att allt färre 
personer bor i vård- och omsorgsboende. Däremot blir det långsiktigt fler äldre som 
har hemvård i ordinärt boende. Att allt färre bor i Vård- och omsorgsboende 
samtidigt som allt fler får hemtjänst är en utveckling som pågått i flera år i Sverige. 
Samtidigt saknas det funktionella och tillgängliga lägenheter för en alltmer åldrande 
befolkning. 

”Om vi inte vidtar åtgärder nu kommer det inte finnas plats för dem som är i behov 
av vård- och omsorgsboende framöver”, menade Äldreboendedelegationens 
ordförande 2012. Kommunerna måste satsa på fler och alternativa boenden för 
äldre.

Målet för äldrepolitiken, är enligt Socialdepartementet hösten 2014 att äldre ska 
kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna 
åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha 
tillgång till god vård och omsorg. Det innebär att man behöver kunna komma ur sin 
lägenhet på tredje våningen utan hiss och komma ner på marken för att kunna vara 
aktiv, annars måste man kunna byta till en tillgänglig lägenhet.

Nationella värdegrunden för äldreomsorgen.

”Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande” är den Den gäller för alla 
kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. För att 
uppnå det behöver äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda 
personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet 
och individanpassning.

Folkhälsoinstitutet lyfter fram fyra hörnstenar för ett gott åldrande:  

1. Fysisk aktivitet är den första. 
2. Bra matvanor den andra. 
3. social gemenskap 
4. meningsfullhet, känna sig behövd.
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1.Träning

Regelbunden fysisk aktivitet och träning bidrar till en förbättrad hälsa. Såväl det 
fysiska, psykiska och det sociala välbefinnandet påverkas. Därför finns det både 
individuella och samhälleliga skäl att satsa på friskvård. För äldre personer kan det 
leda till att de bibehåller och stärker förmågan till ett fortsatt självständigt liv. På sikt 
leder det till att minska behovet av vård och omsorg.

Forskning har visat att hälsovinsterna av träning är lika stora för äldre personer som 
för yngre och innebär att funktionsnedsättningar faktiskt kan bromsas upp. Hos 
personer som lider av demens kan träningen förhindra försämringar av deras 
förmåga att klara det dagliga livet. Den kan rentav ha gynnsam inverkan på den 
kognitiva förmågan och på möjligheterna att utföra vardagliga sysslor hos personer 
med demenssjukdom (Forskningsprojekt i Jönköping).

2 Matvanor

Livsmedelsverket beräknade att år 2010 var hälften av de äldre som bodde i Vård- 
och omsorgsboende undernärda och bland de i ordinärt boende rörde det sig om 
cirka fem procent. Därför har livsmedelsverket tagit fram råd för mat inom 
äldreomsorgen. Råden handlar om att maten behöver vara mer energirik, flera 
mellanmål, men också att matstunden ska vara trevlig, det ska vara bra ljuddämpning 
vid matplatsen och det handlar om hur maten ska serveras.

3, 4 Social gemenskap och meningsfullhet

Aktivitet och rehabilitering ökar förutsättningarna för ett hälsosamt åldrande. Men 
äldre behöver – precis som alla andra också känna gemenskap, delaktighet och 
mening. Detta kan i sig vara hälsofrämjande. 

Samhällets insatser för att erbjuda sådana insatser behöver utvecklas. Aktuell 
forskning om hälsofrämjande aktiviteter och behovet av mötesplatser och 
rehabiliterande insatser riktade till äldre ligger till grund för framgångsrika 
initiativ(Läkartidningen).

FÖRSLAG PÅ MÅL OCH ÅRGÄRDER FÖR ATT MÖTA 
KOMMANDE BEHOV NÄR DE ÄLDRE BLIR FLER.  

Målet är att stödja det friska hos äldre och underlätta så att de i första hand kan bo 
kvar hemma så länge det är möjligt och så länge de själva så önskar. 

Målet är vidare att det ska finnas tillgängliga lägenheter och trygghetsboende eller 
andra former av boende i den omfattning som efterfrågas, så man har möjlighet att 
flytta och fortsätta att klara sig själv eller med stöd av hemvården.  

Målet är att stödja det friska hos de äldre och när behoven blir för stora ska det 
finnas plats i Vård- och omsorgsboende. Där är målsättningen att erbjuda ett gott liv i 
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en trygg och säker miljö och med möjlighet till ett aktivt liv och meningsfull tillvaro 
oavsett hälsotillstånd.

Äldreboendedelegationen föreslog 3 riktlinjer för att komma framåt:

Att ta fram en Bostadsförsörjningsplan är ett viktigt led för att se helheten.

Att aktivt samverka dels mellan förvaltningar för planfrågor och vård- och omsorg 
samt dels mellan kommunen och bostadsföretag för att ordna tillgängliga bostäder 
för äldre i befintliga bostadsområden.

Nytänkande hos byggföretag för att bygga tillgängligt till rimligt pris. Höga 
byggkostnader leder till höga hyror och försvårar för äldre att flytta.

TIDIGA OCH FÖREBYGGNADE INSATSER , exempel

 Fler tillgängliga lägenheter för äldre, där man kan klara sig själv så länge som  
möjligt och så länge som personen önskar det.

 Fler olika typer av bostäder för äldre. 
”När man inte längre kan lämna bostaden på grund av avsaknad av 
hiss eller när ensamheten blir för svår vill man flytta till en bostad där 
man kan finna gemenskap med andra. Vård och omsorg har man 
egentligen inte behov av man söker bara ett boende som erbjuder 
trygghet” 
Därför föreslog Äldreboendedelegationen byggande av 
Trygghetsboende.

 Rehabilitering - för att kunna flytta hem igen efter sjukhusvistelse.
 Fixarservice - minskar fallolyckor.
 Mat för äldre
 Mötesplatser
 Satsning på friskvård för äldre.
 Friskvårds coach för äldre. 
 Hörsel-café
 Internet-café

TRYGGHETSBOENDE OCH ANDRA FORMER AV 
BOENDEN 
Att bo bra på äldre dagar ska göra livet lättare, tryggare och roligare. 

Tillgång på bostäder för äldre i olika former, som seniorboende och trygghetsboende 
kan göra att behovet av platser i Vård- och omsorgsboende minskar.  Tillgång på 
trygghetsboende minskar sannolikheten att äldre söker plats på Vård- och 
omsorgsboende med nästan 50%, på grund av att tillgängligheten och upplevelsen av 
trygghet tillfredsställs i den boendeformen visar ”Äldreboendedelegationen” i en 
studie SOU 2007:103.
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I ett Trygghetsboende ska det finnas tillgängliga lägenheter och tillgång till en 
gemensamhetslokal. Personal ska finnas som stöd för trygghet och aktiviteter. Det 
ska finnas möjlighet till gemensamma måltider. Alla boende får ett trygghetslarm. 
Man kan söka till trygghetsboende utan biståndsbedömning. Trygghetsbostäder kan 
upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Det är en ny form av 
bostad för äldre som vill ha närhet till sociala kontakter, för dem som känner sig 
oroliga, otrygga och/ eller är socialt isolerade. Tidigare fanns möjlighet att få bidrag 
från Boverket till Trygghetsboende och Vård- och omsorgsboende, t o m dec 2014. 

Forskare menar att vi kan förvänta oss en ökad rörlighet bland äldre och en större 
beredskap att själva se över sin situation. Om äldre ges möjlighet, i form av ett mer 
varierat bostadsutbud, flyttar fler till ett mer anpassat boende (enligt 
Hjälpmedelsinstitutet 2012, Äldres flyttningar och motiv till att flytta eller bo kvar).

För att möta behovet av en trygg boendeform där äldre upplever att de kan bo kvar 
hemma i större utsträckning behöver Lekebergs kommun tänka in boendeformen 
trygghetsboende i den långsiktiga boendeplaneringen. Detta är ett behov som märks 
av redan idag då 40personer över 75år står i kö till kommunens enda egentliga 
alternativ till trygghetsboende Glashuset, se diagrammet härovan.

Helsingborgs kommun är ett exempel på kommun där man satsar på 
trygghetsboende.

NY TEKNIK

Ny teknik kan skapa förutsättningar för självständighet. Det finns nya digital teknik 
som kan underlätta och göra det möjligt för fler att klara sig hemma längre. Det finns 
också ny digital teknik som på olika sätt kan underlätta omsorgsarbetet.  I kommunen 
pågår en utredning om Nattfrid.

Västerås kommun har erfarenhet, de har provat och varit med om att utveckla olika 
tekniska hjälpmedel för äldre för att förbättra deras vardag.

NYTT VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE I LEKEBERGS 
KOMMUN
LOKALISERING

I förstudien har flera tomter studerats för ett nytt vård- och omsorgsboende men vi 
kom fram till att tomten söder om befintlig bebyggelse i Fjugesta och i förlängningen 
av Östra Långgatan var mest lämplig. Kommunen äger tomten. Den ligger både nära 
centrala delar av Fjugesta och nära naturmark. Tomten är stor och vänder sig åt 
söder mot det öppna landskapet. Busskommunikation finns i centrum för anhöriga 
och personal.

En annan placering som studerades var i Mullhyttan. Men då ökningen av antalet 
äldre är så mycket större i Fjugesta jämfört med i Mullhyttan kan en placering i 
Mullhyttan inte motiveras. Ökningen av antalet äldre i prognosen är mer än 6 gånger 
större i Fjugesta jämfört med i Mullhyttan 2030, +6personer jämfört med 
+38personer.
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PROJEKTETS INNEHÅLL

Projektet ska innehålla ett vård- och omsorgsboende som byggs ut i etapper. I en 
första etapp byggs 24 lägenheter för personer med demenssjukdom samt en 
gemensam del och i en andra etapp 24 lägenheter varav 8 lägenheter är lite större 
och placeras med egen ingång, men så att de kan knytas till boendet när behov 
uppstår.

I etapp 1 byggs tre boendeenheter i markplan med god kontakt med utemiljön. Var 
boendeenhet innehåller 8 egna lägenheter med gemensamt kök och vardagsrum och 
där finns personal. I Vård- och omsorgsboendets gemensamma 40utrymmen finns ett 
samlingsrum och anhörigrum. I var etapp finns flera platser för parboende. Det löses 
genom att förbereda för en dörr mellan två lägenheter. 

I huvudbyggnaden ingår också en dagverksamhet för 8-10 personer med 
demensdiagnos. Där finns Dagrehabilitering, en verksamhet för träning och 
rehabilitering som kan samnyttja lokaler i huset. Till rehabiliteringen hör ett 
träningskök, fotvård och ett rum med behandlingsbänk. Rehab placeras nära en 
friskvårdsdel med ett mindre Träningsrum med utrustning för äldre, kanske en 
mindre pool för varma bad, ett massagerum samt omklädningsrum. Friskvårdsdelen 
kan samnyttjas av de boende, äldre i omgivningen och personer just utskrivna efter 
sjukhusvistelse. Men också av civilsamhället genom att de hyr för t ex babysim. 

I huvudbyggnaden placeras Hemvårdens lokaler och husets administration.

I huvudbyggnaden finns också ett kök med inriktningen ”mat för äldre”.  Det bör vara 
dimensionerat för att tillverka 200 lunchportioner dvs mat till  Oxelgården, Linden, 
kommunens LSS-gruppbostäder, hemvårdens portioner och med en liten servering. I 
köket tillverkas även kvällsmat till omsorgsboendena i kommunen. Maten ska följa 
Livsmedelsverket råd om mer energirik mat för äldre. Boendet inriktas på verkets 
övriga råd att matstunden ska vara trevlig, bra ljuddämpning vid matplatsen osv.

För att undvika att projektet blir avskilt från samhället kan rum i husets 
huvudbyggnad fungera som olika former av mötesplatser som kan delas med 
omvärlden, för anhöriga och kringboende äldre. Mötesplatser som berikar tillvaron 
för de boende, inbjuder anhöriga till besök och inbjuder omvärlden att komma hit. 
För att stödja, stimulera och aktivera äldre i ordinärt boende ska huset vara en öppen 
mötesplats. Då kan också lokalerna utnyttjas mer effektivt. 

NY TEKNIK

Det nya Vård- och omsorgsboendet ska planeras för användning av ny digital teknik 
som kan underlätta arbetet för personal och underlätta dagen för boende. Det kan 
vara i form av nycklar/brickor så var boende kan röra sig fritt inom de delar som är 
lämpligt för henne, infra röd värme vid duschplatsen är ett annat exempel, 
rörelsestyrda larm/ lampor, spisvakter osv.

För projektets innehåll i huvudbyggnaden se illustration bilaga 2.

UTFORMNING

Huset ska vara ljust, luftigt och trevligt och skapa en känsla av frihet för boende. 
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För att verksamhetens resurser ska användas så effektivt som möjligt är det viktigt 
hur byggnaden utformas. Personer med demenssjukdom har svårigheter att 
orientera sig i tid och rum och kan ha nedsatt rörelseförmåga. En person med 
demensdiagnos får inte låsas in mot sin vilja oavsett sjukdomsbild enligt 
lagstiftningen, att aktivt kunna röra på sig och vistas i friska luften är stimulerande. 

Utformningen ska ta hänsyn till de boendes behov och både underlätta för dem att 
leva sin vardag och stimulera dem så att tillvaron känns begriplig, hanterbar och 
meningsfull. En tydlig, lätt orienterad och överblickbar miljö kan ge de boende den 
känsla av trygghet och säkerhet de behöver. Utformningen ger då ett mervärde för 
de boende. Den kan också inverka positivt på kvalitén på vård- och omsorgsarbetet bl 
a genom att underlätta för personalen att ha överblick och för personalsamverkan 
mellan boendeenheterna.

I ”de nationella riktlinjerna för vård- och omsorgsboenden vid demenssjukdom 2010” 
står följande: En trygg miljö är en miljö där det är lätt att orientera sig. 
Tillgängligheten ska vara stor och ljudmiljön lugn. Dagen ska ges ett meningsfullt 
innehåll. Utemiljön ska vara stimulerande och lättillgänglig.

BOENDEENHETERNA

Boendeenheten ska vara ljus och trevlig med utblickar till naturen. Utformningen ska 
bjuda in till aktivitet, gärna med möjlighet att vandra i ljuset. Köket ska ligga centralt i 
boendeenheten och ha en storlek så man får en känsla av att delta även om man inte 
kan delta i aktiviteterna. I köket tillreds frukost och eftermiddagskaffe. 

Boendeenheterna placeras så att det skapas bra förutsättningar för samordning 
mellan enheterna och bra kontakt med de gemensamma rummen i huvudbyggnaden.

DEN EGNA BOSTADEN

Lägenheten ska vara ljus och öppen och ge en bostadskänsla med plats för de egna 
möblerna. Den ska rymma hjälpmedel och ha tillräckliga arbetsytor för personal. 
Lägenheterna ska kunna användas flexibelt över tid, varför de ska uppföras lika. Det 
ska vara en fullvärdig bostad med hall, bostadsrum, hygienrum, pentry och förvaring. 
Boende ska kunna se ut genom fönstret både från sittande och liggande. Taket ska 
vara förberett för taklift. Hygienrummet ska vara trevligt och rymligt, här finns 
vägghängd toalettstol och höj- och sänkbart tvättställ, tvättmaskin och dusch.

Till förstudien finns ett lokalprogram som beskriver varje rum för sig, lokalernas 
funktioner och samband.

UTEMILJÖN

Utemiljön kan betyda mycket för de boende, den kan stimulera alla sinnen och ge en 
frihetskänsla. Det ska vara attraktivt och lätt att gå ut från boendeenheterna, 
dagverksamhet och gemensamma rum. Utemiljön ska vara lättillgänglig och 
inspirerande. Gårdarna ska vara rika på upplevelser, stimulera till aktivitet och vara 
bra för rehabilitering.

Entréplatsen ska vara välkomnande och grön. Det finns cykelparkeringsplatser för 
gäster och personal liksom bilparkeringsplatser. Personalparkering för 30-40 bilar 
varav 15 i poolbilar. 

108



2015-01-29 18 (18)

KÖK FÖR MAT FÖR ÄLDRE

Underlag för dimensionering av köket:

Köket bör dimensioneras för 200 lunchportioner och 125 kvällsportioner. Det innebär 
att kvällsmaten lagas centralt i nytt kök för alla kommunens vård- och 
omsorgsboenden. 

Förutom de särskilda boendenas luncher är behovet 75portioner fördelat enligt 
följande: Demensdagvård 10p, Lunchgäster 10-12, Matlådor ca 25, Kastanjen 14p, 
nytt LSS (i etapp 1) 10-12 portioner. 

SÄBO: Oxelgården 48p, nya SÄBO-boendet 24p, nytt boende i senare etapp 24p, 
Lindens portioner beror på hur många av rummen som upptas av SÄBO, kan vara 
som nu 34p men när både etapp 1 och etapp 2 byggts minskar det. 

Prognos för behov av SÄBO-platser i Lekebergs kommun räknat på 20% av antalet 
personer äldre än 80 år:

År antal personer äldre än 80 år Totalt antal portioner

2020 85 personer i SÄBO 85+75=160

2025 105 personer i SÄBO 105+75=180

2030 124 personer i SÄBO 124+75=199
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Protokoll 2014-12-08

Vård- och omsorgsnämnden

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:16:30
Plats
Multen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Kent Runesson (C), ordförande
John Hägglöf (M), vice ordförande
Jette Bergström (S), 2:e vice ordförande
Kjell Bergdahl (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Christina Haraldsson-Pålsson (M)
Lennart M Pettersson (S)
Kåre Sundberg (S)
Mait Edlund (S), ersättare

Anne-Marie Nilsson (KD)
Marianne Ring (MP)

Övriga
Carina Nilsson, förvaltningschef
Linda Kirrander, nämndsekreterare
Henrik Westerling, ställföreträdande förvaltningschef

Ordförande
Kent Runesson

Justerare
Lennart M Pettersson

Nämndsekreterare
Linda Kirrander
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Protokoll 2014-12-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2014-12-08

Datum för anslags uppsättande 2014-12-16 Datum för anslags nedtagande 2015-01-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2014-12-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 100 - Långsiktig planering av boende för äldre  i Lekeberg (VON 
14-7)

Ärendebeskrivning 
Vård och omsorgsförvaltningen fick i slutet av 2013 uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram 
en förstudie med förslag på hur kommunen ska hantera det framtida behovet av 
boendelösningar för äldre, särskilt gällande särskilt boende, korttidsboende, men också se 
över ordinärt boende för den äldre medborgaren. Förstudien påbörjades i januari 2014.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 

1. ställer sig bakom förstudiens förslag om att i etapp 1 bygga 24 lägenheter för särskilt 
boende och i etapp 2 ytterligare 24 lägenheter för särskilt boende
2. föreslår kommunstyrelsen att bygga ett särskilt boende enligt förstudiens förslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden 
1. ställer sig bakom förstudiens förslag om intentioner om trygghetsboende och att i etapp 1 
bygga 24 lägenheter och i etapp 2 ytterligare 24 lägenheter 
2. föreslår kommunstyrelsen att bygga ett särskilt boende enligt förstudiens förslag.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. ställer sig bakom förstudiens förslag om intentioner om trygghetsboende och att i etapp 1 
bygga 24 lägenheter för särskilt boende och i etapp 2 ytterligare 24 lägenheter för särskilt 
boende
2. föreslår kommunstyrelsen att bygga ett särskilt boende enligt förstudiens förslag.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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Protokoll 2014-12-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Förstudie- Långsiktig planering av boende för äldre i Lekebergs kommun
 Långsiktig planering av boende för äldre  i Lekeberg
 Illustration - exempel (14 11 28)
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Protokoll 2015-02-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:14:30
Plats
Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kjell Edlund (S)
Anette Andersson (S)

Övriga
Hans Boskär, Kommundirektör
Gordana Sutic, utredningssekreterare
Magnus Stensson, utredningssekreterare
Carina Nilsson, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen
Anneli Carlsson, nyanställd förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-02-02

Datum för anslags uppsättande 2015-02-04 Datum för anslags nedtagande 2015-02-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 5 - Nybyggnation av särskilt boende (KS 14-663)

Ärendebeskrivning 
Vård och omsorgsförvaltningen fick i slutet av 2013 uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram 
en förstudie med förslag på hur kommunen ska hantera det framtida behovet av 
boendelösningar för äldre, särskilt gällande särskilt boende, korttidsboende, men också se 
över ordinärt boende för den äldre medborgaren. Förstudien påbörjades i januari 2014.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2014-12-08 § 100 att ställa sig bakom förstudiens 
förslag om att i etapp 1 bygga 24 lägenheter för särskilt boende och i etapp 2 ytterligare 24 
lägenheter för särskilt boende. Vidare beslutade nämnden om att föreslå kommunstyrelsen 
bygga ett särskilt boende enligt förstudiens förslag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. Uppdrar till LEKO att ta fram kostnadskalkyl samt finansieringsmodell för nybyggnation av 
särskilt boende enligt förstudiens förslag till kommunstyrelsens sammanträde i april.
2. Uppdrar till kommundirektören att ta fram kostnadskalkyl samt finansieringsmodell för 
infrastrukturella behov för området till kommunstyrelsens sammanträde i april.

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Uppdrar till LEKO att ta fram kostnadskalkyl samt finansieringsmodell för nybyggnation av 
särskilt boende enligt förstudiens förslag till kommunstyrelsens sammanträde i april.
2. Uppdrar till kommundirektören att ta fram kostnadskalkyl samt finansieringsmodell för 
infrastrukturella behov för området till kommunstyrelsens sammanträde i april.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Nybyggnation av särskilt boende
 Protokollsutdrag VON 2014-12-08 -Långsiktig planering av boende för äldre  i Lekeberg
 Förstudie- Långsiktig planering av boende för äldre i Lekebergs kommu
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Hidinge idrottshall - 
namnförslag

§28

KS 14-117
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Tjänsteskrivelse 2015-01-22 1 (2)

Dnr: KS 14-117

Tjänsteskrivelse - Hidinge idrottshall namnförslag

Ärendebeskrivning
Den nya idrottshallen vid Hidinge skola ska namnsättas. Lokalen ska tas i bruk under 
hösten 2015 och namnfrågan bör vara klar i god tid för att underlätta arbetet med 
information, marknadsföring och administration av verksamheten.                      

1 Bakgrund
I anslutning till nya skolan i Hidinge byggs en välutrustad idrottshall med läktare och 
god tillgänglighet. Idrottshallen ska användas av skolan för gymnastikundervisning 
samt allmänheten (föreningar, enskilda) för utövande av olika idrotter, motion, dans 
mm. Lokalen är även lämplig för andra publika arrangemang. I första hand är 
anläggningen en resurs för de lokala, kommunala behoven, men den strategiska 
belägenheten i anslutning till skolan, idrottsplatsen och motorvägen nära Örebro gör 
den attraktiv för andra aktörer. M a o finns möjligheter att hyra ut idrottshallen och 
därigenom öka både nyttjandegraden och intäktsfinansieringen av driften.  

Lokalen har en tydlig koppling till platsen, Hidinge, och nya skolan med samma namn. 
Lekeberg som kommun och område är ett vidare geografiskt begrepp, men tänkbart 
alternativ. Det är viktigt att använda vedertagna, inarbetade ortsnamn, för etablering 
av och lokalisering av verksamheter.

Benämningen bör vidare vara relevant ur ett anläggningsperspektiv. Idrottshallen är 
inte en ”arena” i dess rätta bemärkelse, inte heller en gymnastiksal, utan en an-
läggning med fullstora mått för ett antal olika idrotter och en viss läktar kapacitet, 
serveringsmöjligheter mm. Det bör vara korrekt och tydligt som ”varudeklaration” för 
vilka funktioner/möjligheter lokalen och miljön representerar.

Andra benämningar som person- och företagsnamn är endast aktuella i samband 
med större sponsorinsatser/-avtal och förekomsten av väl inarbetade, regionalt eller 
nationellt betydelsefulla personligheter o l. I dagsläget saknas förutsättningar för 
detta gällande idrottshallen i Hidinge.

2 Analys
Ett tydligt och relevant namn underlättar för igenkännande, marknadsföring, 
lokalisering och rätt ”varudeklaration” av idrottshallen. 

3 Slutsats
Mot denna bakgrund bör kopplingen till platsen - orten eller kommunen - samt 
lokalens funktion och utförande - idrottshall/hall - prioriteras vid namnsättning av 
anläggningen. Två tänkbara alternativ är:
1. Hidinge idrottshall
2. Lekebergshallen
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Dnr: KS 14-117

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott namnger den nya idrottshallen vid Hidinge skola till 
Hidinge idrottshall/Lekebergshallen.

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Lars Skoghäll
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2015-02-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:14:30
Plats
Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kjell Edlund (S)
Anette Andersson (S)

Övriga
Hans Boskär, Kommundirektör
Gordana Sutic, utredningssekreterare
Magnus Stensson, utredningssekreterare

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-02-02

Datum för anslags uppsättande 2015-02-04 Datum för anslags nedtagande 2015-02-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 6 - Hidinge idrottshall - namnförslag (KS 14-117)

Ärendebeskrivning 
I anslutning till nya skolan i Hidinge byggs en välutrustad idrottshall med läktare och god 
tillgänglighet. Idrottshallen ska användas av skolan för gymnastikundervisning samt 
allmänheten (föreningar, enskilda) för utövande av olika idrotter, motion, dans mm. Lokalen 
är även lämplig för andra publika arrangemang. I första hand är anläggningen en resurs för 
de lokala, kommunala behoven, men den strategiska belägenheten i anslutning till skolan, 
idrottsplatsen och motorvägen nära Örebro gör den attraktiv för andra aktörer. M a o finns 
möjligheter att hyra ut idrottshallen och därigenom öka både nyttjandegraden och 
intäktsfinansieringen av driften. 

Lokalen har en tydlig koppling till platsen, Hidinge, och nya skolan med samma namn. 
Lekeberg som kommun och område är ett vidare geografiskt begrepp, men tänkbart 
alternativ. Det är viktigt att använda vedertagna, inarbetade ortsnamn, för etablering av och 
lokalisering av verksamheter.

Benämningen bör vidare vara relevant ur ett anläggningsperspektiv. Idrottshallen är inte en 
”arena” i dess rätta bemärkelse, inte heller en gymnastiksal, utan en an-läggning med 
fullstora mått för ett antal olika idrotter och en viss läktar kapacitet, serveringsmöjligheter 
mm. Det bör vara korrekt och tydligt som ”varudeklaration” för vilka funktioner/möjligheter 
lokalen och miljön representerar.

Andra benämningar som person- och företagsnamn är endast aktuella i samband med större 
sponsorinsatser/-avtal och förekomsten av väl inarbetade, regionalt eller nationellt 
betydelsefulla personligheter o l. I dagsläget saknas förutsättningar för detta gällande 
idrottshallen i Hidinge.

Förslag till beslut
Mot denna bakgrund bör kopplingen till platsen - orten eller kommunen - samt lokalens 
funktion och utförande - idrottshall/hall - prioriteras vid namnsättning av anläggningen. Två 
tänkbara alternativ är:
1. Hidinge idrottshall
2. Lekebergshallen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till kommunstyrelsen.
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Hidinge idrottshall namnförslag
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Internkontrollplan 2015 för 
kommunstyrelsen

§29

KS 15-46
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Tjänsteskrivelse 2015-01-22 1 (1)

Dnr: KS 15-46

Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan för 
kommunstyrelsen 2015

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive 
nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka 
områden och rutiner som skall omfattas av granskningen under en viss period.

Bakgrund
Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive 
nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka 
områden och rutiner som skall omfattas av granskningen under en viss period.

Valet av granskningsobjekt skall motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och 
risk. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel 
får allvarliga konsekvenser skall prioriteras.

Kontrollplanen ska antas inför varje år. Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen 
skall årligen redovisas till nämnd i samband med bokslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar internkontrollplan 2015

LEKEBERGS KOMMUN

Hans Boskär Gustav Olofsson
Kommundirektör Handläggare
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Internkontrollplan 2015 för Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
Lekebergs internkontrollarbete .......................................................................................................................................................................................................2

Internkontrollplan 2015 ...................................................................................................................................................................................................................4

Administration .............................................................................................................................................................................................................................4
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Personal......................................................................................................................................................................................................................................10

Verksamhet ................................................................................................................................................................................................................................11
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Lekebergs internkontrollarbete 
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 
inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att 
utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar 
för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd. 

Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. 
• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 
• Till vem uppföljningen ska rapporteras. 
• När rapportering ska ske. 
• Genomförd riskbedömning.

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 
• En organisation upprättas för den interna kontrollen. 
• Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 
• Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 
• Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 
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Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden

1. Administration
2. Ekonomi
3. Personal
4. Verksamhet
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Internkontrollplan 2015

Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

Administration
Uppföljning av politiskt 
fattade beslut

Följa upp 
verkställighet av 
beslut

Förvaltningschef Redovisa verkställandet i 
samband med 
prognosrapporterna och 
delårsbokslut

3 gg/år Nämnd/KS
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

Ekonomi 
Beslutsattestförteckning Kontrollera att 

befintlig förteckning 
är aktuell.

Ekonomiassistent Två gånger om året 
kontrolleras hela 
beslutsattestförteckningen.

2 gånger per år Ekonomichef Måttlig

Inköp görs enligt 
avtal.

Ekonomiassistent Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Månadsvis Ekonomichef MåttligInköp

Kontroll av 
rekvisitionsblock.

Ekonomiassistent Kontrollen sker via stickprov 
och en gång om året.

1 gång per år Ekonomichef Måttlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

Beslutsattest skett av 
rätt person. Faktura 
får ej 
beslutsattesteras av 
samma person som 
fakturan referera till. 
Besluts- och 
mottagarattesten får 
ej vara samma 
person.

Ekonomiassistent Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Månadsvis Ekonomichef Allvarlig

Orsak och gäster 
finns med vid 
representation.

Ekonomiassistent Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Månadsvis Ekonomichef Måttlig

Leverantörsfakturor

Fakturans uppgifter 
är korrekta, exempel 
F-skatt, regnr moms.

Ekonomiassistent Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Månadsvis Ekonomichef Måttlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

Scannade fakturor 
korrekt överförda 
bl.a. rätt antal sidor 
scannade.

Ekonom Kvartalsvis sker kontrollen av 
scanningen och på 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Kvartalsvis Ekonomichef Måttlig

Hantering av 
handkassor.

Ekonomiassistent Handkassorna kontrolleras 
vid varje nytt uttag av 
kontanter via 
ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslutet.

Löpande Ekonomichef AllvarligKontanthantering

Redovisning av 
handkassor. Kvitto 
och kontanter 
stämmer med 
utkvitterat belopp.

Ekonomiassistent Handkassorna kontrolleras 
vid varje nytt uttag av 
kontanter via 
ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslutet.

Löpande Ekonomichef Allvarlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

Kontroll av hantering 
av sedlar och mynt.

Ekonomiassistent Handkassorna kontrolleras 
vid varje nytt uttag av 
kontanter via 
ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslutet.

Löpande Ekonomichef Allvarlig

Kontroll av förvaring 
av kontanter.

Ekonomiassistent Handkassorna kontrolleras 
vid varje nytt uttag av 
kontanter via 
ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslutet.

Löpande Ekonomichef Allvarlig

Investering Se till att rätt 
investering finns i 
anläggningsregistret.

Ekonom Två gånger om året 
kontrolleras 
anläggningsregistret med 
genomförda investeringar 
(delårs- som årsbokslut).

2 gång per år Ekonomichef Måttlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

Kontrollera att 
investeringsbeslut 
föreligger.

Ekonom I samband med 
inrapportering av årets 
investeringar i 
anläggningsregistret 
kontrolleras om 
investeringsbeslut föreligger.

2 gång per år Ekonomichef Måttlig

Arkivering Arkivering sker enligt 
plan.

Ekonomiassistent Årligen sker en överflytt av 
tidigare års 
ekonomitransaktioner m.m. 
till centralarkivet varvid 
närarkivet uppdateras en 
gång om året i samband med 
bokslutet.

1 gång per år Ekonomichef Måttlig

Avtal Uppsägningstider 
bevakas.

Ekonomiassistent Alla ramavtal bevakas av 
ekonomiavdelningen under 
året.

Löpande Ekonomichef Allvarlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

Personal
LAS Att LAS-regler följs 

vid tjänstillsättning.
Personalsekreterare Stickprov 4 ggr/år Personalchef Allvarlig

Anställningsform Att personer anställs 
med rätt 
anställningsform.

Personalsekreterare Löpande Varje månad Personalchef Allvarlig

Rehabilitering Att 
rehabiliteringsplan 
upprättas vid behov.

Rehabiliteringshandl
äggare

Uppföljning av sjukfrånvaro Varje månad Personalchef Allvarlig

Mertidsjournal Att kommunen följer 
regler för 
mertidsarbete enligt 
ATL

Personalsekreterare Kontroll mertidsjournal 2 ggr/år Personalchef Stor
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

Rapporterad frånvaro i 
självservice

Vid vikarietillsättning 
följa upp att frånvaro 
är rapporterat

Personalchef/

personalsekreterare

Jämföra tjänstgöringsrapport 
för vikarier mot rapporterad 
frånvaro i självservice

2 ggr/år Personalchef Stor

Verksamhet
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Protokoll 2015-02-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:14:30
Plats
Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kjell Edlund (S)
Anette Andersson (S)

Övriga
Hans Boskär, Kommundirektör
Gordana Sutic, utredningssekreterare
Magnus Stensson, utredningssekreterare

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-02-02

Datum för anslags uppsättande 2015-02-04 Datum för anslags nedtagande 2015-02-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 7 - Internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsen (KS 15-46)

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd 
fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner 
som skall omfattas av granskningen under en viss period.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2015
 Internkontrollplan 2015 för Kommunstyrelsen
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Svar på remiss - Funktionellt 
prioriterat vägnät

§30

KS 14-543
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Dnr: KS 14-543

Tjänsteskrivelse - Funktionellt prioriterat vägnät

Ärendebeskrivning
En remiss avseende vilka vägar som ska prioriteras i syfte att uppnå ett funktionellt 
transportsystem har inkommit från Trafikverket. Genom prioriteringar i vägnätet ska 
infrastrukturen bidra till tillväxt och satsningar på vissa delar av vägnätet ska främja 
regional tillgänglighet. En strategi som innefattar både regional och nationell nivå 
föreslås som planeringsunderlag för samsyn kring framtida prioriteringar.

1 Bakgrund
Att se vägnätet ur ett helhetsperspektiv och uppnå samsyn kring brister och åtgärder 
är en del av tanken med ett prioriterat vägnät. En gemensam strategi syftar till att 
öka tillgängligheten och underlätta trafikplaneringen för lastbilar, personbilar och 
bussar. Det funktionellt prioriterade nätet ska användas som komplement till övriga 
mål och analyser vid samhällsplanering, till exempel vid förändring av 
hastighetsgränser och när brister ska åtgärdas. Vägens funktion i vägnätet blir då 
utgångspunkten och Trafikverket har identifierat fyra funktioner: godstransport, 
långväga personresor, dagliga personresor och kollektivtransport. Vägarnas 
underhållningsbehov och liknande kan därefter bedömas utifrån vilken trafik som är 
viktigast på respektive sträcka.

Ambitionen är ett nationellt sammanhängande nätverk där varje kommuncentrum är 
knutet till vägnätet via den mest betydelsefulla vägen.

2 Analys
De fyra funktionerna är relevanta utifrån det trafikflöde som finns i regionen i stort, 
men vägen till Fjugesta fyller en viktig funktion för kollektivtrafiken, något som inte 
finns med i beräkningen.

De vägar som utpekas som prioriterade för godstransport är vägar med anknytning 
till nationellt och regionalt viktiga noder och vägarnas tillgänglighet ska gynna den 
regionala tillväxten. Syftet kan med den formuleringen kan tyckas passa mindre 
kommuner, men det framgår också i planerna att med godstransport avses främst 
långa transporter. Mindre vägar av betydelse för enskilda företag och vägar som 
ansluter till de större finns inte med i vägnätet och Lekeberg hamnar således utanför 
prioriteringar för godstransport.

Att knyta ihop viktiga noder är en del av syftet med prioriteringen av vägar för 
långväga persontransporter. Att skapa ett vägnät som länkar samman kommuner och 
olika former av servicefunktioner ökar tillgängligheten och då definitionen av 
långväga är associerat till ”sällanresande” är det av mindre betydelse att Lekeberg 
inte är inkluderat. Kommuninvånarna kommer att gynnas av de vägar som är 
prioriterade inom regionen när det gäller att färdas längre sträckor.

Vägar som delats in efter funktionen dagliga persontransporter är sträckor på under 
10 mil, främst resor till studier och arbete samt servicefunktioner som 
handelsområden och sjukhus. Det är en typ av väg som tillåter människor att bo 
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utanför centralorten, en viktig funktion och en prioritering som kommer länka ihop 
Lekeberg med regionens övriga kommuner. 

Kollektivtrafiken fyller en viktig samhällsfunktion avseende arbetspendling och 
kommunikation med olika servicefunktioner. Bra kollektivtrafik skapar en större 
arbetsmarknad och Lekeberg ingår inte i det prioriterade nätet. Bra förbindelser med 
Örebro hade gynnat både studenter och arbetspendlare och ökat kommunens 
attraktivitet.

Trafiksäkerhet och tillgänglighet är en viktig del av förhållningssättet till det 
prioriterade vägnätet och tyngdpunkten ligger på framkomlighet och ett bra 
trafikflöde snarare än en ökad vägstandard. Trafikverkets inställning till hur 
tillgängligheten ska förbättras, genom nya lösningar och inte förbättrat vägunderhåll, 
är innovativt och långsiktigt och risken är mindre att kostnaden drabbar de mindre 
prioriterade vägarna. Kommunerna förutsätts dock ta extra ansvar för de vägar som 
är viktiga men inte ingår i vägnätet och möjligheterna att exploatera mark och bygga 
utfarter i anslutning till en prioriterad väg begränsas.

3 Slutsats
Trafikverkets klassificering är en bra grund för en sammanhållen strategi och behov 
finns av gemensamma åtgärder och planering. Det prioriterade vägnätet kommer 
länka samman regionen, men för att göra Lekeberg attraktivt och öka tillgång till 
arbetsmarknad och service behövs en väg som även uppfyller funktionen som 
prioriterad i kollektivtrafikssyfte.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. Antar förslag till yttrande,

2. Anser remissen besvarad.

LEKEBERGS KOMMUN

Hans Boskär Elin Dofs
Kommundirektör Handläggare
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Förslag till yttrande över funktionellt prioriterat vägnät
Att beakta vägarnas funktioner vid bedömning av underhåll och reparationer är en 
bra utgångspunkt, både för ett effektivt resursutnyttjande och för att möta de behov 
som finns ut trafiksäkerhetssynpunkt. Den klassificering som trafikverkvet gjort 
täcker in de funktioner som vägarna fyller på ett ändamålsenligt sätt. Det är fyra 
funktioner som ställer olika krav och som kan användas för att prioritera vissa 
vägsträckor och därmed indela vägnätet utefter funktioner.

Definitionen av godstrafik är avgränsad till långa transporter och enskilda företag på 
landsbygden som kör kortare sträckor och behöver bra vägar som ansluter till de i 
förslaget prioriterade hamnar således utanför. Det är en prioritering som inte bidrar 
till regional tillväxt, något som är en del av förslagets syfte. Att länka samman viktiga 
noder kommer däremot att gynna hela regionen och satsningar på dagliga 
persontransporter och sällanresande är nödvändigt för boende på landsbygden. 
Vägnätet bidrar på så vis till en ökad tillgänglighet. Vägen till Lekeberg anses dock 
inte fylla funktionen som en väg för kollektivtransport. Förbindelser med Örebro och 
kringliggande städer skapar en större arbetsmarknad och är viktigt för närhet till de 
servicefunktioner som kommun inte kan tillhandahålla. Det finns en efterfrågan på 
bra bussförbindelser idag och det är en central fråga för kommunens framtida 
utveckling.

Kommunen ställer sig positiv till den helhetssyn som trafikverket avser med förslaget 
och gemensamma prioriteringar är ett sätt att underlätta trafikplaneringen. En 
helhetssyn på vägnätet kan underlätta tillväxt och tillgänglighet, men lokala 
prioriteringar måste ingå i analysen av vägarnas funktioner och prioritet i det 
nationella perspektivet.

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Enligt sändlista

Remiss 
Funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional 
tillgänglighet. Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät. 

Det förslag till funktionellt prioriterat vägnät som nu skickas ut på remiss är framtaget av Trafikverket i 
dialog med länsplaneupprättarnas tjänstemän.

Remissmaterial och läshänvisning
Materialet finns på Trafikverkets webbplats, Funktionellt prioriterat vägnät.

Bakgrundsmaterial

 Rapporten Funktionellt prioriterat vägnät – oktober 2014. 

Rapporten beskriver vad det funktionellt prioriterade vägnätet är, vad det omfattar, hur det kan 
användas i olika planeringssituationer. Den beskriver också processen för framtagande, remiss och 
beslut. Vi rekommenderar att ni läser rapporten innan ni tittar på remissmaterialet. 

Remissmaterial

 Kartor över det funktionellt prioriterade vägnätet

o Sverigekarta
o regionkartor (Trafikverksregioner)
o länskartor

Kartorna visar vilka vägar som föreslås pekas ut som funktionellt prioriterade. De innehåller olika 
lager, dels med vägarnas indelning i skikt och dels med vägarnas indelning i funktioner. 

Manual för hantering av kartorna finns på Trafikverkets webbplats.

 Handledning - Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät

Handledningen beskriver hur vi ska förhålla oss till de prioriterade vägarna. Det anger hur vi 
gemensamt bör arbeta för att värna de prioriterade vägarna och förbättra tillgängligheten på dem.
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Presentationsmaterial
 Broschyren Sveriges viktigaste vägnät. Broschyren innehåller kortfattad information om det 

funktionellt prioriterade vägnätet.

 Powerpointpresentation. 

Kommentarer om Stockholms län och Jämtlands län
För Stockholms län är enbart nationellt och regionalt prioriterade vägar utpekade. Dessa utpekanden utgår 
från tidigare prioriteringar, främst enligt systemanalysen från 2008. Avsikten är att under våren 2015 gå 
vidare med utpekande av kompletterande regionala vägar. 

I Jämtlands län är hittills enbart nationella vägar och vägar som är regionalt prioriterade i ett 
länsövergripande perspektiv utpekade och därför redovisas endast dessa i remissen. Trafikverket och 
berörd länsplaneupprättare behöver arbeta vidare med utpekandet av ett kompletterande regionalt vägnät.

Remissmottagare 
Trafikverket och respektive länsplaneupprättare har tagit beslut om till vilka aktörer remissen ska skickas, 
vilket innebär att det ser något olika ut över landet. I Örebro län skickas remissen till 
länsplaneupprättaren/kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och samtliga kommuner.

Remissvar
Skicka remissvar till funktionelltprioriteratvagnat@trafikverket.se samt till regionorebro@regionorebro.se

Ange Örebro län som ämne.

Strukturera remissvaren på följande sätt:

 synpunkter på utpekade vägar samt dess indelning i funktioner
 synpunkter på förhållningssättet
 övriga synpunkter.

Remissvaren skickas till Trafikverket med kopia till berörd länsplaneupprättare senast den 15 februari 
(gäller ej länsplaneupprättarna). Länsplaneupprättarna skickar remissvar till Trafikverket senast den 31 
mars. 

Hantering av remissynpunkter och beslutsprocess
Trafikverket kommer att föra dialog med respektive länsplaneupprättare om eventuella justeringar av 
funktionellt prioriterat vägnät utifrån remissynpunkterna.

Trafikverket kommer att besluta om det funktionellt prioriterade vägnätet i samråd med 
länsplaneupprättarna. Det innebär att Trafikverket inte kommer att besluta om ett prioriterat nät i ett län 
där Trafikverket och länsplaneupprättaren inte är överens. Råder det delade meningar i något län tas beslut 
om det vi är överens om, till exempel skikt 1 och 2, men inte skikt 3.

Trafikverket kommer att ta beslut om förhållningssättet efter bedömning av remissynpunkterna.
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Med vänlig hälsning

Kontaktpersoner 
Ylva Gustafsson Höjer, Region Öst
ylva.gustafsson-hojer@trafikverket.se 

Anna Fällbom, projektledare nationellt
anna.fallbom@trafikverket.se

Sändlista Örebro län

Kommuner
Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro

Övriga
Kollektivtrafikmyndigheten/Regionförbundet 
Örebro
Länsstyrelsen i Örebro län
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Inledning 
Den här rapporten beskriver vad ett funktionellt prioriterat vägnät är, vad det omfattar 
och hur det kan användas i olika planeringssituationer. Den beskriver också processen 
för framtagande, remiss och beslut om det funktionellt prioriterade vägnätet.  

 
Bakgrund 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge 
människor och gods en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 

Det finns i dag en mängd olika utpekanden av vägnät, till exempel utpekade vägar för 
arbetspendling, för godstransporter och för personer med funktionsnedsättning. 
Dessutom är vägnätet indelat i vägkategorier utifrån väghållaransvar och standard och 
så vidare. Men det saknas ett gemensamt ställningstagande till vilka av våra vägar som 
är viktigast för tillgängligheten. Vi har i flera sammanhang behov av ett sådant samlat 
utpekat vägnät, exempelvis när vi beskriver brister och prioriterar åtgärder samt när vi 
gör hastighetsanalyser och pekar ut riksintressen. 

Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell 
och regional tillgänglighet. Det gör vi i samarbete med berörda aktörer, i första hand 
länsplaneupprättarna. Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät.  

Trafikverket har tagit detta initiativ bland annat för att vi ska vara förberedda inför 
kommande åtgärdsplaneringar. Det behövs även som underlag i de regionala 
hastighetsanalyserna som ska tas fram från och med hösten 2014. Vi behöver också vara 
redo nästa gång Trafikverket ska göra en översyn av riksintressena. Det funktionellt 
prioriterade vägnätet kommer även att fungera som ett viktigt underlag i den löpande 
verksamheten, i samhällsplaneringens olika skeden, tidigt i diskussioner och vid svar på 
remisser. 

 
Mål 
Målet med det funktionellt prioriterade statliga vägnätet är att: 

• skapa samsyn om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional 
tillgänglighet 

• skapa en gemensam plattform för att främja grundläggande tillgänglighet med 
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet 

• bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar (ensa och rensa bland 
tidigare utpekanden). 

 
Utpekandet kommer att utgöra ett uppdaterat och samlat underlag för tillgänglighet.  

Det funktionellt prioriterade vägnätet avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och 
bussar.  
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Vad är ett funktionellt prioriterat vägnät? 
 
Ett planeringsunderlag 
Det funktionellt prioriterade vägnätet är ett planeringsunderlag och ett sätt att förhålla 
sig till de prioriterade vägarna utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. 

Berörda aktörer pekar i samarbete ut vilka vägar som är viktigast för nationell och 
regional tillgänglighet och kommer överens om dessa vägars viktigaste funktioner. Det 
blir därmed en bra grund i andra verksamheter och projekt.  

Trafikverkets utgångspunkt är att tillgängligheten ska prioriteras på de vägar som ingår i 
det funktionellt prioriterade nätet. Vi vill både värna om den tillgänglighet vägarna 
redan har och vid behov höja den. De transportpolitiska målen måste vägas mot 
varandra i varje enskild planeringssituation.   

Vid användning av det funktionellt prioriterade nätet som underlag för olika projekt och 
verksamheter ska det kompletteras med analyser kopplade till alla de transportpolitiska 
målen samt med övrigt kompletterande underlag. Det utpekade nätet ersätter inte den 
vanliga (fysiska och ekonomiska) planeringsprocessen eller de nuvarande 
prioriteringsgrunderna, till exempel samhällsekonomisk lönsamhet, utan det utgör ett 
kompletterande underlag utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.  

Inom samhällsplaneringen finns flera aktörer som har olika mandat och 
ansvarsområden som påverkar transportsystemet. Syftet med det funktionellt 
prioriterade vägnätet är att alla berörda aktörer ska använda det som ett underlag i sin 
verksamhet.  

Trafikverket kommer att använda det som ett viktigt kompletterande 
planeringsunderlag i en rad olika verksamheter och projekt. Det blir också ett underlag i 
dialoger med andra aktörer i samhällsplaneringens olika skeden och när vi svarar på 
remiss av till exempel kommunala planer. Det funktionellt utpekade vägnätet kan till 
exempel användas vid: 

• prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen (investeringar, mindre åtgärder 
och drift- och underhållsåtgärder) 

• beskrivning av behov och brister (utifrån de utpekade vägarnas funktioner) 

• regionala hastighetsanalyser (inriktningen är att hastighetshöjande åtgärder ska 
ske på det prioriterade nätet) 

• utpekande av riksintressen (underlag för vilka vägar som bör pekas ut och 
beskrivning av dessa).  

Koppling till drift, underhåll och bärighet 

När prioriteringen av drift- och underhållsåtgärder ses över ska det funktionellt 
prioriterade vägnätet användas som underlag. Det gör det möjligt att bättre anpassa 
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drift- och underhållsåtgärderna utifrån vägarnas viktigaste funktioner, eftersom det blir 
tydligare hur åtgärderna kan anpassas utifrån typ av trafik. Kraven på en väg blir olika 
till exempel om den är särskilt viktig för godstrafik eller för arbetspendling. Fortfarande 
kommer dock trafikflöden att vara den viktigaste utgångspunkten för prioritering av 
drift och underhåll. Drift- och underhållsåtgärderna på det lågtrafikerade och 
lågprioriterade vägnätet kommer inte att påverkas av att ett funktionellt prioriterat 
vägnät pekas ut, utan de förändringar som kan bli aktuella är justeringar och 
anpassningar inom det prioriterade vägnätet. 

Trafikverket kommer att se över och uppdatera det utpekade bärighetsvägnätet. Viktiga 
näringslivsvägar som inte pekas ut som funktionellt prioriterade kommer att tas om 
hand inom ramen för det arbetet. Bärighetsvägnätet kommer att utgå från vilka vägar 
som är viktiga för godstransporter i det funktionellt prioriterade vägnätet, men det 
kommer att omfatta fler vägar. Det är bärighetsvägnätet som ligger till grund för 
fördelning av bärighetsmedel.  

 
Vägarnas indelning i skikt och funktioner 
Vägarna som pekas ut som funktionellt prioriterade delas in dels i tre skikt, dels utifrån 
sina viktigaste funktioner.  

Vägarnas indelning i skikt   

Vägarna som pekas ut sorteras in i tre skikt:  

• nationellt och internationellt viktiga vägar 

• nationella stamvägar och TEN-T-vägar (nuvarande indelning frångås inte) 

• regionalt viktiga vägar 

• vägar som binder samman län och funktionella regioner (till exempel 
arbetsmarknadsregioner) (i regel riksvägar, men det kan även vara länsvägar) 

• kompletterande regionalt viktiga vägar 

• vägar som binder samman kommuncentrum och produktionsnoder inom 
regioner och län (i regel länsvägar, men det kan även vara riksvägar). 

 
Indelningen av vägarna i de tre skikten kan skilja sig åt i olika delar av landet, på grund 
av länens och regionernas olika struktur och förutsättningar. 

 

Vägarnas indelning i funktioner 

Fyra funktioner har tagits fram som underlag för utpekandet av det funktionellt 
prioriterade vägnätet samt beskrivning av vägarna. Funktionerna avser vägarnas 
funktion utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. En grund för bedömningen är att vägarna 
ska vara av nationell eller regional betydelse. Funktionerna överlappar varandra och en 
väg kan pekas ut utifrån en eller flera funktioner.  
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Utgångspunkten för vägarnas indelning i funktioner är de olika trafikanternas anspråk 
och behov, det vill säga vilka särskilda anspråk och behov som finns på olika vägar 
utifrån den trafik som är viktigast där. Syftet med indelningen i funktioner är att man 
bättre ska kunna tillgodose trafikanternas krav och behov vid till exempel drift och 
underhåll av vägen, analys av vägarnas brister och behov samt prioritering av åtgärder 
för att bevara eller höja tillgängligheten.  

Funktionerna är följande:  
De vägar som är viktigast för  

• godstransporter 

• långväga personresor 

• dagliga personresor 

• kollektivtrafik. 
 

Följande aspekter ska beaktas vid utpekandet av vägarna: 

• sammanhängande stråk 

• ett trafikslagsövergripande perspektiv, till exempel genom kopplingar till noder 
och andra trafikslag 

• internationella förbindelser  

• nationell och regional utveckling och tillväxt. 
 

Nedan beskrivs respektive funktion närmare.   

Vägar som är viktiga för godstransporter 

Funktionen ”viktiga för godstransporter” definieras enligt följande: 

• vägar som är internationellt, nationellt och regionalt viktiga för långväga 
godstransporter 

• vägar med kopplingar till nationellt och regionalt viktiga noder.  
 
De vägar som pekas ut ska skapa ett sammanhängande regionalt och nationellt nät med 
kopplingar till viktiga målpunkter och noder.  

Mindre vägar som är viktiga för enskilda företag eller som fungerar som matarvägar till 
större vägar och uppsamlingsplatser (till exempel sågverk) pekas inte ut som 
funktionellt prioriterade. Dessa vägar hanteras inom arbetet med bärighet och det 
reviderade nät för bärighet som ska tas fram.
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Vägar som är viktiga för långväga personresor 

Funktionen ”viktiga för långväga personresor” definieras enligt följande: 

• vägar som i regel har regionalt eller nationellt resande, över cirka 10 mil, till 
exempel 

o tjänsteresor 

o resor till centrala servicefunktioner, större handelsområden och sjukhus 

• vägar som är viktiga för turistnäringen. 

o Utgångspunkten för utpekande av vägar som är viktiga för 
turistnäringen är tillgängligheten till stora turistdestinationer, vägar 
med (periodvis) stora flöden och vägar med många sällanresenärer. Det 
gäller framför allt vägar som går till större turistdestinationer som ligger 
långt från det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet och i områden 
där turistnäringen är av stor betydelse i förhållande till andra näringar.  

 

Funktionen avser i första hand vägar där det är vanligt med sällanresenärer, som inte 
reser på vägen ofta och därmed inte är så bekanta med vägen.  

De utpekade vägarna ska skapa ett sammanhängande regionalt och nationellt nät med 
kopplingar till viktiga målpunkter.  

Vägar som är viktiga för dagliga personresor 

Funktionen ”viktiga för dagliga personresor” definieras enligt följande: 

• vägar som i regel har kortväga och regionalt resande, upp till cirka 10 mil, till 
exempel:  

o arbets- och studiependling 

o resor till centrala servicefunktioner, större handelsområden och 
sjukhus. 

 
Funktionen avser i första hand vägar med vana resenärer som kan vägen och färdas där 
regelbundet eller dagligen.  

Vägar som är viktiga för kollektivtrafik 

Utgångspunkten för att definiera vägar som viktiga för kollektivtrafik är de prioriterade 
stråk eller stomlinjer med frekvent busstrafik som de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna har pekat ut.  

Det finns ett nationellt prioriterat nät för personer med funktionsnedsättning som syftar 
till att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. Det prioriterade nätet är en arbetsmetod 
för att systematiskt planera och genomföra åtgärder längs det utpekade stråket, till 
exempel anpassa hållplatser så att de blir användbara för personer med 
funktionsnedsättning. Trafikverket har mål för anpassningen av de prioriterade stråken 
och i vilken takt anpassningsarbetet ska ske.  
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Det prioriterade nätet för personer med funktionsnedsättning framgår i de regionala 
trafikförsörjningsprogrammen. Det presenteras också i Trafikverkets förslag till 
Nationell plan för transportsystemet 2014–20251.  

De utpekade vägarna för kollektivtrafik i det funktionellt prioriterade vägnätet utgörs av 
de viktigaste kollektivtrafikvägarna. Utpekandet baseras främst på underlag från de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Detta nät sammanfaller i stort med det 
prioriterade nätet för personer med funktionsnedsättning.  

 

Förhållningssätt till prioriterade vägar 
Till det funktionellt prioriterade vägnätet har ett förhållningssätt tagits fram. Detta utgör 
en gemensam bild över hur vi ska värna om och förbättra vägarnas funktion. 
Förhållningssättet fungerar som ett gemensamt underlag för att värna om vägarna och 
undvika åtgärder som kan påverka deras funktion negativt. Det är samtidigt ett underlag 
för prioritering av åtgärder för att bevara och höja tillgängligheten. 

Förhållningssättet är strukturerat utifrån funktionerna. Det beskriver vilka aspekter som 
är generella och viktiga för alla prioriterade vägar samt vilka specifika aspekter som är 
viktiga för respektive funktion.  

Förhållningssättet är ett planeringsunderlag med utgångspunkten god tillgänglighet i 
vägsystemet. Avvägningar har inte gjorts mot andra aspekter, såsom hälsa och miljö 
eller trafiksäkerhet. I en planeringssituation är detta ett underlag av flera och i varje 
enskilt fall ska även andra intressen och målområden vägas in i valet av åtgärder.  

Förhållningsättet ska användas i den löpande verksamheten i samhällsplaneringens 
olika skeden samt vid svar på remisser och i tidiga diskussioner med olika aktörer. 

Förhållningssättet är en handledning som kommer att beslutas av Trafikverket.  

 
Omfattning och avgränsning 
Funktionellt prioriterat vägnät avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och bussar. 
Tillgänglighet för övriga trafikslag och trafikanter ingår inte.  

Det funktionell prioriterade vägnätet omfattar statliga vägar. Kommunala eller enskilda 
vägar kan dock utgöra viktiga länkar till det prioriterade nätet för att nå en målpunkt 
eller för att skapa sammanhängande nät. Dessa vägar kan markeras i det prioriterade 
nätet (som streckade) för att synliggöras, men de ingår inte i det prioriterade nätet.  

Både befintliga vägar och vägar under byggnad kan pekas ut som funktionellt 
prioriterade. Det prioriterade vägnätet utgår från dagens transportsystem och 
användning. Ett framtida perspektiv tar man lämpligen hand om inom ramen för arbetet 
med regionala systemanalyser och i kommande åtgärdsplaneringar.  

1 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025. Underlagsrapport – åtgärdsområden  
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Koppling till noder 

Följande anslutningsvägar ska pekas ut som funktionellt prioriterade: 

• Anslutningsvägar till noder (flygplatser, hamnar och terminaler) ska pekas ut 
om de är utpekade i det nationella godsvägnätet2, är utpekade i stomnätet i 
TEN-T3 eller leder till statliga flygplatser.  

o I första hand pekas enbart statliga anslutningsvägar ut (så långt de 
sträcker sig).  

o I andra hand, vid behov, pekas kommunala och enskilda 
anslutningsvägar ut ända fram till målpunkten. 

• Vid behov pekas statliga anslutningsvägar till övriga viktiga eller större noder ut.  

• Statliga anslutningsvägar till större resecentrum pekas ut (så långt de sträcker 
sig). Kommunala och enskilda vägar fram till målpunkter inom tätorter pekas 
inte ut.  

 

Koppling till kommuncentrum 

Ambitionen är att alla kommuncentrum ska knytas till det funktionellt prioriterade 
vägnätet och att ett nationellt sammanhängande vägnät ska skapas. Varje 
kommuncentrum knyts till nätet med den mest betydelsefulla vägen. Ytterligare vägar 
pekas enbart ut i de fall vägen anses uppfylla kraven för att pekas ut som funktionellt 
prioriterad. Dessa vägar ska på samma sätt som övriga prioriterade vägar delas in i 
skikten och beskrivas utifrån funktionerna.  

 

Gång- och cykelvägar 

Det funktionellt prioriterade vägnätet pekas inte ut utifrån ett gång- och cykelperspektiv, 
utan omfattar enbart vägar för bilar, bussar och lastbilar.  

Det pågår arbeten runt om i landet med att ta fram regionala cykelplaner.  

 
Ett nationellt enhetligt och sammanhängande nät 
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut ett funktionellt prioriterat vägnät för att 
möjliggöra ett sammanhållet arbete i hela landet. Det gör att vi kan arbeta utifrån 
samma utgångspunkter och med samma mallar, och därmed kan vi ta fram ett likvärdigt 

2 Se Rapport Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder, s. 52. 

3 Se Rapport TEN-T riktlinjer (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den  

11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om 

upphävande av beslut nr 661/2010/EU), s. 104–106.  
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prioriterat nät i hela landet. Det möjliggör också att ett nationellt sammanhållet nät tas 
fram så att utpekade vägar inte slutar vid en läns- eller regiongräns.  

Ambitionen är att ta fram ett sammanhängande, enhetligt och jämförbart utpekat vägnät 
i hela landet, för att underlätta analyser och öka transparensen i de val och 
prioriteringar som görs.  

 

Fortsatt arbete 
Det funktionellt prioriterade vägnätet ska omfatta de viktigaste vägarna för nationell och 
regional tillgänglighet och därmed utgöra ett avgränsat utpekat nät.  

Det prioriterade nätet kommer att kompletteras med olika kvaliteter. Den första 
kvaliteten som knyts till nätet är trafikledning. 

Utöver de vägar som pekas ut som funktionellt prioriterade finns vägar som är viktiga 
utifrån olika funktioner och ur ett mer lokalt perspektiv. Där det funktionellt 
prioriterade vägnätet slutar tar andra projekt och utpekade nät vid som en fortsättning, 
till exempel bärighetsvägnätet och turismvägnätet.  

Vägtrafikledning 

Trafikverket arbetar med att utveckla framtidens trafikledning utifrån följande 
övergripande principer: 

• Trafikledningen kommer att koncentrera sina insatser till det funktionellt 
prioriterade vägnätet.  

• Trafikledning kommer att erbjuda tre olika servicenivåer på det prioriterade 
nätet. Servicenivåerna ska harmoniseras med motsvarande principer inom EU. 

• Det statliga vägnätet trafikeras olika och det finns ett stort spann i vilka 
samhällsekonomiska konsekvenser en händelse får. Dessa konsekvenser utgör 
grunden för vilken servicenivå som är relevant för en viss sträcka på det 
prioriterade vägnätet. 

• I framtiden ska trafikledningen ha stöd av åtgärdsplaner som har tagits fram i 
förväg för vad som ska göras och hur olika händelser ska hanteras på varje plats. 

• Trafikverkets trafikledningscentraler ska i krissituationer bistå med 
trafikledning oavsett vägnät. Vanligtvis gäller det situationer som påtagligt 
påverkar resandet. Det som avses med påtagligt är när vägar av olika skäl 
oplanerat blir oframkomliga i en omfattning som inte går att avhjälpa lokalt och 
skyndsamt.  

• Samverkan med andra väghållare krävs för att få en fungerande helhet i våra 
större städer.  
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Omledningsvägnät 

Trafikverket leder trafiken genom hänvisning till omledningsvägar vid större och längre 
störningar på det funktionellt prioriterade vägnätet. Omledningsvägarna kan vara vägar 
utanför det prioriterade vägnätet eller i undantagsfall kommunala vägar. I de fall som en 
kommunal väg är aktuell som omledningsväg för vi dialog med väghållaren och tecknar 
avtal. Kompletteringar av det nuvarande omledningsvägnätet pågår. Att börja med 
skapas omledningshänvisningar för Europavägarna utanför storstadsområdena. 

Bärighetsvägnät 

• Det funktionellt prioriterade vägnätet inkluderar de regionalt och nationellt 
viktigaste vägarna för näringslivets transporter. Därutöver ska Trafikverket 
revidera nuvarande bärighetsvägnät, som omfattar hela det statliga vägnätet.  

Turistvägnät 

• Trafikverket avser att peka ut vilka vägar som är särskilt viktiga för turismen. 
Detta gör vi tillsammans med berörda aktörer. 

Framtagandet av funktionellt prioriterat vägnät  
Rollfördelning 
Många aktörer är inblandade i planering av transportsystemet. De ansvarar för olika 
delar av vägnätet och har olika mandat.  

Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut ett funktionellt prioriterat vägnät. Detta gör 
vi i samarbete med berörda aktörer, i första hand länsplaneupprättarna. Syftet är att 
skapa en samsyn om vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet, 
så att de olika aktörer som arbetar med planering av vägarna tillsammans kan arbeta 
utifrån detta. Trafikverket är initiativtagare och sammanhållande för arbetet, för att det 
ska kunna göras likartat och samtidigt i hela landet, men själva arbetet ska göras 
gemensamt.  

Förhoppningen är att alla berörda aktörer ska använda det prioriterade nätet som ett 
viktigt underlag, så att vi tillsammans kan arbeta för att värna prioriterade vägar och vid 
behov förbättra tillgängligheten på dessa vägar.  

 
Arbetsprocess 
Trafikverket är sammanhållande för arbetet och har tagit fram förutsättningar och 
mallar för utpekandet av vägarna. Därtill har Trafikverket ett nationellt perspektiv, med 
särskilt ansvar för att skapa ett nationellt sammanhängande nät och ett nät som är 
enhetligt och jämförbart i hela landet. Alla utpekanden och justeringar i utpekandena 
sker i samverkan mellan berörda aktörer.  

Arbetet har organiserats olika i respektive län utifrån de förutsättningar som råder samt 
utifrån de olika organisationernas utformning och mandat. Trafikverkets regioner har 
tillsammans med respektive länsplaneupprättare bestämt vilka aktörer som ska 
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medverka i arbetet samt även hur arbetsfördelningen mellan Trafikverket och 
länsplaneupprättaren ser ut.  

Processen att ta fram det funktionellt prioriterade vägnätet har varit iterativ.  Det 
innebär att utkast till prioriterat vägnät har tagits fram. Detta har sedan diskuterats med 
olika aktörer och analyserats utifrån ett regionalt och nationellt perspektiv. Därefter har 
det justerats. Detta förfarande har upprepats tills berörda aktörer enats kring ett utkast.  

Ett funktionellt prioriterat vägnät framtaget för hela landet på ett sammanhållet sätt är 
en ny företeelse. Det innebär att metod, förutsättningar och mallar för arbetet har 
utvecklats inom ramen för det här projektet och under arbetets gång. Utgångspunkterna 
för arbetet har därmed i vissa delar ändrats under arbetsprocessen, vilket medfört att 
förslagen till prioriterade vägar har behövt arbetas om och justeras.  

 
Remissprocess 
Förslaget till funktionellt prioriterat vägnät skickas ut på remiss, i syfte att förankra 
vägnätet med berörda aktörer och med den regionala politiska nivån samt att få in 
synpunkter. Det förslag som skickas ut på remiss är Trafikverkets förslag som tagits 
fram i dialog med tjänstemän hos länsplaneupprättarna.  

Remissen skickas i regel ut till länsplaneupprättarna, länsstyrelserna och de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna. Trafikverkets regioner beslutar tillsammans med 
respektive länsplaneupprättare om remissen även ska skickas till övriga aktörer, 
exempelvis kommuner och kommunförbund.  

Remissvaren ska skickas till Trafikverket, med kopia till länsplaneupprättarna. Enbart 
de förslag till funktionellt prioriterat vägnät som Trafikverket och länsplaneupprättaren 
är överens om skickas ut på remiss. Är Trafikverket och länsplaneupprättarna inte 
överens om förslaget till funktionellt prioriterat vägnät i ett län, skickas det inte ut på 
remiss i detta skede, utan då behöver arbetet med nätet fortsätta.  

Trafikverket kommer efter överenskommelse med länsplaneupprättarna i respektive län 
att bjuda in remissmottagarna till ett remisseminarium eller någon typ av presentation 
av det funktionellt prioriterade vägnätet.  

Trafikverket kommer att sammanställa de inkomna remissvaren och därefter göra 
eventuella justeringar av det prioriterade nätet efter överenskommelse med 
länsplaneupprättarna.  
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Beslutsprocess 
Trafikverket kommer att besluta om det funktionellt prioriterade vägnätet i samråd med 
länsplaneupprättarna. Det innebär att Trafikverket inte kommer att besluta om ett 
prioriterat nät i ett län där Trafikverket och länsplaneupprättaren inte är överens. Råder 
det delade meningar i något län tas beslut om det vi är överens om, till exempel skikt 1 
och 2, men inte skikt 3.  

Trafikverket kommer att ta beslut om förhållningssättet efter bedömning av 
remissynpunkterna.  

Förvaltning 
En förvaltningsplan kommer att tas fram för det funktionellt prioriterade vägnätet. Det 
är viktigt att vägnätet uppdateras löpande.  

Nätet kan exempelvis uppdateras i samband med arbetet med regionala systemanalyser 
eller länstransportplaner. Därtill bör en aktualitetsprövning av vägnätet ske i de fall det 
prioriterade nätet inte har uppdaterats, förslagsvis i samband med åtgärdsplaneringen.  

Trafikverket och länsplaneupprättarna kan ta initiativ till uppdateringar av det 
prioriterade nätet. Vid uppdateringar ska berörda aktörer vara överens om 
förändringarna. Därefter kan Trafikverket genomföra förändringarna och ta ett nytt 
beslut.    

Tidplan 
Tidplan för arbetet. 

Aktiviteter Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni 
Peka ut vägnät  
Förhållningssätt 
Remiss 
Revidering efter remiss 
Beslut 

2013 2014 2015 
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Remissmaterial och läshänvisning 
Remissmaterialet finns på Trafikverkets webbplats. Funktionellt prioriterat vägnät(länk). 

Det utkast som nu skickas ut på remiss är framtaget av Trafikverket i dialog med 
länsplaneupprättarnas tjänstemän. Trafikverket skickar ut utkasten på remiss för att få 
synpunkter på förslagen och för att förankra det med berörda aktörer.  

Materialet består av följande delar: 

Bakgrundsmaterial 

• Rapporten Funktionellt prioriterat vägnät – oktober 2014.

Rapporten beskriver vad det funktionellt prioriterade vägnätet är, vad det 
omfattar, hur det kan användas i olika planeringssituationer. Den beskriver 
också processen för framtagande, remiss och beslut. Vi rekommenderar att ni 
läser rapporten innan ni tittar på remissmaterialet.  

Remissmaterial 

• Kartor över det funktionellt prioriterade vägnätet

o Sverigekarta

o regionkartor (Trafikverksregioner)

o länskartor

Kartorna visar vilka vägar som föreslås pekas ut som funktionellt prioriterade. 
Kartorna innehåller olika lager, dels med vägarnas indelning i skikt och dels 
med vägarnas indelning i funktioner.  

Manual för hantering av kartorna finns på Trafikverkets webbplats. 

• Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät

Förhållningssättet är en handledning som beskriver ett gemensamt 
förhållningssätt till de prioriterade vägarna. Det anger hur vi gemensamt bör 
arbeta för att värna de prioriterade vägarna och förbättra tillgängligheten på 
dem.  

Presentationsmaterial 

• Broschyren Sveriges viktigaste vägnät. Broschyren innehåller kortfattad
information om det funktionellt prioriterade vägnätet.

• Powerpointpresentation.
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Kommentarer om Stockholms län och Jämtlands län 
För Stockholms län är enbart nationellt och regionalt prioriterade vägar utpekade. Dessa 
utpekanden utgår från tidigare prioriteringar, främst enligt systemanalysen från 2008. 
Avsikten är att under 2015 gå vidare med utpekande av kompletterande regionalt vägar.  

I Jämtlands län är enbart nationellt och regionalt prioriterade vägar utpekade och det är 
därmed endast dessa som ingår i remissen. Trafikverket och berörd länsplaneupprättare 
behöver arbeta vidare med utpekandet av kompletterande regionala vägar. 

Vägar som inte pekas ut 
Det prioriterade nätet kommer inte att ersätta den vanliga (fysiska och ekonomiska) 
planeringsprocessen eller nuvarande prioriteringsgrunder, till exempel 
samhällsekonomisk lönsamhet. Det kommer i stället att utgöra ett kompletterande 
planeringsunderlag utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.  

Trafikverkets utgångspunkt är att den regionala och nationella tillgängligheten ska 
prioriteras på de vägar som ingår i det funktionellt prioriterade nätet, när det gäller både 
att värna befintlig tillgänglighet och att vid behov höja den. För de vägar som inte ingår i 
det prioriterade vägnätet bedöms den lokala tillgängligheten vara viktigast. Det innebär 
att det är den lokala tillgängligheten som i första hand bör värnas och utvecklas. Därmed 
pekas inte dessa vägar ut. 

Det funktionellt prioriterade vägnätet är ett underlag för att säkerställa den regionala 
och nationella tillgängligheten. Det tar alltså inte hänsyn till andra aspekter som behöver 
hanteras i planeringen, till exempel behov av miljöåtgärder. Åtgärder för att utveckla 
transportsystemet kommer även fortsättningsvis att hanteras på hela det statliga 
vägnätet, men det funktionellt prioriterade vägnätet är en viktig utgångspunkt i den 
planeringen.  

Drift- och underhållsåtgärderna på det lågtrafikerade och lågprioriterade vägnätet 
kommer inte att påverkas av utpekandet av vägnätet, utan de förändringar som kan bli 
aktuella är justeringar och anpassningar inom det prioriterade vägnätet.  

Utpekandet av det prioriterade vägnätet kommer inte att medföra förändringar i 
väghållaransvar.  
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Koppling till andra utpekade nät 
Det funktionellt prioriterade vägnätet utgör navet för Trafikverkets utpekanden av olika 
typer av vägar och vägnät. Andra utpekande nät som är relaterade till det funktionellt 
prioriterade vägnätet ska antingen ingå i eller utgå från detta, genom att de 

• ingår i det funktionellt prioriterade vägnät som en kvalitet eller beskrivning av 
alla eller vissa av de prioriterade vägarna, exempelvis det vägtrafikledningsnät 
som ska tas fram  

• utgår från och kompletterar det funktionellt prioriterade vägnätet och därtill 
omfattar ytterligare vägar (det vill säga vägar som inte pekats ut som 
funktionellt prioriterade), till exempel bärighetsvägnätet.  

 
Befintliga utpekade nät är underlag vid framtagandet av det prioriterade vägnätet.  

Det funktionellt prioriterade vägnätet kommer att tydliggöra vilket underlag som gäller 
och hur olika utpekanden hänger ihop. Detta kommer att underlätta användningen av 
olika typer nät som underlag samt öka transparensen och jämförbarheten vid till 
exempel val av åtgärder.  

 
Översyn av befintliga utpekade nät 
I samband med utpekandet av det funktionellt prioriterade vägnätet ska Trafikverket 
göra en översyn av verkets befintliga utpekade nät och utreda vilka som används, hur de 
används och om de är uppdaterade. Därtill ska förslag tas fram om några utpekade nät 
kan tas bort därför att de nu ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet och därmed 
inte längre används, eller om de kan tas bort efter en komplettering av det funktionellt 
prioriterade vägnätet.  

Det funktionellt prioriterade vägnätet ska betraktas som en produkt som kan 
vidareutvecklas, till exempel med fler delfunktioner eller en prioritering av de utpekade 
vägarna.  
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Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät - Remissversion 
 

 

 

 

Syfte 
Trafikverket har ett övergripande och samhällsutvecklande uppdrag att tillsammans med andra 
aktörer bidra till tillväxt och utveckling genom att skapa ett tillgängligt och livskraftigt Sverige. Det 
innebär att vi har ett helhetsansvar som omfattar hela kedjan från att samordna behov till att utveckla 
och förvalta landets transportinfrastruktur i syfte att stimulera och underlätta livet för medborgare och 
näringsliv. 

Som en del i vårt uppdrag att främja tillväxt och utveckling har Trafikverket tagit initiativ till att peka 
ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Detta gör vi i samarbete med 
berörda aktörer, i första hand länsplaneupprättarna. Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat 
vägnät och kommer att utgöra ett uppdaterat och samlat planeringsunderlag för 

• vilka vägar det är speciellt viktigt att värna och höja tillgängligheten på 

• hur åtgärder ska prioriteras enligt fyrstegprincipen 

• hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens skeden och i avvägningar mellan olika 
intressen 

 
Denna handledning ska tydliggöra vilket förhållningssätt som bör finnas till det prioriterade nätet. 
Förhållningssättet utgör en gemensam bild över hur vi ska värna och förbättra vägarnas funktion. På 
så sätt tar vi ansvar för förvaltningen av gjorda investeringar och undviker åtgärder som kan påverka 
vägarnas funktion negativt. Samtidigt hjälper det oss att prioritera utveckling där vi får ut mest nytta. 
 
Förhållningssättet fungerar på så sätt både som ett gemensamt underlag för att ta hand om vägarna 
och som ett underlag för prioritering av åtgärder för att värna och höja tillgängligheten. 
 
Varje planeringssituation är unik. Vid tillämpningen av förhållningssättet måste man ta hänsyn till de 
förutsättningar som råder i det enskilda fallet och göra avvägningar mot samtliga transportpolitiska 
mål och trafikslag. 

Omfattning 
Det förhållningssätt som beskrivs här är ett planeringsunderlag som utgår från god tillgänglighet i 
vägsystemet för godstransporter, personbilstrafik och kollektivtrafik. 
 
Fokus vid framtagandet av funktionellt prioriterat vägnät ligger på de vägar som är viktigast för 
nationell och regional tillgänglighet. De vägar som inte ingår i det prioriterade vägnätet är sådana där 
man bedömer att det är den lokala tillgängligheten som är viktigast att värna och utveckla. Därför 
pekas inte dessa vägar ut som funktionellt prioriterade. 
 
Det funktionellt prioriterade vägnätet har framför allt fokus på vägsystemet. Det har dock koppling till 
det övriga transportsystemet genom att det även omfattar vissa vägar som leder till resecentrum, 
terminaler, flygplatser och hamnar som det är viktigt att vi har god tillgänglighet till. 
 
I planeringen är det viktigt att tänka trafikslagsövergripande. Att en väg är utpekad som funktionellt 
prioriterad innebär inte att den ska prioriteras högre än andra trafikslag, till exempel en närliggande 
järnväg. 
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Huvudsaklig användning 

I den fysiska planeringen 

Trafikverket är en viktig aktör i samhällsutvecklingen och till exempel vid nyetableringar är 
Trafikverket en part i arbetet med att finna goda lösningar som fungerar för såväl den nya etableringen 
som för trafiken. Förhållningsättet används i den löpande verksamheten i samhällsplaneringens olika 
skeden, både vid svar på remisser och i tidiga diskussioner med olika aktörer. Handledningen utgör då 
ett underlag för vad som är viktigt att beakta för att skapa god tillgänglighet för godstransporter, 
personbilstrafik och kollektivtrafik på de prioriterade vägarna. Exempel på detta är 
korsningsutformning, antal anslutningsvägar och trafikalstrande bebyggelse intill vägarna samt andra 
typer av åtgärder som kan påverka vägarnas tillgänglighet. I planeringen finns också andra aspekter än 
de som tas upp i den här handledningen och som är viktiga att förhålla sig till utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv. Exempel är regler om byggnadsfritt avstånd och utformningsregler, som 
finns i VGU (Vägar och gators utformning). 

Vid planering av åtgärder 

Trafikverkets utgångspunkt är att åtgärder för att främja tillgängligheten ska prioriteras på de vägar 
som ingår i det funktionellt prioriterade nätet. Det gäller både åtgärder för att värna befintlig 
tillgänglighet och att vid behov höja den.  
 
Det prioriterade nätet utgör ett kompletterande planeringsunderlag utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv. Förhållningssättet ska användas i såväl den långsiktiga som den kortsiktiga 
planeringen av åtgärder. 

Definitioner och förkortningar 
Beskrivning av funktionerna finns i rapporten Funktionellt prioriterat vägnät1. 

Ansvar  
Trafikverket ska använda detta förhållningssätt som ett planeringsunderlag i den fysiska planeringen 
och vid planering av åtgärder. Trafikverket kommer även att hävda förhållningssättet i samarbetet 
med andra berörda aktörer, i första hand länsplaneupprättarna, länsstyrelser och kommuner. 
 
Inom Trafikverket berörs i huvudsak 

 samhällsplanerare 

 planerare 

 trafikingenjörer 

 målstrateger. 

Förhållningssätt 
Förhållningssättet är strukturerat utifrån de funktioner som det funktionellt prioriterade vägnätet är 
indelat i: 
 

 godstransporter 

 dagliga personresor 

 långväga personresor 

 kollektivtrafik. 
 

                                                             
1 LÄNK 
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Förhållningssätt generellt för alla funktionellt prioriterade vägar 
Att en väg är utpekad som funktionellt prioriterad innebär inte att den ska ha en högre standard än 

normalt enligt Trafikverkets normer och anvisningar. Gängse regler för dimensionering gäller. 

Däremot ska extra fokus läggas på att söka lösningar som ger god tillgänglighet på dessa vägar. Det ska 

vara smidigt att ta sig fram och man ska eftersträva kontinuitet i tillgänglighetsstandarden.  

Nya anslutningar till prioriterade vägar ska föregås av trafikanalyser och de ska lokaliseras och 

utformas så att de inte påverkar den nationella och regionala tillgängligheten negativt. God kapacitet i 

den genomgående huvudriktningen samt hög trafiksäkerhet bör eftersträvas. På vägar med större 

trafikflöden kan detta innebära krav på planskilda korsningar, medan det vid lägre trafikflöden på 

huvudvägen kan räcka med ett vänstersvängfält. 

Vid bedömning av vilken korsningsutformning som är bäst lämpad ska man beakta vägens funktion 

och trafikens sammansättning. En lösning kan vara att samla ihop flera befintliga anslutningsvägar till 

en ny anslutningspunkt med högre standard. 

Vid exploatering som berör en korsning med en funktionellt prioriterad väg i samma plan måste man 

bedöma vilken påverkan korsningen och den ökade trafiken kan ha på tillgängligheten. Exploatören 

kan behöva vidta åtgärder i korsningen så att tillgängligheten inte försämras. 

På vissa delar av det utpekade vägnätet saknas naturliga möjligheter till omledning. Det gäller speciellt 

i glesbefolkade delar av landet och i högtrafikerade delar av storstädernas vägnät. Här är det extra 

viktigt att tillgängligheten upprätthålls. 

För oskyddade trafikanter ska man sträva efter att ha planskilda passager, särskilt där många barn ska 

passera en väg med höga trafikflöden. Vid låga trafikflöden kan passager i plan tillåtas, men antalet 

sådana bör begränsas. 

Förutsättningar i storstadsområden 
I storstadsområden kan förutsättningarna ibland skilja sig från landet i övrigt. Här följer några 

exempel. 

 I storstadstrafiken kan det vara svårt att skapa tillräcklig kapacitet för rusningstrafiken 

morgon och eftermiddag, vilket gör att köer är ofrånkomliga. En övergripande ambition är att 

begränsa tiden med köer och variationen i restid dag för dag. Det prioriterade nätet bör ses 

som ett system där utformningen samverkar med styrningen av trafiken. Här är det särskilt 

viktigt att ha en väl fungerande störningshantering med aktiv trafikledning. 

 Köer som återkommande hindrar busstrafikens framkomlighet är vanligare i 

storstadsområdena. Därför är det mera aktuellt där att ha prioritering av bussar vid höga 

trafikflöden, till exempel genom bussprioritet i trafiksignaler och busskörfält. 

 Den stora efterfrågan på byggbar mark är en särskild utmaning för framkomligheten, eftersom 

det innebär återkommande önskemål om att bygga nära vägarna och att ansluta ny bebyggelse 

och nya anläggningar till trafiklederna. När man bygger i närheten av vägar där bullernivåer 

och partikelhalter är höga, finns det risk för att det leder till direkta inskränkningar av 

framkomligheten. Till exempel kan hastigheterna behöva sänkas med hänsyn till målen för 

hälsa och god miljö. 

Kommunala vägar och gator 

Många regionalt viktiga målpunkter som resecentrum, högskolor, sjukhus och handelscentrum nås via 
kommunala gator och vägar. Det kan även gälla hamnar, godsterminaler och flygplatser. Dessa vägar 
ingår i regel inte i det prioriterade vägnätet, men det är av stor vikt att respektive kommun tar hänsyn 
till tillgängligheten på dessa. Vid arbetspendling med bil eller buss in till en större tätort är det vanligt 
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att en betydande del av restiden går åt för färden inom kommunens väghållningsområde. Ska man 
minska den totala restiden är det därmed viktigt med åtgärder för att förbättra tillgängligheten i 
tätorter. Detta är speciellt viktigt för att målpunkter ska kunna nås med kollektivtrafik på väg och spår 
samt med cykel. Här är resecentrum en viktig del i helheten. 
 

Förhållningssätt till det prioriterade nätet – specifikt per funktion 

Vägar som är viktiga för godstransporter 

För godstransportörer är det viktigt med ett vägnät med förutsägbar standard som ger en god, 
kontinuerlig tillgänglighet. Stråk med god kapacitet och hög tillförlitlighet är centralt. Det är också 
viktigt med aktuell trafikinformation som gör det enkelt för transportören att planera sin transport. 

 

 
 

 

Vägar som är viktiga för dagliga personresor 

Vid pendling är restiden, flexibiliteten och förutsägbarheten avgörande faktorer. Det är viktigt att 
vägarna är väl underhållna för att man ska ha säker framkomlighet och punktlighet oavsett årstid. 
Underhållet bör vara väl planerat och bra vinterväghållning är viktig. Ökad framkomlighet längs dessa 
vägar kan underlätta förstorade arbetsmarknadsregioner. Regionförstoring bör dock i första hand ske 
med spårbunden trafik, där så är möjligt. 

 

Värna 
Undvik åtgärder som försvårar för den tunga trafiken att hålla en jämn hastighet. Detta gäller 

även genom tätorter och i korsningar.  

Tung trafik skapar störande vägtrafikbuller, och högre hastigheter ger mer buller. Det är viktigt att 
den tunga trafiken kan hålla en jämn hastighet, eftersom det begränsar bullret. Buller från tung 
trafik har också en annan karaktär än buller från personbilar som dämpas av de vanliga 
bullerskyddsåtgärderna. Därför är det särskilt viktigt att störningskänslig bebyggelse och 
verksamhet anläggs så att den anpassas till störningsrisken.  
 

Underhåll bör speciellt fokusera på att säkra tillgängligheten vintertid längs dessa vägar. God 

bärighet ska eftersträvas. 

Utveckla 
Åtgärder längs vägar som är utpekade som viktiga för godstransporter bör prioriteras för att 
uppnå 

• hög punktlighet genom att det går att hålla jämn hastighet och att det förekommer få 

störningar  

• möjligheter för förarna att ta rast och att ställa upp fordonen så att de kan hålla sina kör- 

och vilotider 

• god trafikinformation. 

Infrastrukturanläggningen bör utformas så att man minimerar risken för att det uppkommer 
buller eller vibrationer under användningen. Därmed kan man minimera inskränkningar i 
tillgängligheten. Om det finns risk för störningar från buller eller vibrationer på en plats ska 
särskilda skyddsåtgärder övervägas.  
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DokumentID Ev. ärendenummer Version 

[DokumentID] [Ärendenummer] 0.12 

 

 

 

 

 
 

 

Vägar som är viktiga för långväga personresor 

Vid långväga resor är det viktigt med relativt hög hastighet, god trafiksäkerhet och få störningar. 
Trafikanterna behöver kunna planera sin resa och veta hur lång tid den tar. Det är därför viktigt med 
bra trafikinformation. Trafikanterna förväntar sig också att vägarna är väl underhållna så att man får 
god framkomlighet och punktlighet oavsett årstid. 

 

Värna 
Undvik åtgärder som ökar restiden längs vägar som är viktiga för daglig pendling. Tillkommande 
verksamheter vid prioriterade vägar ska i första hand kopplas till stråket via befintliga 
anslutningar. Nya anslutningar eller korsningar bör utformas så att tillgängligheten på den 
prioriterade vägen inte försämras. 
 
Nya anslutningar till planskilda trafikplatser och ramper inom motorvägsnätet bör undvikas om 
trafikplatserna inte är utformade för detta från början. 
 
Underhållet bör planeras så att dessa vägar håller en jämn, hög standard. Vinterväghållningen bör 
speciellt prioriteras under de timmar på morgon och eftermiddag när arbetspendlingen är som 
störst. 
 
På vägar som är viktiga för turisttrafiken bör man ta särskild hänsyn till tillgängligheten under 
veckoslut och högsäsong. Vinterväghållningen bör anpassas till turisttrafikens säsongsvariationer 
på dessa vägar. 
 

Utveckla 
På vägar som är utpekade som viktiga för dagliga resor bör man överväga åtgärder som gör det 
möjligt att få kortare och mer tillförlitliga restider. Åtgärder för att sänka restiden är viktigare vid 
längre pendlingsavstånd än vid kortare och mer tätortsnära pendling.  
 
Prioritera åtgärder som leder till att 

 högre hastigheter kan tillåtas, till exempel mitträcke 

 trafikanterna kan hålla jämn hastighet 

 korsningar och trafikplatser har god kapacitet för rusningstrafiken morgon och 

eftermiddag 

 god trafikinformation och trafikstyrning uppnås 

 planskildhet skapas för oskyddade trafikanter vid högre flöden. 

Värna 
Det är viktigt med så få störningar som möjligt som bryter kontinuiteten, ökar restiden och 
minskar tillförlitligheten. Nya anslutningar eller korsningar bör utformas så att tillgängligheten på 
den prioriterade vägen inte försämras. 
 
Det är viktigt att ta hänsyn till behovet av utrymme för framtida trafikökningar, speciellt vid 
trafikplatser. 
 
Trafik med höga hastigheter skapar störande buller. Vid etablering av störningskänslig bebyggelse 
eller verksamhet ska den anläggas och anpassas utifrån risken för störningar. Om det finns risk för 
bullerstörningar på en plats ska särskilda skyddsåtgärder övervägas. 
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Vägar som är viktiga för kollektivtrafiken 

Väl fungerande pendling med buss ger förbättrad tillgång till utbudet av arbetsplatser i ett geografiskt 
område, med rimliga restider. Byten av färdsätt bör fungera smidigt. Tillgängligheten till hållplatser 
bör vara god, liksom upplevelsen av säkerhet och trivsel vid hållplatser och på anslutande gång- och 
cykelvägar. Gods- och personbilstrafikens tillgänglighet kan behöva balanseras mot kollektivtrafikens 
förutsättningar i avvaktan på att vissa hållplatser får säkrare utformning och placering samt effektiv 
anslutning till vägen. Det kan till exempel innebära att hastigheten sänks vid större hållplatser för att 
klara kravet på säker framkomlighet för busstrafiken och dess passagerare. 
 

 
 

Utveckla 
Längs vägar som är utpekade som viktiga för långväga resor bör man prioritera åtgärder som 
bidrar till följande: 

 Restiden förkortas genom att man eftersträvar jämn hastighet och att sträckorna med 

lägre hastighet är få och korta. 

o På de viktigaste vägarna med stor andel långväga trafik har trafikanterna störst 

anspråk på att kunna hålla hög hastighet. 

o Även på andra viktiga vägar finns det stora anspråk på att kunna hålla hög 

hastighet. 

o På vägar där själva upplevelsen av resan är viktig är hög hastighet av mindre vikt.  

o Strävan bör vara att möjliggöra jämn hastighet och korta restider även på 

genomfarter genom tätorter. 

 Det finns bra rastmöjligheter. 

 Trafikinformationen är god. 

 Oskyddade trafikanter har en säker passage. 

o På vägar med höga trafikflöden bör passager i plan undvikas. 

o På vägar med lägre trafikflöden bör man sträva efter att ha så få passager i plan 

som möjligt. 

 
Längs vägar med mycket turistresor är det speciellt viktigt att uppnå 

 trafikinformation på flera språk, förutom svenska åtminstone på engelska 

 god vägvisning 

 bra rastmöjligheter. 
 
Nya vägar ska utformas så att man minimerar risken för buller under användningen. På så sätt kan 
man undvika att behöva göra inskränkningar i tillgängligheten. 

Värna 
Undvik åtgärder som förlänger restiden och försämrar åtkomligheten till hållplatser.  
Prioritera underhåll av hållplatser och anslutande vägar för god tillgänglighet och trivsel. 
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DokumentID Ev. ärendenummer Version 

[DokumentID] [Ärendenummer] 0.12 

 

 

 

 

 
 

Ändringslogg  
 

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 

Hjälptext: Här anges 
versionshistoriken 
 
 

Det datum då den nya 
versionen fastställdes 
 
 

Vad som har ändrats i 
den nya versionen eller 
om dokumentet har 
upphört att gälla 
 
 

Namnet på den som 
gjort ändringen 
 
 

   Hjälptext: tryck på 
TAB-knappen för att 
skapa fler rader. 
 
 

 
 
 
 
 

Utveckla 
Längs vägar som är utpekade som viktiga för daglig pendling med buss bör man prioritera 
åtgärder som bidrar till 

 kortare restider  

 prioritering av buss vid höga trafikflöden, till exempel bussprioritet i trafiksignaler och 

busskörfält 

 god tillgänglighet till busshållplatser för gående och cyklister och från pendel- och 

infartsparkeringar 

 säker passage av prioriterade vägar i anslutning till hållplatser och terminaler 

 säkra och effektiva hållplatser 

 trygga hållplatser, till exempel god belysning. 
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 8 - Svar på remiss - Funktionellt prioriterat vägnät (KS 14-543)

Ärendebeskrivning 
En remiss avseende vilka vägar som ska prioriteras i syfte att uppnå ett funktionellt 
transportsystem har inkommit från Trafikverket. Genom prioriteringar i vägnätet ska 
infrastrukturen bidra till tillväxt och satsningar på vissa delar av vägnätet ska främja regional 
tillgänglighet. En strategi som innefattar både regional och nationell nivå föreslås som 
planeringsunderlag för samsyn kring framtida prioriteringar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. Antar förslag till yttrande,
2. Anser remissen besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. Antar förslag till yttrande,
2. Anser remissen besvarad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Funktionellt prioriterat vägnät
 Förslag till yttrande - Funktionellt prioriterat vägnät
 Rapport funktionellt prioriterat vägnät - oktober 2014
 Regionkarta - Region öst
 Länskarta - Örebro län
 Handledning - Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät
 Missiv till remiss funktionellt prioriterat vägnät
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Tjänsteskrivelse 2015-01-25 1 (2)

Dnr: KS 15-3

Tjänsteskrivelse - Samråd ÖP Hallsberg

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har givits möjlighet att lämna svar på samrådsremissen 
”Översiktsplan för Hallsbergs kommun”.

1 Bakgrund
Hallsbergs kommun har påbörjat ett arbete med att förnya sin nuvarande 
Översiktsplan. Under arbetet bered omgivande kommuner möjlighet att lämna 
yttrande över förslaget. 

Plan- och bygglagen (PBL) ställer krav på att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan
som ska omfatta hela kommunen.
Översiktsplanen (ÖP) ska i stort peka ut hur all mark och vatten i kommunen ska användas.

ÖP ska inte vara juridiskt bindande för någon part, utan användas som ett vägledande 
dokument i samhällets alla beslut om hur mark eller vatten ska nyttjas i kommunen.

Delar av Hallsbergs kommuns yta, främst tätorterna, är detaljplanelagda. Detaljplanerna är 
juridiskt bindande och reglerar i detalj vad som får byggas. Utvecklingsarbetet av detaljplaner 
vilar tungt på översiktsplanens innehåll, och endast efter motivering får en detaljplan avvika 
från översiktsplanens intentioner.

I samrådsremisshandlingen menar kommunstyrelseförvaltningen att det är en fördel om 
samarbetet kring avfallshanteringen framgår samt att projekt Vättervatten har primärt störst 
betydelse för Närkekommunerna.

2 Analys
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av Hallsbergs samrådshandling avseende 
översiktplan och menar att remissversionen saknar en skrivning om avfallshantering 
och det nya samarbetet med Sydnärkes kommunalförbund. Detta är en fördel om 
detta samarbete framgår i en översiktsplan.

Lekebergs kommun har precis som Hallsberg ett intresse av att projektet med 
Vätternvatten fortskrider enligt planering. I remissen beskriv detta som ett projekt 
för att försörja delar av Mellansverige med dricksvatten. Det kan behövas ett 
förtydligande att detta primärt är av intresse för flera närliggande kommuner.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anta förslag till svar på remiss angående översiktsplan för 
Hallsbergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
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Kommundirektör Handläggare
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Förslag till svar på samrådsremiss angående 
översiktsplan för Hallsbergs kommun
Lekebergs kommun har tagit del av samrådsremissen över Översiktsplan för 
Hallsbergs kommun.

Lekebergs kommun har nyligen tillsammans med Askersunds, Laxås och Hallsbergs 
kommuner har nyligen bildat gemensamt kommunalförbund angående 
avfallshanteringen, något som förslagsvis omnämns i den kommande 
översiktsplanen. För närvarande saknas en skrivning om detta. Det saknas även 
skrivningar om hur den framtida avfallshanteringen ska gå utformas.

Frågan om den framtida dricksvattenförsörjning nämns på flera ställen i dokumentet. 
Det kan behövas ett förtydligande att projektet har stor betydelse för flera 
kommuner i länet. Eftersom både Lekebergs kommun och Hallsbergs kommun har 
intresse av projekt Vätternvatten är det viktigt att projektet fortsätter som planerat. 

Lekeberg vill till sist önska Hallsbergs kommun lycka till i det fortsatta arbetet med 
översiktsplanen.

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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2. Bakgrund

2.1 Den vägledande översiktsplanen
Plan- och bygglagen (PBL) ställer krav på att 
varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan 
som ska omfatta hela kommunen. 
Översiktsplanen (ÖP) ska i stort peka ut hur all 
mark och vatten i kommunen ska användas. 
ÖP ska inte vara juridiskt bindande för någon 
part, utan användas som ett vägledande 
dokument i samhällets alla beslut om hur 
mark eller vatten ska nyttjas i kommunen.

Delar av kommunens yta, främst tätorterna, är
detaljplanelagda. Detaljplanerna är juridiskt 
bindande och reglerar i detalj vad som får 
byggas. Utvecklingsarbetet av detaljplaner 
vilar tungt på översiktsplanens innehåll, och 
endast efter motivering får en detaljplan 
avvika från översiktsplanens intentioner.

2.2 Den demokratiska 
översiktsplanen

Arbetet med att utveckla en ÖP är 
omfattande. Kommunen väger samman 
ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter 
för att kunna föreslå den bästa tänkbara 
utvecklingen av kommunen som geografiskt 
område. 

Processen ska ske öppet och med grund i ett 
demokratiskt förankringsarbete. PBL 
säkerställer att förankringsarbetet utförs brett
och med kvalitet.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 
påbörjades under våren 2014, med en serie 
dialogträffar med olika aktörer i och kring 
Hallsbergs kommun. Myndigheter, företag och
olika intressentgrupperingar har intervjuats 
om deras tankar om utveckling och framtid för
kommunen som geografiskt område. Ett öppet
möte hölls där allmänheten bjöds att delta i 
diskussionen om den strategiska utvecklingen. 
På Hallsbergs kommuns hemsida har 
allmänheten möjlighet att lämna synpunkter 
och förslag till översiktsplanen.

En samrådsversion har upprättats och 
kommer att vara tillgänglig för samråd under 
vintern 2014/2015. Alla inkomna synpunkter 
under samrådstiden kommer att 
sammanställas och besvaras. 

Översiktsplanen kommer, delvis, utefter dessa 
synpunkter att revideras för att gå ut på 
ytterligare en samrådsrunda under sommaren 
2015. Planen kommer sedan att ställas ut 
under minst två månader. Synpunkter 
kommer även efter denna tid att 
sammanställas och besvaras.

Översiktsplanen kan sedan antas av 
Kommunfullmäktige. Översiktsplanen 
beräknas kunna antas av fullmäktige under 
våren 2016.

EFTER SAMRÅDSPERIODEN BESKRIVER VI 
SAMRÅDSFÖRFARANDET KORT HÄR

2.3 Vad översiktsplanen ska innehålla
Översiktsplanens bild av den framtida mark- 
och vattenanvändningen bör innehålla tydliga 
ställningstaganden, men ska samtidigt inte 
vara för detaljerad. 

ÖP ska innehålla en redogörelse för hur 
kommunen avser att tillgodose de redovisade 
riksintressen som bland annat Länsstyrelsen 
lämnat information om.

ÖP ska även innehålla eller biläggas en 
miljöbedömning av vilken det ska framgå om 
planen förväntas medföra en betydande 
miljöpåverkan om eller när den genomförs. 
Miljöbedömningen ska innehålla en miljökon-
sekvensbeskrivning där miljöpåverkan 
identifieras, beskrivs och bedöms. 

2.4 Uppdrag och arbetsorganisation
Kommunstyrelsen gav under våren 2014 
Teknik- och planförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en ny översiktsplan för Hallsbergs 
kommun. Den gällande översiktsplanen 
fastställdes år 2011, men nya förutsättningar 
har börjat gälla sedan dess. Ett visionsarbete 
samt förändrade riksintresseområden för 
bland annat vindkraft har haft stor betydelse 
för översiktsplanens innehåll och slutsatser.

Arbetsgruppen som ansvarat för framtagandet
av den nya översiktsplanen har varit Alexander
Dufva (stadsarkitekt/projektledare), Beatrice 
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Rimmi (planeringsarkitekt) och Anders 
Jernström (Gis-ingenjör). 

2.5 Hur man läser en översiktsplan
Tidsperspektivet för översiktsplanen är långt 
och ej exakt. Det är dock sannolikt att vissa 
större förändringar inte hinner färdigställas 
eller ens påbörjas innan nästa översiktsplan 
tas fram. Likväl måste de framgå i den här 
översiktsplanen eftersom det kan vara viktigt 
att redan nu reservera mark för de kommande
satsningarna.

Eftersom översiktsplanen är vägledande och 
inte alltför detaljerad, bör inte 
kartmarkeringarnas gränser tolkas alltför 
strikt. Som exempel kan det vara en god idé 
att utveckla ett område för bostäder, trots att 
det ligger strax utanför en markering klassad 
som ”lämpligt område för bostäder”. 

Det finns inga formella krav på någon part att 
fysiskt genomföra översiktsplanens 
intentioner inom en viss tid. Det betyder att 
inga utfästelser görs om när en viss 
vägsträckning eller liknande ska byggas.

Många angelägna frågor syns inte alls i 
översiktsplanen. Det kan gälla om bostäder 
ska upplåtas som äganderätter eller 
hyresrätter, det kan gälla gators 
hastighetsbegränsning, öppettider hos 
servicefunktioner eller tidtabeller hos 
kollektivtrafiken. Det betyder inte att 
kommunen anser frågorna vara oviktiga. 

Snarare beror det på att översiktsplanen är 
just översiktlig utan att anvisa några detaljer. 
Möjligen skulle planen ange att 
”tillgängligheten ska vara god”, eller att en 
mindre tätort ”behöver ett tågstopp med god 
turtäthet”.

Det ska uppmärksammas att områden som 
redan omfattas av detaljplan räknas som 
”färdiga områden” och redovisas därför inte i 
översiktsplanen. Ett exempel på det är Rala 
industriområde, etapp 3, det så kallade 
Verkstadscentrum i nordöstra delen av 
Hallsbergs tätort.

Om du vill ha hjälp att tolka översiktsplanen är
du alltid välkommen att kontakta Hallsbergs 
kommun.

2.6 Bygglov direkt ur översiktsplanen
Kommunens detaljplaner är juridiskt bindande
och ska ligga till grund för om bygglov kan 
beviljas för en specifik åtgärd. Om det inte 
finns någon detaljplan eller 
områdesbestämmelse som täcker platsen för 
det tänkta bygget, så kan bygglovet bedömas 
direkt mot översiktsplanen. 

Statens offentliga utredning SOU 2013:34 ”En 
effektivare plan- och bygglovsprocess” föreslår
att den översiktliga laneringen ges större 
tyngd. Utredningen anser att detaljplane-
kravet i många fall kan tas bort eller 
begränsas, om det samtidigt finns en aktuell 
översiktsplan som tydligt redovisar 
markanvändningen för området. 
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3. Det framtida Hallsberg

3.1 Vision och värdeord
Hallsbergs kommun har nyligen antagit en 
vision för kommunen som geografiskt område,
med innehållet;

I Hallsbergs kommun är alla välkomna, 
oavsett vem man är, var man kommer från 
och vart man är på väg.

Den trivsamma blandningen av landsbygd, 
natur och samhällen erbjuder livskvalitet och 
upplevelser för alla. 

Det lokala näringslivet visar framåtanda och 
drivkraft, och utvecklar både region och 
individer.

Våra goda kommunikationer med omvärlden 
skapar möten och formar Hallsberg till en 
kommun som alltid är vaken.

De kommunala verksamheterna verkar nära 
individen, erbjuder ett professionellt 
bemötande och är lyhörda för idéer och 
synpunkter.

Vi ser positivt på framtiden och tar långsiktigt 
ansvar för nuvarande och kommande 
utmaningar.

Tre värdeord symboliserar grundtanken i 
kommunens verksamhet, vilka är; glädje, driv 
och öppenhet. 

3.2 Strategiska områden
Kommunens väg mot att förverkliga visionen 
går via ett antal strategiska områden. Arbetet 
inom dem ska leda till att de politiska 
prioriteringarna för mandatperioden 
förvekligas. Fullmäktige i Hallsbergs kommun 
har beslutat om fyra strategiska områden:

Hållbar kommun
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där 
människors livskvalitet ökar utan att det 
påverkar vår gemensamma miljö. 

Grunden för en stark välfärd är ordning och 
reda i kommunens ekonomi. Därför är det av 
stor vikt att den kommunala ekonomin präglas
av överskott i goda tider som kan användas 
för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer.
För att varje skattekrona ska användas 
optimalt är det av vikt att kommunens arbete 
präglas av öppenhet och tydlighet. 

Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i 
arbete. Det kan göras via aktivt arbete för att 
nya företag ska etablera sig i kommunen och 
antalet nystartade och växande företag ska 
öka. Vidare kan det ske genom att utveckla 
samverkan mellan näringsliv och skola i syfte 
att uppnå bättre matchning mellan 
människors kunskaper och arbetslivets behov. 
En del i detta arbete är att kommunen 
erbjuder praktikplatser inom sina 
verksamheter. 
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Alla människor ska känna sig trygga i 
kommunen. Vår offentligt finansierade välfärd
ska inte lämna någon utanför, oberoende av 
etnisk och religiös tillhörighet, kön eller ålder, 
utan ska anpassas utifrån den enskildes 
behov. 
Genom en medveten samhällsplanering ska en
blandad bebyggelse skapas, inte minst för att 
bidra till ett inkluderande samhälle präglat av 
mångfald och tolerans. 

Vi ska aktivt arbeta mot alla former av 
diskrimineringar på kommunens arbetsplatser 
och därigenom vara ett föredöme för andra 
arbetsgivare. 

Utsläppen av växthusgaser ska minska. 
Kommunens verksamheter ska vara 
föregångare och fasa ut användningen av 
fossila bränslen. Hallsbergs kommun ska 
arbeta för att minska vår klimatpåverkan och 
skapa förutsättningar för invånarna att också 
göra det. Användningen av produkter och 
material som innehåller farliga kemikalier ska 
minska. 

Livslångt lärande
Det livslånga lärandet är basen för Hallsbergs 
kommuns utbildningssystem som börjar med 
förskola, via grund- och gymnasieskola till 
högskola och andra former av 
vuxenutbildning. Allas lika rätt till en bra 
utbildning är en förutsättning för ett samhälle 
där alla får ett gott liv. Alla kommunens 
verksamheter ska verka för att lärandet 
fortsätter genom hela livet, såväl under som 
efter arbetslivet. 

Vår förmåga att utveckla välfärden hänger 
ihop med hur vi kan göra vår kommun 
attraktiv för dem som redan bor här och öka 
inflyttningen till kommunen. En bra förskola 
och skola är en viktig del i det arbetet.

Allas inflytande 
De kommunala verksamheterna verkar nära 
individen, och ska erbjuda ett professionellt 
bemötande och vara lyhörda för idéer och 
synpunkter. Hallsbergs kommun ska ha ett väl 
utvecklat synpunkts- och klagomålssystem. 
De som berörs, t.ex. invånare eller 
medarbetare, ska ges möjlighet till inflytande 
vid större förändringar. 

Kommunen omfattas av sex tätorter som alla 
på olika sätt bidrar till framgång och 
utveckling för människorna i hela kommunen. 

Tillsammans med invånarna i dessa tätorter, 
med omkringliggande landsbygd, ska 
kommunen arbeta för ett ökat lokalt 
engagemang och inflytande.

God service 
De kommunala verksamheterna ska 
kommunicera tydligt och öppet. Kommunen 
ska fortsätta att arbeta med att utveckla 
informationen till våra invånare. 

Kommunen ska utöka möjligheten för 
invånarna att ta del av den kommunala 
servicen efter kontorstid. 

Kommunen ska utöka möjligheterna till mer 
flexibel omsorg på de tider då efterfrågan 
finns.

3.3 Hur översiktsplanen kan hjälpa 
oss att nå dit vi vill 

Ur kommunens visionsförklaring och 
beskrivningarna av de strategiska områdena, 
kan en rad olika tolkningar som påverkar den 
fysiska planeringen av kommunen göras. 

Processen
Hallsbergs kommuns ambitionsnivå när det 
gäller demokrati och förankring är hög. Det 
ställer särskilda krav på processen kring att ta 
fram en översiktsplan. I underlagsarbetet har 
en rad träffar skett med både tematiska och 
geografiska fokusgrupper. Samrådsversionen 
av översiktsplanen ska inte betraktas som ett 
färdigt dokument, först efter att en mängd 
samrådssvar omformat innehållet är planen 
att betrakta som ”klar”.

Planen har sänts ut på en bred samråds-
omgång med syfte att inhämta så många svar 
som är möjligt. Under samrådstiden erbjuder 
kommunen dialogträffar, utställningar och 
webbtjänster, för att så många som möjligt 
ska ges en chans att påverka innehållet. Alla 
inkomna samrådssvar kommer att läsas, 
redovisas och besvaras.

Ett återkommande tema är att hela 
kommunen ska leva och att alla i kommunen 
ska behandlas rättvist. Översiktsplanen är 
därför utformad för att underlätta 
utvecklingen i och mellan alla kommunens 
tätorter, oavsett deras storlek eller bedömda 
tillväxt.
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Den blandade och trivsamma staden
Både vision och strategiska områden nämner 
kvaliteten hos den blandade småstaden, med 
närhet till natur och möjlighet till god 
livskvalitet. Översiktsplanen undviker därför i 
viss mån att peka ut enskilda stora homogena 
bostads- eller verksamhetsområden. Istället 
utpekas platser lämpliga för utbyggnad av en 
blandad tätort. Översiktsplanen syftar till att 
bostäder, icke-störande verksamheter och 
olika servicefunktioner ska kunna blandas för 
att ytterligare stärka småstadens goda 
kvaliteter.

I linje med visionen om den goda 
livskvaliteten, förespråkar översiktsplanen 
bl.a. att vissa infrastrukturanläggningar 
omarbetas för friluftslivets ändamål i samband
med några större framtida projekt. 

Ett blomstrande näringsliv
För att infria visionen om det blomstrande och
växande näringslivet, måste översiktsplanen 
erbjuda ett generöst svängrum för 
verksamheterna att utvecklas. Översiktsplanen
pekar ut stora ytor möjliga för ny verksamhet, 
med god spridning över kommunens alla 
delar.

Översiktsplanen påpekar Hallsbergs 
infrastrukturellt gynnsamma läge och erbjuder
fortsatt goda utvecklingsmöjligheter av 
kommunikationerna.

Den hållbara kommunen
Hållbarhetsfokuset är starkt i visionen, och har
utsetts som ett eget strategiskt område. Det 
fångas upp på flera konkreta sätt i 
översiktsplanen.

Planen ger stora möjligheter för alla som vill 
bedriva förnybar energiproduktion.

Planen föreslår utbyggnad av tätorterna i 
lägen som kan dra nytta av befintlig 
infrastruktur och erbjuda de nya boende 
möjligheter att resa kollektivt. Att ytterligare 
bebygga områden med god infrastruktur 
bidrar till både ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet.

Planen redovisar och ger utrymme för de 
eventuella framtida stora satsningarna på 
vatten- och avloppsförsörjning inom 
kommunens gränser.

3.4 Prognoser
Kommunen har en tydlig målsättning att nå 16
000 invånare senast år 2025. Det skulle kräva 
en tillväxttakt på omkring 60 invånare per år. 
Sentida etableringar och ökat 
bostadsbyggande driver i riktning mot målet, 
men den årliga befolkningsprognosen visar att 
ytterligare stimulerande åtgärder behöver 
göras för att målet med säkerhet ska nås. Det 
kan handla om att visa på hög livskvalitet för 
den som bor i Hallsbergs kommun, att arbeta 
med fler bostadstyper och ytterligare insatser 
för att locka verksamhetsetableringar.

Befolkningsprognosen visar tydligt att 
Hallsbergs tätort förväntas stå för i princip 
hela kommunens tillväxt fram till 2025, och att
de mindre tätorterna förutspås ha en 
befolkningstillväxt på eller mycket nära noll. 
Att se till att tillväxten ökar och dessutom 
fördelas jämnare över hela kommunen är en 
stor utmaning. I översiktsplanen fångas frågan 
upp genom att tilltagna områden med möjlig 
tillväxt för både bostäder och verksamheter 
redovisas i alla kommunens tätorter, samt att 
LiS-områden för att stärka den lokala 
utvecklingen redovisas så jämnt fördelat som 
möjligt kring de olika tätorterna.
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4. Förutsättningar

Kommunens arbete med den översiktliga 
planeringen styrs och påverkas av en rad olika 
faktorer. Nationella mål och riksintressen är 
en typ av styrning kommunen har att förhålla 
sig till i sin planering; kommunens egna 
målsättningar för olika tema är en annan. 

4.1 Internationella konventioner
De globala perspektiven på framtiden 
påverkar våra möjligheter till utveckling lokalt.
Inom regeringen analyseras och beskrivs 
kontinuerligt visioner om Sveriges framtid. Det
är strategiskt viktigt för kommunen att följa 
utveckling och trender nationellt och globalt 
för att kunna driva den lokala utvecklingen 
med framgång. 

FN
FN genomför regelbundna miljökonferenser 
där globala överenskommelser görs i 
hållbarhetsfrågor. Agendor formuleras som 
sedan påverkar de olika nationernas eget 
hållbarhetsarbete. 

Handlingsprogrammet Agenda 21 antogs vid 
FN:s konferens om miljö- och utveckling i Rio 
de Janeiro, 1992. Programmet ger mål och 
riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling, 
främst genom att utrota fattigdom och 
undanröja hoten mot miljön. Hallsbergs 
kommun arbetar med frågan genom miljö-, 
bygg- och myndighetsförvaltningen.

EU
Genom medlemskapet i EU påverkas 
kommunen även av beslut ur ett europeiskt 
perspektiv.

4.2 Nationella miljömål
Regeringen har utvecklat sexton 
miljökvalitetsmål. Miljöarbetet på nationell, 
regional och lokal nivå hänger samman och 
ska syfta till att de nationella miljömålen 
uppfylls. De statliga myndigheterna 
Naturvårdsverket, Havs- och 
vattenmyndigheten, Boverket, 
Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, 
Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten 
och Sveriges geologiska undersökning har 
ansvar för att följa upp och säkerställa att 
målen uppnås. 

De 16 miljökvalitetsmålen är följande:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och 
skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Hallsbergs kommun arbetar med att ta fram 
lokala miljömål, grundade på de 16 
miljökvalitetsmålen.

4.3 Regionalisering
Hallsbergs kommun ingår i Örebro län 
tillsammans med kommunerna Askersund, 
Laxå, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors, Kumla, 
Örebro, Lindesberg, Nora, Hällefors och 
Ljusnarsberg. Hallsbergs kommun ingår även i 
Regionförbundet Örebro samt Örebro läns 
landsting. Från 1 jan 2015 ingår Hallsbergs 
kommun i det nybildade Region Örebro län. 

Regional översiktlig planering
År 2011 tog Regionförbundet Örebro fram en 
regional översiktsplan för Örebro län (RÖP), 
vilken ska fungerar som ett rumsligt perspektiv
på utvecklingsstrategi för Örebroregionen. 
Den regionala översiktsplanen utgår från 
utvecklingsstrategin som togs fram för Örebro 
län under 2010. Utvecklingsstrategin ska 
fungera som en vägvisare för regionens 
framtidsarbete.  Det är kommunerna som har 
planmonopol för den lokala mark- och 
vattenanvändningen och översiktsplanen är 
kommunens vägledande dokument. Den 
regionala översiktliga planeringen ska ses som 
en länk mellan de kommunala 
översiktsplanerna och den regionala 
utvecklingsstrategin. 
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Den regionala översiktliga planeringen syftar 
dels till att ange en strategisk inriktning i 
regionala program, men också till att vara ett 
stöd för den kommunala översiktsplaneringen.

Den regionala översiktliga planeringen 
fokuserar på tre områden:

- Regionförstoring och hållbart pendlande
- Hållbar tätortsutveckling och levande 
landsbygd

- Etableringslägen och transporter

Hallsbergs kommun i regionen
Sverige är indelat i regioner, en kommun är 
idag för liten för att klara sig själv utan stöd 
från angränsande kommuner. Alla kommuner, 
oberoende av storlek och befolkningsmängd, 
bidrar med sin del som tillsammans skapar en 
viktig helhet i regionen. Det sker även en 
regionförstoring där den befintliga regionen 
växer till ett större omland. Regionförstoring 
skapar större möjligheter att hitta ett 
intressant arbete och den gör det lättare att 
göra karriär i arbetslivet. Regionförstoring och 
därmed större arbetsmarknadsregioner 
innebär även en ökad pendling.

Karta över Örebro län

Många människor väljer antingen att flytta till 
större städer eller samhällen eller att bo kvar 
och börjar arbetspendla. Arbetspendlingen har

ökat både i omfattning och när det gäller 
reseavstånd. Hallsbergs kommun är en bra 
kommun att pendla till eller ifrån. Det finns 
många tågavgångar både morgon och kväll 
och det tar endast ca 15 minuter med tåg till 
Örebro och 6 min till Kumla. Med snabbtåg når
man även en ännu större 
arbetsmarknadsregion, då det endast tar 
1 timme och 25 minuter till Stockholm med 
snabbtåg.

Örebroregionens mest trafikerade 
pendlingsstråk är redan idag förhållandevis 
välförsedda med snabb och bekväm tåg- och 
busstrafik, trots det sker runt 85 procent av 
pendlingsresorna mellan tätorter med bil. En 
utökad pendling med bil innebär en ökad 
miljöbelastning och att större andel av tiden 
tillbringas med resor. Idag når vi ungefär lika 
långt på en timme i bil som vi gjorde för 20-30 
år sedan, vilket innebär att bilen inte är 
optimal som regionförstorande 
transportmedel.

Då pendling med bil inte är att föredra som 
regionförstorande transportmedel och inte 
heller för miljön är det viktigt att fler 
människor pendlar med kollektivtrafik. 
Örebroregionen är förhållandevis välförsedd 
med järnväg, vilket är bra utifrån en 
pendlingssynpunkt. 

Att Hallsbergs kommun ingår i en större region
ger många fördelar för kommunen och dess 
invånare. Ska en liten kommun som Hallsberg 
överleva och utvecklas är det viktigt att ingå i 
en större, gemensam arbetsmarknadsregion. 

Örebroregionens stora fördel är dess centrala 
läge i Sverige. Hallsberg är den kommun i länet
som ligger bäst till när det gäller etablering av 
logistikföretag. Hallsbergs tätort ligger 
strategiskt till i förhållande till vägarna E20 och
Rv50. I Hallsberg ligger även norra Europas 
största rangerbangård och här sammanstrålar 
bland annat Västra Stambanan och 
Godsstråket genom Bergslagen.

Hela Örebroregionen tjänar på att alla 
kommuner samarbetar när det gäller 
arbetsmarknad, bostäder och etablering av 
nya verksamheter, främst inom transport och 
logistik.
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4.4 Mellankommunala intressen
Länsstyrelsen har enligt kap 12 i PBL ansvar för
att bevaka att samordna frågor som berör 
flera kommuners mark- och 
vattenanvändning. Hallsbergs kommungränser
löper mycket nära Hallsbergs tätort, vilket 
bidrar till ett stort behov av samordning med 
andra kommuners planeringsverksamhet.

Foto: Hallsbergs kommun, kombiterminalen

Logistik- och verkstadscentrum
Hallsbergs kommun möter en stor efterfrågan 
på planlagd mark för verksamheter i 
Hallsbergs tätorts västra samt norra kant, 
kallat ”logistikcentrum” respektive ”verkstads-
centrum”. De senast detaljplanelagda ytorna 
slutar vid eller mycket nära gränsen mot 
Kumla kommun. Hallsbergs och Kumla 
kommuner behöver driva ett nära samarbete 
för att tillsammans kunna bemöta 
etableringsfrågorna på bästa sätt, därmed inte
sagt att kommunernas gränser behöver 
justeras.

Tisaren
Sjön Tisaren är ytvattentäkt för en rad tätorter
och erbjuder samtidigt stora värden för natur- 
och friluftsliv. I samlade kluster finns 
fritidsbebyggelse, samtidigt som potentialen 
för attraktivt boende som kan stärka och 
utveckla de närliggande mindre tätorterna är 
stor. Hallsbergs och Askersunds kommuner 
behöver bedriva ett nära samarbete för att 
forma utvecklingen kring Tisaren, både vad 
gäller planeringen av LiS-områden nära 
kommungränsen, samt VA-frågan för både 
befintliga och planerade områden.

Foto: Hallsbergs kommun, Tisarstrand

Vätternvatten
Ett stort projekt att förse delar av 
mellansverige med råvatten från Vättern 
pågår. Projektet ser ut att få stora 
konsekvenser för Hallsberg, eftersom tidiga 
skisser anger att ytor behövs nära Hallsbergs 
tätort för bearbetning av råvattnet, samt för 
sträckningar av förgrening av överföringsnätet 
till andra kommuner i regionen. Länsstyrelsen 
samordnar projektet, och markanspråken 
redovisas i översiktsplanens stycke om vatten.

Vindkraft
Två riksintresseområden för vindkraft sträcker 
sig delvis in i Hallsbergs kommun. De områden
som är attraktiva att etablera sammanhållna 
vindkraftparker i, följer inte nödvändigtvis 
kommunernas gränser, vilket ställer krav på en
god samverkan mellan kommunerna i 
bygglovskedet.

Godsstråket genom Bergslagen
Nytt dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön
planeras. Fem alternativ har utretts för 
sträckan Hallsberg-Stenkumla. Trafikverket har
valt att gå vidare med utredningsalternativ 5, 
det västliga alternativet. 

Det nya dubbelspåret berör förutom 
Hallsbergs kommun även Kumla och 
Askersunds kommuner.

Övriga mellankommunala frågor
Flera anspråk på markanvändningen, såsom 
vägreservat eller andra riksintressen, sträcker 
sig över kommunens gränser. Kommunens 
förhållningssätt gentemot riksintressena 
beskrivs i kapitel 5.
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4.5 Folkhälsa
Folkhälsoperspektivet anger att befolkningens 
allmänna hälsotillstånd beror av hur samhället
utvecklas i stort. Sociala, fysiska, emotionella, 
kulturella, politiska och ekonomiska aspekter 
påverkar hur vi mår i stort. Det medför att 
många olika parter i samhället bär gemensamt
ansvar för folkhälsoutvecklingen.

Folkhälsoperspektivet innehåller ett 
samhällsperspektiv, hållbarhetsperspektiv, 
jämlikhet-/jämställdhetsperspektiv, 
hälsofrämjande och förebyggande perspektiv 
samt medicinskt perspektiv. Det utgår från 
WHO:s Hälsa 21, regeringens proposition 
2002/03:35 ”Mål för folkhälsan” med 
målområden och strategier, miljömål, Agenda 
21, Barnkonventionen och målen för den 
nationella jämställdhetspolitiken.

Hallsbergs kommun har från och med 1 januari
2014 ett folkhälsoutskott som ligger under 
kommunstyrelsen. Utskottet har till uppgift att
ta fram, genomföra och följa upp en 
folkhälsoplan för Hallsbergs kommun.

Hallsbergs kommun samarbetar inom 
Sydnärke genom det gemensamma 
folkhälsoteamet, som har sitt kansli i 
Lekebergs kommun. Folkhälsoteamet har till 
uppgift att för sydnärkekommunernas räkning 
bevaka folkhälsofrågorna, och att på 
kommunernas uppdrag utföra vissa 
folkhälsoanknutna insatser och uppdrag. Det 
finns också en tjänsteman i kommunen, som 
har till särskilt uppdrag att vara kontaktperson 
med folkhälsoteamet och att arbeta 
ytterligare med folkhälsofrågorna i 
kommunen.

Folkhälsofrågorna i Hallsbergs kommun hör till
varje nämnds verksamhet, inom det område 
som nämnden ansvarar för. Det övergripande 
ansvaret ligger på kommunstyrelsen.

4.6 Jämställdhet
Hallsbergs kommun, har som arbetsgivare 
antagit en Jämställdhetspolicy för kommunen. 
Med detta har jämställdhetsfrågan lyfts inom 
ramen för kommunens arbetsgivaransvar. I 
den fysiska planeringen behöver 
jämställdhetsfrågorna kartläggas och bevakas. 
Statistik visar att män och kvinnor generellt 
använder och upplever fysiska miljöer på olika 

sätt. Resvaneundersökningarna är ett tydligt 
exempel. Mäns och kvinnors statistiskt 
säkerställda olikheter i resvanor kan 
exempelvis göra att vissa infrastruktur-
satsningar gynnar det ena könet alltför 
ensidigt. Frågorna bevakas i kommunens 
investeringsarbete och i detaljplaneprocessen,
men mer forskning behövs generellt inom 
området för att en god jämställdhet ska kunna
uppnås.

4.7 Integration/segregation
Frågor kring samhällets klyftor samt hur 
nyinflyttade välkomnas och får etablera sig 
efter sina egna förutsättningar står i ständig 
fokus. Dramatiska händelser på andra håll 
understryker betydelsen av att frågorna 
hanteras rätt. Hallsbergs kommun har 
upprättat en integrationsplan för åren 2007-
2010, vilken uppdaterades under våren 2014.

Inom ramen för det översiktliga 
planeringarbetet bör ny bebyggelse och olika 
former av satsningar som höjer attraktivitet 
och tillväxt fördelas effektivt inom kommunen.
Det är viktigt att inte vissa delar eller orter 
klassas som ”bra” eller ”dåliga” områden. Det 
kan ibland vara svårt att kombinera med hur 
efterfrågan på byggbar mark fördelas. I 
översiktsplanen har kommunen strävat efter 
att skapa möjligheter för tillväxt och ökad 
attraktivitet i kommunens alla delar.

4.8 Barn och unga
Barnperspektivet handlar om att tillgodose 
barns och ungdomars behov och intressen 
utifrån FN:s konvention om barnets 
rättigheter som Sverige är skyldiga att 
efterleva sedan år 1990. Barnkonventionen 
ställer krav på att barnets bästa beaktas i alla 
beslut som rör barn. Enligt konventionen ska 
barnens situation, behov och intressen väga 
tungt.

Den fysiska miljöns utformning påverkar barns
rörelsefrihet, säkerhet och trygghet. Deras 
möjlighet att förflytta sig till bra 
lekmöjligheter, upplevelser eller natur är 
begränsad beroende på ålder. Ur ett 
översiktsplaneperspektiv kan exempelvis alla 
bostäders närhet till grönstruktur och 
trafiksäkra rörelsestråk vara ett sätt att 
underlätta barn och ungas utveckling. Det är 
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viktigt att barn och ungas behov beaktas i det 
kommunala planeringsarbetets olika nivåer.

4.9 Äldre
En allt äldre och friskare befolkning förändrar 
perspektivet på ”äldres” behov. Att samhället 
erbjuder vårdplatser eller olika former av 
boenden som svarar mot äldres behov är 
förstås viktigt. Det växande antalet personer 
som slutat arbeta, men som har god hälsa och 
lever utan funktionsnedsättningar ställer dock 
nya krav på anpassning för äldre. Det kan röra 
möjligheter till upplevelser eller rikt friluftsliv i 
närområdet, och hur föreningsliv och lokal 
turism fungerar.

En fråga som har höjts i underlagsarbetet för 
översiktsplanen är de äldres bostadssituation. 
I kommunens mindre tätorter dominerar 
villabebyggelse med äganderätt. När man av 
olika skäl vill lämna sin äganderätt och det 
skötselansvar som ingår, kan det vara svårt att
hitta rätt boendeform på orten där man bor. 
Att komplettera bostadsutbudet så att man 
kan bo kvar i samma trakt under fler skeden av
livet är viktigt. Översiktsplanen tar dock inte 
ställning till upplåtelseformer eller hustyper 
där ny bebyggelse föreslås, varför frågan lyfts 
vidare till andra forum. 

4.10 Tillgänglighet
År 2001 skärptes PBLs krav på tillgänglighet 
med följden att alla lätt avhjälpta hinder skulle
byggas bort. Inom Hallsbergs kommun har ett 
stort arbete gjorts för att så många miljöer 
som möjligt ska möta kraven. Att 
tillgänglighetsanpassa fastigheter och miljöer 
gynnar inte bara funktionshindrade, även den 
som kör en barnvagn, sköter en varuleverans 
eller bara är ny besökare på en plats, kan ha 
stor nytta av en hög grad av 
tillgänglighetsanpassning. En viktig slutsats är 
att tillgänglighetsperspektivet måste beaktas i 
alla planerings- och utformningssteg i 
stadsbyggandet.

Under år 2013 antogs ”Riktlinjer för möblering
av offentlig plats inom Hallsbergs kommun”. I 
dokumentet finns det bland annat riktlinjer för
hur varustånd och skyltar ska ställas upp för 
att tillgodose tillgängligheten på kommunens 
trottoarer och gång- och cykelvägar.
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5. Riksintressen
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Enligt plan- och bygglagen ska kommunen 
redovisa hur riksintressena tillgodoses, samt 
hur planens förslag påverkar dem. 

5.1 Riksintresse järnväg
Hallsberg började växa fram efter att västra 
stambanan anlades 1862. Järnvägen har 
därefter fortsatt att utgöra ryggraden i 
kommunens näringsliv och sysselsättning. 

Västra Stambanan
Västra stambanan är av internationell 
betydelse och ingår i det utpekade TEN-T 
nätet. Banan är mycket viktig för person- och 
godstrafik och ingår även i det utpekade 
strategiska godsnätet. 

Godsstråket genom Bergslagen
Godsstråket ingår i det nationella strategiska 
godsnätet, TEN-T, och utpekas att ha 
internationell betydelse som länk för 
godstrafiken. Godsstråket nyttjas även flitigt 
för persontågstrafik. 

Trafikverket genomför stora standardhöj-
ningar av godsstråket, och bygger ut till 
dubbelspår från Hallsberg och söderut. I juni 
2014 beslutades att godsstråket sannolikt ges 
en ny sträckning samt förläggs nästan helt i 
tunnel genom södra delen av Hallsbergs 
kommun. Trafikverket kommer att upprätta 
en järnvägsplan som beräknas finnas 
tillgänglig för granskning under sommaren 
2015. Den nya sträckningen medför att 
järnvägen både genom Åsbro samt Spår 101 
”Långängspåret” sannolikt kommer tas ur 
bruk.

Hallsbergs rangerbangård
Godsbangården i Hallsberg räknas som norra 
Europas största och har stor strategisk 
betydelse för Sveriges godshantering. Ett stort 
antal företag i logistikbranschen har valt att 
lokalisera sig i bangårdens närhet, och fler är 
på väg. Godsbangården har direkt anslutning 
till västra stambanan samt godsstråket och 
nära koppling till vägarna Rv50 och E20. 

Foto: Hallsbergs kommun, rangerbangården

Hallsbergs personbangård 
Hallsbergs personbangård är av riksintresse. 
Personbangården är viktig för resandebyte vid 
både internationell/nationell och 
regional/lokal trafik. I anslutning till 
personbangården finns det en 
pendlarparkering och bra möjligheter för 
cykelparkering, vilket underlättar pendling 
med tåg.

Foto: Hallsbergs kommun, personbangården
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Bevakning av riksintresse järnväg
Kommunen bevakar riksintresset genom att 
dels markera ett stort område genom 
Hallsbergs tätort för järnvägsändamål samt 
järnvägsanknutna verksamheter. Syftet är att 
säkerställa ytor för utveckling både av 
järnvägens anläggningar, men också av 
järnvägsrelaterade verksamheter med andra 
huvudmän än staten. Översiktsplanen föreslår 
heller inte bostäder eller annan 
störningskänslig markanvändning i järnvägens 
närhet. 

Satsningarna på godsstråket säkerställs genom
ett markerat järnvägsreservat i temakartan för
Trafik och infrastruktur.

I temakartan för natur och friluftsliv har 
banvallen för spår 101 tagits i anspråk för 
friluftsändamål, som en följd av att banan 
tappar sin funktion när det nya godsstråket 
byggs ut.

5.2 Riksintresse väg
Europaväg 20 (E20)
Väg E20 utgör en viktig förbindelse mellan 
Stockholm, Göteborg och vidare söderut till 
Malmö och Köpenhamn, och ingår i det 
nationella stamvägnätet som riksdagen 
fastställt. Vägarna i det nationella 
stamvägnätet är av särskild nationell 
betydelse. Sträckorna Malmö-Göteborg samt 
Örebro-Stockholm ingår även i det av EU 
utpekade Trans European Transport Network, 
TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild
internationell betydelse. 

E20 fungerar tillsammans med riksvägarna 50 
och 51 som en ”ringled” för Hallsbergs tätort. 
Det är positivt att det finns en europaväg 
genom kommunen eftersom den reducerar 
restiden till och från Hallsberg avsevärt, och 
ger grund för många logistikrelaterade 
arbetstillfällen. E20 är utbyggd till motorväg av
hög standard genom hela Hallsbergs kommun.

Riksväg 50
Väg Rv50 förbinder Sydsverige med 
Mellansverige i nordsydlig riktning mitt i 
landet, och ingår liksom E20 i det nationella 
stamvägnätet som riksdagen fastställt. Rv50 är
utbyggd till mötesfri väg genom Hallsbergs 
kommun. 

Riksväg 51
Rv51 sträcker sig mellan Norrköping och 
Örebro. Den ingår inte i riksdagens 
stamvägnät, men är av stor regional betydelse.
Rv51 är ej utbyggd till mötesfri väg, passerar 
genom många mindre tätorter och medger 
förhållandevis låg medelhastighet.

Trafikverket avser att ge Rv51 ny sträckning 
med högre standard. En första etapp planeras 
mellan Svennevad och Kvarntorp. Byggstart 
sker preliminärt 2016. En arbetsplan för 
sträckan har fastställts under år 2014. 
Hallsbergs kommun är angelägen om att den 
nya sträckningen byggs. Kontakterna mellan 
Örebroregionen och Östergötland är svagt 
utvecklade, och vägen förväntas på sikt ge nya 
möjligheter till gemensam arbetsmarknad 
mm.

Riksväg 52
Rv52 förbinder Örebro med Nyköping via en 
rad tätorter i Sörmland. Vägen ingår inte i 
riksdagens stamvägnät, men är av stor 
regional betydelse. Rv52 är ej utbyggd till 
mötesfri väg. 

Bevakning av riksintresse väg
Kommunen bevakar riksintresset genom att 
inte föreslå bostäder eller annan 
störningskänslig markanvändning i de större 
vägarnas närhet. 

Den nya sträckningen av Rv51 redovisas som 
ett vägreservat i temakartan för trafik och 
infrastruktur. I anslutning till vägreservatet 
redovisas ytor för vägtrafikanknutna 
verksamheter. Det kan gälla logistikhantering, 
drivmedelsförsäljning eller restauranter.

Foto: Hallsbergs kommun, bro över E20
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5.3 Riksintresse energiproduktion, 
vindkraft

Inom Hallsbergs kommun finns det två 
områden av riksintresse för energiproduktion, 
vindkraft. Dessa ytor är belägna söder om 
Tisaren samt söder om Skogaholm, mellan 
sjöarna Tisaren och Sottern.

Hallsbergs kommun upprättade under år 2011 
en vindkraftsplan för kommunen. Avsikten är 
att vindkraftsplanen ska revideras i takt med 
att nya riksintresseområden presenteras.

5.4 Riksintresse naturvård
Det finns 11 områden av riksintresse för 
naturvård inom Hallsberg kommun. Dessa är; 
Kärnskogsmossen, Tisarförkastningen, 
Herrfallsäng, Drumlinområdet vid Hackvad, 
Kvismaren, Sotterns skärgård, Glottkärret och 
Venerna, Stenkulla, Kamperhultkärret, Stora 
Kotorp och Prästgården.

Samtliga områden skyddas, dels genom att de
redovisas som områden av värde för 
naturvården, dels genom riktlinjer vid 
prövning av bygglov och förhandsbesked 
enligt PBL.

5.5 Riksintressen för 
kulturminnesvård

I Hallsbergs kommun finns det tre områden av 
riksintresse för kulturmiljövården. Dessa är 
Boo-området, Drumlinområdet och Tarsta. 
Samtliga områden skyddas, dels genom att de 
redovisas som områden av värde för Kultur-
minnesvård och dels genom riktlinjer vid 
prövning av bygglov och förhandsbesked 
enligt PBL. För drumlinområdet finns 
härutöver särskilda skyddsföreskrifter.

5.6 Riksintresse Natura 2000
Inom kommunens gränser finns 19 Natura 
2000-områden. Vissa av dem sammanfaller 
med riksintresseområden för naturvård, och 
de värnas av kommunen på samma sätt.

Vad som ska gälla för varje enskilt Natura 
2000-område finns i en särskild 
bevarandeplan. Planen beskriver mer exakt 
vilka värden som ska bevaras, vilka åtgärder 

som behövs och när de ska genomföras. Syftet
och målet med bevarandet beskrivs också.
Följande Natura 2000-områden ligger inom 
kommunen:

1. Bo
2. Broby äng
3. Dovrasjödalen
4. Geråsen
5. Glottrakärret Venerma
6. Herrfallsäng
7. Kvismaren
8. Lindhult
9. Nalavibergs ekäng
10. Orrkulla
11. Prästgården
12. Skåle
13. Sköllersta prästäng
14. Sotterns skärgård
15. Stora Kortorp
16. Tomta hagar
17. Ullavi
18. Viby ekäng
19. Svennevadsån 

Foto: Hallsbergs kommun, Skåle klint

5.7 Riksintresse friluftsliv
Det finns inte några riksintressen för friluftsliv 
utpekade i Hallsbergs kommun. Det betyder 
dock inte att det inte finns några attraktiva 
områden för friluftslivet i kommunen. Se 
vidare kapitel 7, natur och friluftsliv.

Länsstyrelserna har haft i uppdrag av 
regeringen att se över nuvarande och 
eventuellt tillkommande områden som kan 
vara av riksintresse för friluftslivet. Utifrån 
Länsstyrelsernas underlag har 
Naturvårdsverket fattat beslut om nya 
riksintresseområden för friluftsliv. Det som 
särskilt har beaktats är de långsiktiga behoven 
av tätortsnära natur.
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Hallsbergs kommun ansåg i ett yttrande till 
Länsstyrelsen att drumlinområdet kring Viby 
är ett område som borde pekas ut som 
riksintresse för friluftslivet. Området 
innehåller flera naturreservat och värdefulla 
kulturmiljöer. Området med sina särpräglade 
drumliner är unikt och har idag statusen som 
ett riksintresse för kulturmiljön. Kommunen 
menar att området samtidigt också skulle 
kunna ha statusen som ett riksintresseområde 
för friluftslivet och då sammanfalla med 
riksintresseområdet för kulturmiljön. Detta 
område togs dock inte med i framtagandet av 
de nya riksintresseområdena.

5.8 Riksintresse för totalförsvaret
Riksintresset för totalförsvaret (3 kap 10§
andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall 
redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall 
inte. Dels finns områden i form av övnings- 

och skjutfält och flygflottiljer som redovisas 
öppet, dels områden som av sekretesskäl inte 
kan redovisas öppet. De senare har oftast 
koppling till spanings-, kommunikations- och
underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges
kommuner är i olika omfattning berörda av
riksintresset. I Hallsbergs kommun finns inga 
riksintressen som kan redovisas öppet.
 
Inom kommunerna kan riksintresset framför 
allt påverkas av uppförande av höga 
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk.
Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt 
skede i sådana plan- och bygglovärenden. Hela
landets yta är samrådsområde för objekt 
högre än 20 m utanför tätort och högre än 50 
m inom tätort. Det innebär att alla ärenden 
avseende höga objekt måste skickas på
remiss till Förvarsmakten.
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6. Huvuddragen i mark- och vattenanvändningen

Det rationella skogsbruket är arealmässigt sett
dominerande i den framtida markanvänd-
ningen i Hallsbergs kommun. 55 % av kommu-
nens yta utgörs av rationellt brukad skog. 
Rationellt brukad jordbruksmark utgör 15 % av
kommunens yta.

Vid sidan av den rationellt brukade skogs-
marken, täcks 10 % av kommunens yta av 
naturmark som brukas med andra metoder. 
Det kan vara områden med utpekade värden 
för natur och friluftsliv, eller fastställda reser-
vat som ställer särskilda krav på hänsynsfullt 
skogsbruk. Tripphultsområdet och Tisarmarka-
området är två exempel på sådana områden.

Hallsberg utgör centralort i kommunen. Här 
bor 7 300 inv exkl den omgivande lands-
bygden. Det innebär att en majoritet av 
kommunens 15 300 inv bor utanför 
centralorten. Befolkningsprognosen (2014) 
visar att den förväntade befolkningstillväxten 
uteslutande kommer att ske i Hallsbergs 
tätort. Den bilden nyanseras något av 
efterfrågan på byggklara villatomter, där 
åtgång på tomterna märks i både Hallsberg 
och Sköllersta. Efterfrågan på byggklara 
tomter för verksamheter märks uteslutande 
norr om och väster om Hallsbergs tätort. 
Översiktsplanen är utformad för att underlätta
en mer jämnt fördelad utveckling över 
kommunens yta.

Hallsberg är och har varit centrum för södra 
länsdelen och behöver fortsätta att utvecklas 
för att behålla den ställningen. I det närmaste 
upptagningsområdet inom Sydnärke 
(innefattande Kumla, Hallsbergs, Laxå, 
Lekeberg och Askersunds kommuner) bor 
omkring 60 000 invånare. Orterna Vretstorp 
och Pålsboda har en funktion som 
kommundelscentrum. Det är viktigt att det 
servicebehov som finns i östra respektive 
västra delarna av kommunen kan tillgodoses 
här även på längre sikt. Sköllersta och 
Hjortkvarn är betydelsefulla orter med ett 
stort utbud av arbetstillfällen, i förhållande till 
orternas befolkning. 

Det är viktigt att dessa orter får fortsätta att 
utvecklas och att det basutbud av service som 
finns, kan upprätthållas.

6.1 Ny bebyggelse
I anslutning till kommunens tätorter redovisar 
översiktsplanen områden lämpliga att utreda 
för ny bebyggelse. De föreslagna områdena är 
större än vad som krävs av den förväntade 
tillväxttakten på 70 lägenheter per år resp 10 
ha nya verksamhetsområden per år. 
Områdena är i stort sett jämnt fördelade 
mellan kommunens olika tätorter, och syftar 
till att genom en noggrann avvägning av olika 
markanvändningsintressen, erbjuda 
möjligheter att förverkliga de etablerings- och 
utvecklingsintressen som kan uppstå under de 
närmaste åren.

De föreslagna områdena att utreda för ny 
bebyggelse i denna översiktsplan ligger till 
hälften på mark som idag är tagen i anspråk 
för odling. Odlingsmark finns idag nära framför
allt Hallsbergs tätort, och en tätortsutveckling 
där ger förutsättningar för korta resor och 
effektiv teknisk infrastruktur, vilket är bra ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Ur ett lokalt 
perspektiv är det oproblematiskt att bygga på 
odlingsmark, men ur ett globalt 
hållbarhetsperspektiv bör tätortsutveckling på 
produktiv odlingsmark undvikas, med hänsyn 
till behovet av ytor för livsmedelsproduktion. 

6.2 Infrastruktur
Flera stora projekt kring Infrastruktur och 
teknisk infrastruktur förväntas påbörjas eller 
genomföras de närmaste åren. Mark 
reserveras i översiktsplanen bl.a. för ny Rv51, 
Vätternvatten-projektet, godsstråkets 
dubbelspårsutbyggnad, överlämningsbangård 
vid Hallsbergsterminalen, ytterligare 
järnvägsanknutna verksamheter, planskilda 
korsningar med järnvägen i Hallsberg och 
Vretstorp samt vindkraftsutbyggnad.
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7. Natur och Friluftsliv

Hallsbergs kommun är stor till ytan och 
spänner över ett stort antal biotoper och 
lokaler intressanta från naturvårdssynpunkt. 
Dokumentet ”Värdefulla naturmiljöer i 
Hallsbergs kommun” ligger till grund för hur 
Hallsbergs kommun arbetar med att värna och
utveckla dessa miljöer. Inom kommunens 
gränser finns 17 naturreservat och 11 
områden av riksintresse för naturvård.

7.1 Riksintresse naturvård
Riksintresseområdena för naturvård skyddas 
genom riktlinjer vid prövning av bygglov och 
förhandsbesked enligt PBL. Se avsnitt om 
riksintresse kap 5.

7.2 Natura 2000
Inom kommunens gränser finns 19 Natura 
2000-områden. Vissa av dem sammanfaller 
med riksintresseområden för naturvård, och 
de värnas av kommunen på samma sätt.

7.3 Friluftsliv
En positiv följd av att Hallsbergs kommuns 
invånare är fördelade över flera, 
förhållandevis små, tätorter är att de flesta 
invånare har en nära tillgång till 
rekreationsmark av bra kvalitet. Även om 
kommunen har brist på särskilt utpekade 
vandringsleder, så erbjuder det omfattande 
nätet av enskilda vägar och närheten till sjöar 
stora möjligheter till ett rikt friluftsliv.
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Kartnummer

1 Viby ekäng (Natura 2000)
Artrikt område med stora ekar. 

2 Geråsen (Natura 2000)
Område med äldre, stora träd med rikt djurliv 
och svampflora. 

3 Drumlinområdet vid Hackvad (riksintresse)
Område med speciell geologi. 

4 Broby äng (Natura 2000)
Artrikt skogsområde. 

5 Dovrasjödalen (Natura 2000)
Sprickdal med artrik natur och vandringsleder.

6 Banvall 101
Om Trafikverket beslutar att riva spår 101 
”Långängspåret” som en del i arbetet med det
nya godsstråket, så kan banvallen efter visst 
saneringsarbete nyttjas som rekreationsväg 
för att binda ihop Tisaren med Hallsbergs 
tätort.

7 Tomta hagar (Natura 2000)
Artrikt beteslandskap. 

8 Skallerudsbergen/Tånga
Ett tätortsnära skogsområde som efter viss 
utveckling av vägnätet kan bli en stor tillgång 
för Hallsbergs tätort, tillsammans med 
(Sandstorpsskogen?)

9 Utvecklade rekreationsmöjligheter norra 
Tisarstranden
Norra Tisarstranden är till delar bebyggt av 
fritidsbebyggelse. Genom utpekandet av LiS-
område längs norra stranden kan ytterligare 
delar komma att bebyggas. Det är viktigt att 
friluftslivets kvaliteter bektas vid 
planläggningen. Möjligheter finns att längs 
stora delar av stråket skapa vattennära 
rekreationsstråk.

10 Herrfallsäng (Natura 2000)
Åldrigt slåtterlandskap med artrik flora. 

11 Tisarförkastningen (riksintresse)
Område med speciell topografi. 

12 Skåle (Natura 2000)
Åldrigt odlings- och beteslandskap med 
speciell flora. 

13 Svennevadsån (Natura 2000)
Vattendrag med speciell fauna. Bl.a. finns 
tjockskalig målarmussla här. 

14 Kvismaren (riksintrese)
Våtmarksområde med rikt djur- och fågelliv.

15 Kvismaren (Natura 2000)
Våtmarksområde med rikt djur- och fågelliv. 
Endast en mycket liten del av området ingår i 
Hallsbergs kommun.

16 Ullavi (Natura 2000)
Nedlagt beteslandskap med bestånd av åldriga
träd. 

17 Sotterns skärgård (Natura 2000)
Norra Sotterns skärgård är av Länsstyrelsen 
utpekat som ett reservat med anledning av 
det särskilt rika och känsliga fågellivet. Bl.a 
häckar fiskgjuse och Storlom här. 

18 Sottern (riksintresse)
Sottern och dess stränder är även utpekat som
riksintresse för naturvården.

19 Prästgården (Natura 2000)
Artrikt beteslandskap.

20 Stora Kortorp (Natura 2000)
Beteslandskap med speciell flora och fauna. 

21 Kamperhultkärret (riksintresse)
Artrika våtmarker.

22 Stenkulla (riksintresse)
Beteslandskap med speciell flora.

23 Bo (Natura 2000)
Artrikt skogsområde. 

24 Glottrakärret-Venerna (Natura 2000)
Artrikt översvämningskärr.

25 Kärnskogsmossen (riksintresse)
Serie av olika våtmarksbiotoper.

Områden för naturvård
Kommunens inventering av områden för 
naturvård redovisas i kartan men utan 
detaljbeskrivning. På kommunens hemsida 
finns fler av de mindre naturvårdsobjekten 
beskrivna. 
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8. Kulturmiljö
Delar av Hallsbergs kommun har varit 
bebodda och brukade i tusentals år. I 
landskapet finns spridda spår av bebyggelse, 
odling, verksamheter, färdvägar och 
gravplatser. Drumlinområdet, Boo 
herrgårdslandskap samt Tarsta och Omhälls 
borgar är utpekade som riksintressanta objekt 
för kulturmiljövården.

Fornminnen
Förekomsten av fornminnen är dokumenterad
i Riksantikvarieämbetets inventeringar. 
Omfattning och belägenhet framgår av den 
ekonomiska kartan eller via RAÄs digitala 
kartverktyg. Fornminnena är skyddade enligt 
fornminneslagen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
miljöer
Förutom kommunens och Länsstyrelsens 
gemensamma inventering ”Värdefulla 
byggnader och miljöer, en kulturhistorisk 
byggnadsinventering i Hallsbergs kommun”, 
har Hallsbergs kommun tagit fram 
dokumenten ”Värdefulla kulturmiljöer i 
Hallsbergs kommun” samt ”Värdefulla 
bebyggelsemiljöer i Hallsbergs tätort”. 
Tillsammans ger dessa dokument en grund för 
bedömning av kulturmiljövårdens intressen 
enligt 8 kap 14§ PBL. 

Kartnummer

K9 Boo herrgårdslandskap
Omgivningarna kring Boo har varit bebodda och 
brukade i tusentals år. Med utgångspunkt i Boo 
fideikommiss har en omfattande herrgårdsmiljö och
ett vackert och väl hävdat kulturlandskap 
utvecklats. Bebyggelsen är enhetlig och autentisk, 
och det är viktigt att kulturmiljön fortsätter att 
vårdas och värnas.

K10 Drumlinområdet
Drumlinområdets södra del ligger i Hallsbergs 
kommun och kännetecknas av serier av nord-

sydliga lägre åsbildningar. Åsarna är lämningar efter
inlandsisens tillbakadragande och erbjuder en 
speciell jordmån. Området har brukats under 
mycket lång tid, bl.a finns Närkes största gravfält 
från järnåldern vid Nalavibergs ekäng. Inom 
drumlinområdet finns en rad värdefulla fornminnen
och byggnader som tillsammans ger en god bild av 
den historiska utvecklingen. Det är viktigt att 
området värnas och vårdas. 

K11 Tarsta borg och Omhälls borg
På förkastningsbranten mellan slätt och skogsbygd 
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ligger de båda fornborgarna. Några daterbara fynd 
finns ej från någon av borgarna men liknande 
anläggningar brukar dateras till folkvandringstid 
(400-550 e.kr). Borgarna förefaller ha haft en 
strategisk relation till varandra, eftersom de är 
synliga från varandra. Det är önskvärt att 
landskapet mellan borgarna hålls öppet.

1-39 Värdefulla byggnader och miljöer
Hallsbergs kommun har tillsammans med 
Länsstyrelsen utfört en kommuntäckande 
inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
och byggnadsmiljöer. Inventeringen redovisas i 
”Värdefulla byggnader och miljöer, en 
kulturhistorisk byggnadsinventering i Hallsbergs 
kommun”. Kartnumren ovan hänvisar till beskrivna 
objekt i inventeringen.

25
208



9. Trafik och Infrastruktur

Genom Hallsbergs kommun löper några av 
landets viktigaste kommunikationsstråk, och 
här finns flera korsningspunkter som är av 
både nationellt och regionalt intresse. Det 
medför att delar av kommunen utsätts för 
buller, vibrationer, föroreningar eller 
säkerhetsrisker. Samtidigt medför det en 
jättestor potential för rationella transporter, 
hållbar pendling eller grund för verksamhet.

Hallsbergs resecentrum utgör en nationellt 
viktig nod där flera av landets mest trafikerade
järnvägsbanor möts. Rangerbangården med 
intilliggande Hallsbergsterminalen har 
motsvarande roll för godstrafiken. Trafikverket
i samverkan med andra aktörer driver 
utvecklingen av trafikanläggningarna och 
Hallsbergs kommun bistår genom den 
kommunala planeringen. I översiktsplanen 
redovisas järnvägsstråket med dess anknutna 
verksamheter som en helhet, i syfte att 
uppfylla riksintresseområdet för infrastruktur.

9.1 Järnvägsutveckling
Stora satsningar kommer att ske på 
järnvägsnätet inom Hallsbergs kommun. 
Godsstråkets utbyggnad till dubbelspår har 
pågått i etapper söder om kommunens 
gränser och snart väntar etappen Stenkumla-
Hallsberg. Dubbelspåren kommer att ges en 
helt ny sträckning, varav merparten inom 
kommunen planeras gå i tunnel. 

Studier pågår för att komplettera 
Hallsbergsterminalen med en 
överlämningsbangård, i syfte att säkra  
kapaciteten och främja att gods transporteras 
med tåg. 

I översiktsplanen redovisas kommunens 
beredskap för de kommande satsningarna 
genom att ett tilltaget stråk genom tätorten 
markerats för järnvägsändamål samt för 
järnvägsanknutna verksamheter.

9.2 Vägutveckling 
Rv51 står inför en större omarbetning och 
förväntas få ny sträckning mellan Svennevad 
och Kvarntorpskorset under de närmaste åren.

Projektet är efterlängtat och kommer att 
förbättra både framkomlighet och säkerhet.

Inom Hallsbergs kommun finns en handfull 
plankorsningar mellan väg/järnväg.  Över 
några av korsningarna är tågens hastighet 
mycket hög, och kommunens önskan är att 
alla plankorsningar ska ersättas med 
planskilda korsningar så snart som möjligt.  I 
och strax väster om Pålsboda slopas två 
plankorsningar i samband med att Rv51 får en 
ny bro över västra stambanan. I Vretstorp har 
länge funnits planer på att stänga den 
befintliga plankorsningen och ersätta med en 
vägbro längre österut. Högtorpsgatans 
plankorsning i Hallsberg förväntas ersättas av 
annan lösning efter genomförd 
åtgärdsvalstudie. 

9.3 Hållbart resande
Trots att kommunen genomkorsas av några av 
Sveriges mest trafikerade järnvägsstråk, 
använder förhållandevis få kommuninvånare 
tågpendling. Det beror delvis på att många av 
kommunens mindre tätorter är för små för att 
ha ett fungerande tågstopp. Ett stort arbete 
pågår för att förse länet med tätare 
pendeltågstrafik. En ambition från 
kommunens sida bör vara att Vretstorp, 
Östansjö och Pålsboda förses med 
tågpendlingsmöjligheter i framtiden. Parallellt 
bör också arbetet att utveckla och förbättra 
pendlingsmöjligheterna från Hallsberg. Det 
kan gälla pendlarparkeringar och bra 
kollektivtrafikanslutningar vidare till 
kommunens övriga delar.

9.4 Cykeltrafik
Hallsbergs tätort är inte större än att man på 
rimlig tid kan nå alla stadsdelar på cykel. 
Cykelvägnätet är omfattande och till stor del 
separerat. Arbetet att ytterligare utveckla 
nätet med avseende på både framkomlighet 
och säkerhet bör fortsätta.

De mindre tätorterna erbjuder cykelvägnät i 
mer varierad omfattning. Avstånden mellan de
mindre tätorterna upplevs ofta för långt för 
att cykelpendling ska vara ett 
konkurrenskraftigt alternativ. Östansjö utgör 
undantag, och ett stort projekt att ansluta 
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tätorten med Hallsberg via separerad cykelväg
pågår. Ytterligare åtgärder bör dessutom göras
i samarbete med Kumla kommun för att 
ytterligare förbättra möjligheterna för 
cykelpendling dit eller därifrån.

9.5 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
Risk- och sårbarhetsanalysen pekar ut 
”extraordinära händelser” och olyckor som 
kan bli mycket allvarliga och drabba 
kommunen och kommunens invånare. 
Kommunens RSA fastställdes av 
kommunfullmäktige den 23 september 2013.

I kommunens RSA ingår en riskinventerings-
lista inom en rad olika områden. Inom varje 
område identifieras vilka risker som kan 
komma att bli extraordinära händelser. Bland 
annat nämns kraftiga oväder, klimatföränd-
ringar, översvämningsrisker, skogsbränder, 
trafik- och tågolyckor, tele- och elavbrott, 
epidemier och IT-bortfall.

Extraordinära händelser som orsakas av 
trafikolyckor skulle kunna vara en olycka med 
skolbuss, olycka i tätort med lastbil med farligt
gods eller en olycka som gör Samzeliibron 
omöjlig att passera över och/eller under. 

Extraordinära händelser som inträffar på 
järnväg kan vara en olycka på godsbangården 
med läckage av miljö- eller hälsofarliga ämnen 
som följd. 

9.6 Länstransportplanen
Regionförbundet Örebro har på uppdrag av 
regeringen tagit fram en Länsplan för regional 
transportinfrastruktur för Örebro län 2014-
2025. Länstransportplanen omfattar om- och 
ubyggnadsåtgärder på det regionala vägnätet 
och statlig medfinansiering till kommunala 
åtgärder i form av cykelvägar och 
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder.

Länstransportplanen är föremål för en årlig 
uppdatering. Planens åtgärdslistor och 
prioriteringar kommer varje år att aktualiseras 
i samråd med kommuner, 
kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket. 
Regionförbundet beslutar varje höst om vilka 
åtgärder som ska genomföras, samt vilka 
utredningar och planer som ska startas under 
kommande år. Genom den årliga 
uppdateringen finns möjlighet att 
omprioritera vid behov, vilket skapar en 
flexibilitet i planen. 
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Kartnummer

1 Planskild järnvägskorsning Vretstorp
Ungefärlig sträckning för ny väg och vägbro 
över västra stambanan genom Vretstorp. I 
projektet ingår även att befintlig plankorsning 
i Vretstorp slopas.

2 Riksintresse för järnväg samt godsstråket
Röd markering anger den nya sträckningen för
godsstråkets dubbelspår, samt riksintresse-
området för järnväg genom Hallsbergs tätort. 
Se mer detaljer under kap 14.1, ny bebyggelse 
i Hallsberg.

3 Borttagande av plankorsningen vid 
Högtorpsgatan
Plankorningen över järnvägen vid 
Högtorpsgatan är trafikfarlig och bommarna är
nere större delar av dygnet. Trafikverket 
genomför under sommaren/hösten 2014 i 
samarbete med Hallsbergs kommun och 
Region Örebro en åtgärdsvalstudie (ÅVS) för 
att söka lösningar på problemen med 
trafikering på såväl väg som järnväg förbi 

plankorsningen vid Högtorpsgatan. Syftet är 
att hitta åtgärder för att kunna öka 
kapaciteten och robustheten på järnvägen 
samt minska järnvägens barriäreffekt i 
Hallsberg. Exakt läge och typ av korsning är 
ännu inte klart.

4 Vägreservat för Rv51
Reservat för ny sträckning av Rv51 Kvarntorp-
Svennevad. Förväntad byggstart 2016. 
Reservatets gränser baseras på riksintresset 
för samma vägprojekt. Projektet innefattar 
mötesfri landsväg, trafikplats vid 
Hallsbergsvägen norr om Pålsboda, vägbro 
över Västra stambanan samt slopande av två 
närliggande plankorsningar över järnvägen.

5-6 Borttagande av plankorsningar i Pålsboda
Trafikverket har som mål att på sikt bygga bort
alla trafikfarliga plankorningar över järnvägen. 
I samband med byggande av ny Rv52 planeras 
två plankorsningar att slopas.
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10. Teknisk infrastruktur

Det finns många stora tekniska 
infrastrukturprojekt som berör Hallsbergs 
kommun, bland annat vindbruk, 
kraftledningar, fjärrvärme samt 
teleanläggningar och bredband. Hallsbergs 
kommun har även valt att peka ut ett så kallat 
tyst område. Ett område som har en låg 
exploateringsgrad och som inte ska påverkas i 
någon större utsträckning av teknisk 
infrastruktur.

10.1 Elproduktion och -distribution
Det svenska elnätet är uppdelat på olika styrka
och storlek. På stamnätet, som ägs av staten 
och förvaltas av Svenska kraftnät, transpor-
teras elen med spänning på 220-400 kV från 
de stora kraftverken till de regionala elnäten. 
Flera viktiga länkar i stamnätet, samt stationer
för att fördela kraft, finns i Hallsbergs 
kommun. På regionnäten, som främst ägs av 
Vattenfall, E.ON och Fortum, används 
spänningar på 40–130 kV.

Hallsbergs kommun omfattas dessutom av tre 
olika koncessionsområden för lokal 
distribution av elkraft; E.ON AB, Skyllbergs 
bruk AB samt Tivedsenergi AB.

Ett omfattande projekt att förnya och utveckla
nätet för eldistribution genomförs för tillfället 
och kommer att pågå under ett antal år 
framåt. Projektet syftar till att trygga 
elförsörjningen för delar av mellansverige, 
däribland Örebro stad, samt att förbättra 
möjligheten för förnybar energiproduktion. 
Nya elöverföringsledningar uppförs söder om 
Hallsberg och ett nytt ställverk har nyligen 
invigts utanför Vretstorp. 

Hallsbergs kommun berörs av flera 
utbyggnader av ledningsnätet. En ny 400 kV-
ledning planeras mellan den befintliga 
stationen Lindbacka två kilometer väster om 
Örebro och en ny station Östansjö en 
kilometer väster om Hallsberg. En befintlig 220
kV-ledning kommer att rivas och ersättas av 
den planerade 400 kV-ledningen. Den 
föreslagna ledningen ingår i ett större 
sammanhang där stamnätet för el förstärks 
från östra Svealand och mot Västerås, till 
Örebroområdet och vidare söderut. Byggstart 
planeras till första kvartalet 2016 och 

drifttagning beräknas till fjärde kvartalet år 
2017.

Sydvästlänken är en 400 kV-ledning som syftar
till att förstärka växelströmsnätet och öka 
driftsäkerheten i det svenska stamnätet. 
SydVästlänken består av två grenar som knyts 
samman i Barkeryd, norr om Nässjö. Norrut 
byggs en växelströmsledning till 
stamnätsstationen Hallsberg. Söderut byggs 
en likströmsförbindelse ner till 
stamnätsstationen Hurva i Skåne. Inom 
Hallsbergs kommun kommer nya ledningar att 
byggas mellan stationerna Östansjö och 
Hallsberg, en sträcka på ca 7 km. Även en 
sträcka från station Östansjö och söderut 
ligger inom kommunen, en sträcka på ca 2,3 
km. Byggnation pågår och den beräknas att tas
i drift under första kvartalet år 2015.

10.2 Förnybar energiproduktion
Två mindre områden av Hallsbergs kommun är
klassade som riksintresseområden för 
vindbruk. Vindkraftverk kan uppföras även i 
andra delar av kommunen, under 
förutsättning att hänsyn tas till en rad känsliga 
objekt. Hallsbergs kommuns vindkraftplan 
anger riktlinjer för uppförande av 
vindkraftverk.

Inom Hallsbergs kommun finns förhållandevis 
många stora plana takytor. Hallsbergs 
kommun ser positivt på att tak- eller markytor 
tas i anspråk för produktion av solenergi. 

10.3 Tysta områden
I dagsläget finns inte ”tysta områden” som ett 
begrepp i lagstiftningen men flera kommuner 
har i sina översiktsplaner pekat ut områden 
med låg exploateringsgrad som så kallade 
”tysta områden”. Det är en viktig fråga idag, 
inte minst för det rörliga friluftslivet, att tysta, 
lågexploaterade områden kan skyddas i någon 
utsträckning genom utpekande i 
översiktsplanen eller genom andra beslut. På 
nationell men även på regional nivå bör 
sådana områden identifieras och säkerställas. 
Ett sätt att säkerställa detta är att tysthet kan 
vara ett ”tungt” kriterium för utpekande som 
ett riksintresse för friluftslivet.
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Det område som Hallsbergs kommun har 
pekat ut som tyst område är det stora 
skogsområdet mellan Skogaholm och 
Haddebo. Området är lågexploaterat, har få 
hus, mindre och lågtrafikerade vägar, relativt 
opåverkade skogar, inga industrier mm. 
Område är av regionalt intresse.

10.4 Fjärrvärme
Ett sammanhängande fjärrvärmenät knyter 
samman Kumla, SAKAB, Örebro och Hallsberg. 
I Vretstorp och Pålsboda finns lokala 
fjärrvärmenät som nyttjar biobränsle. I 
Östansjö och Sköllersta finns 
biobränslepannor som bland annat försörjer 
kommunala fastigheter med värme. Några 
större förändringar av fjärrvärmenätet är ej 
planerade.

10.5 Teleanläggningar och bredband
Hallsberg hör till Örebro Teleområde och till
Bergslagens Radioområde. Hallsbergs 
kommun ligger också strategiskt till när det 
gäller anläggningar för telekommunikation. 

Telias linjeanläggningar består både av kabel 
och av radiolänklinje.

Hallsberg ligger i framkant i landet när det 
gäller bredbandsutbyggnad. Enligt statistik 
från Post- och telestyrelsen från år 2011 så låg 
Hallsbergs kommun på fjärde plats bland 
landets kommuner avseende möjlig anslutning
av fiber i tätorter. 

I december 2011 skrev Länsstyrelsen i Örebro 
län och TeliaSonera under en avsiktsförklaring.
Det innebär att TeliaSonera kommer leverera 
bredbandstjänster i de kanalisationsnät som 
anläggs på landsbygden av byalag och 
vägsamfälligheter. Det betyder att det finns 
möjlighet att få bredbandstjänster på 
landsbygden förutsatt att det finns 
kanalisation till husen.

Enligt statistik från år 2013 så är andelen av 
Hallsbergs kommuns befolkning med tillgång 
till fiber hela 67 % i kommunen som helhet. I 
tätorten är andelen så hög som
83 %. På landsbygden är andelen med tillgång 
till fiber 8 % men den är under snabb 
utbyggnad.
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Kartnummer

1 Planerad 400 kV-ledning
En ny 400 kv-ledning planeras från Hallsberg till 
Lindbacka, väster om Örebro. Endast en mycket 
liten del av stråket ligger i Hallsbergs kommun.

3-4 Riksintresseområden för vindbruk
Länsstyrelsen pekar ut två riksintresseområden 
för vindkraft inom Hallsbergs kommun. Klassi-
ficeringen är baserad på att vindförhållandena är 
särskilt gynnsamma i de markerade områdena. 
Vindkraftverk får uppföras även i övriga delar av 

kommunen, under förutsättning att hänsyn tas 
till känsliga objekt i närheten.

2 och 5 Tysta områden
Delar av kommunen, mellan Gryten och Tisaren, 
är till stor del obebyggda och kännetecknas av 
sammanhängande naturmark. Inga större vägar 
korsar områdena, som inte heller är exploaterade
för vindbruk. Områdena utpekas som tysta 
miljöer, och ska som sådana värnas. 
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11. Vattenanvändning

Hallsbergs kommun är sjörik och har en 
varierad topografi. Kommunen kan grovt sett 
delas upp i fyra avrinningsområden; 
Eskilstunaån, Nyköpingsån, Motala ström och 
Vättern. 

Svensk vattenlagstiftning baseras på EU:s 
ramdirektiv med målet att alla medlemsländer
ska uppnå en god vattenstatus senast år 2015 
för ytvatten, kustvatten och grundvatten. En 
målsättning är att vatten som lämnar 
Hallsbergs kommun ska vara rent, syresatt och
utan överskott på näringsämnen. 
Vattentillgångarna ska skyddas och nyttjas i 
ett långsiktigt perspektiv så att kvantitet och 
kvalitet bibehålls för framtida användning. 

I kommunens norra del bor merparten av 
kommuninvånarna. Området kännetecknas av 
flack jordbruksmark och här finns problem 
med övergödning från odling och från 
kommunala eller enskilda 
avloppsanläggningar. Att hantera dagvatten 
genom fördröjning och sedimentering är 
viktigt för att höja vattenkvaliteten nedströms.

Söder om förkastningsbranten kännetecknas 
kommunen av skogsmarker och öppna, 
naturliga vattendrag. Här finns istället 
problem kring försurning från diffust nedfall.

Vibysjön, Tisaren, Sottern och Hultsjön är fyra 
av kommunens största sjöar, och deras 
betydelse för naturvård och friluftsliv 
prioriteras högt. Tisaren är dessutom 
råvattentäkt för större delen av befolkningen i 
både Hallsbergs och Kumla kommuner. 
Aktuella bestämmelser till skydd för 
vattentäkten finns beslutade.

Kommunens långsiktiga arbete att förbättra 
ledningsnät och avloppsreningsverk leder på 
sikt till bättre vattenkvalitet. Att i största 
möjliga utsträckning hantera dagvatten lokalt 
är ett annat sätt. 

Förutom vissa föreslagna mindre expansioner 
av verksamhetsområdet för VA, pågår en 
utredning av hur norra Tisarstranden ska 
kunna försörjas med kommunalt avloppsnät. 
Olika tekniska lösningar studeras av Hallsbergs
och Askersunds kommuner i syfte att minska 
miljöpåverkan på Tisaren. 

11.1 Vatten som livsmedel
En målsättning är att användningen av mark 
och vatten inte ska medföra risk för 
vattenförsörjningen eller för djur- och växtliv i 
angränsande ekosystem. Därför är det viktigt 
att kommunen verkar för att utsläpp av 
oönskade ämnen till avloppsnätet minskas. Ett
program med föreslagna åtgärder arbetas 
fram. Miljöfarlig verksamheter inom 
vattenskyddsområden ska särskilt 
uppmärksammas. Samtliga enskilda 
fastigheters avloppsanordningar har 
inventerats och åtgärder planeras. 

11.2 Projektet Vätternvatten
Ett omfattande projekt att försörja Örebro, 
Kumla och Hallsbergs kommuner med vatten 
från Vättern pågår. På sikt kan systemet 
komma att vidgas ännu mer, mot Mälardalen. 
Olika lösningar studeras, men 
huvudalternativet anger en tunnel för råvatten
från Vättern, med mynning vid ett nytt 
vattenverk i trakten kring Håkamoberget i 
Hallsbergs kommun.  Sträckningar av 
överföringsledningar till andra tätorter 
återstår att utreda. 

11.3 Översvämningsrisker
Översvämningsrisker identifieras främst kring 
Hallsbergs tätort och runt Tisaren. Det 
kommunala planeringsarbetet bör sträva efter 
att placera viktiga samhällsfunktioner utom 
räckhåll för eventuella översvämningar, samt 
efter att minska konsekvenserna av kraftiga 
vädervariationer. Ett strategiskt medvetet 
arbete med dagvattenfrågor förbättrar 
möjligheterna att kunna hantera höga 
vattenflöden.

Foto: Hallsbergs kommun, våtmarksområde
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Kartnummer

1 Bergtunnel råvatten
Tänkbar sträckning för råvattentunnel från 
Vättern. Sträckningen utreds inom projektet 
”Vätternvatten”.

2 Vattenverk
Tänkbart läge för nytt vattenverk. Placering 

och storlek utreds inom projektet 
”Vätternvatten”.

3 Renvattenkorridorer
Mycket ungefärliga, uppskattade sträckningar för
överföringsledningar av vatten till andra 
kommuner. Sträckningarna utreds inom 
projektet ”Vätternvatten”.
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12. Miljö och hälsa

Enligt PBL ansvarar kommunen för att 
förebygga risker och för att skapa ett säkert 
och robust samhälle. 

12.1 Luft
Målet är att luften ska vara så ren att 
människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas. Hallsbergs kommun 
kännetecknas av låga halter av 
luftföroreningar. De störningar som finns 
begränsas till vissa punkter med mycket 
vägfordonstrafik.

Kommunen ska verka för att 
miljökvalitetsnormerna inte överskrids enligt 
miljöbalken. I de fall en verksamhet medför 
miljöstörande utsläpp till luft, bör dess 
lokalisering eller förnyade tillstånd för 
verksamheten prövas ur ett 
luftkvalitetsperspektiv. Det är viktigt att 
kommunen i sin fysiska planering ser till att 
bostäder och verksamheter lokaliseras så att 
inte störande påverkan uppstår.

12.2 Radon
Radon är ett hälsostörande ämne som 
kommer ur byggnadsmaterial, mark eller 
bergborrade brunnar. Byggnader och deras 
egenskaper ska inte påverka människors hälsa 
negativt. Det är viktigt att kommunen i 
samband med planläggning eller bygglov 
beaktar risker för mark- eller vattenradon.

12.3 Giftfri miljö
Målet är att vår miljö ska vara fri från ämnen 
och metaller som skapats eller utvunnits av 

samhället och som kan hota människors hälsa 
eller den biologiska mångfalden. Den 
vardagliga hanteringen av giftiga kemikalier 
ökar dock, och generellt finns liten kunskap 
om ämnenas påverkan på djur, människor och 
miljö. Hallsbergs kommun genomkorsas av 
flera viktiga kommunikationsstråk, och farligt 
eller riskklassat gods passerar genom 
kommunen kontinuerligt. 

Inom kommunen finns äldre, nedlagda 
avfallsdeponier där endast övergripande 
vetskap finns om vad som deponerats. 
Kommunens arbete med att kartlägga 
nedlagda deponier är bra grund att förebygga 
framtida miljöproblem.

12.4 Buller
Boende- och fritidsmiljön ska uppfylla höga 
krav på frihet från buller. Långvarig exponering
för buller kan medföra en rad ohälsotillstånd. 
Starkt trafikerade vägar står för stor del av 
bullret inom Hallsbergs kommun, men även 
järnvägen och viss industriverksamhet 
påverkar. 

Via tillsynen av bullerstörande verksamhet 
följer kommunen upp att 
miljökvalitetsnormen för buller inte 
överskrids.

 Nya byggnader ska placeras och utformas så 
att det inte medför olägenheter för 
omgivningen eller utsätts för buller 
överstigande de riktvärden som finns.
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13. Lis-områden

Allt öppet vatten; hav, sjöar och vattendrag, i 
Sverige omfattas av strandskydd, som har till 
syfte att trygga allmänhetens tillgång till 
stränderna och bevara goda livsvillkor för växt-
och djurliv. Skyddet täcker vanligen land- och 
vattenområdet 100 m från strandlinjen, men 
kan utvidgas till 300 m i speciella fall. Kring 
den fågelrika sjön Sottern har strandskyddet 
nyligen ökats till 200 m bredd på land.

Dispens kan ges från strandskyddet, om det 
finns särskilda skäl enligt miljöbalken. En 
förutsättning är dock att dispensen inte 
motverkerar syftet med strandskyddet.

Samtidigt finns en stor efterfrågan på att få bo
permanent eller tidvis i sjönära lägen. Att 
erbjuda sådant boende kan vara ett sätt för 
områden med svag eller negativ tillväxt att öka
sin attraktivitet. Hallsbergs kommun har i sin 
vision (se kap 3) angivit att den blandade 
småstaden med närhet till naturen och hög 
livskvalitet med god spridning över hela 
kommunen är värt att värna och eftersträva. 
Att skapa attraktiva boendemiljöer i sjönära 
lägen runtom i kommunen är ett viktigt steg 
mot att nå visionen. 

Sedan 2010 har kommunerna fått utökade 
möjligheter att satsa på landsbygdsutveckling i
strandnära lägen. Genom att utpeka LiS-
områden kan bitvis undantag göras från 
strandskyddet. 

Miljöbalken 7 kap 18 § anger att ett Lis-
område;

1. är lämpligt för utvecklingen av 
landsbygden. (Innebörden är att 
exploatering av det strandnära läget 
långsiktigt kan bidra till positiva 
sysselsättningseffekter eller ökat 
serviceunderlag på landsbygden.)

2. är av ett sådant slag och har en
så begränsad omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses långsiktigt.

3. endast har en liten betydelse 
för att tillgodose strandskyddets syften i 
eller i närheten av tätorter.

4. endast har en liten betydelse 
för att tillgodose strandskyddets syften 

vid Vättern, om det råder stor efterfrågan 
på mark för bebyggelse i området.

12.1 LiS-områden i Hallsbergs 
kommun

Hallsbergs kommun är rik på sjöar och vackra 
strandlägen. Bland kommunens tätorter 
(Hallsberg, Sköllersta, Vretstorp, Östansjö, 
Pålsboda, Svennevad och Hjortkvarn) 
kännetecknas flera av en svag tillväxt med risk 
för krympande serviceutbud som följd. 
Regionförbundets RÖP (regional översiktsplan)
anger bland mål och rekommendationer för 
hållbar tätortsutveckling och levande lands-
bygd, att det finns beredskap för att i 
samhällsplaneringen ta tillvara på möjligheter 
till attraktivt boende till exempel i strandnära 
lägen, samt att ha beredskap för att möta lokal
bärkraftig utveckling på landsbygden. Med det
som bakgrund utser Hallsbergs kommun åtta 
Lis-områden, fördelade vid sju sjöar; Sottern, 
Tisaren, Bäcksjön, Hällebosjön, Hultsjön, 
Nedra Gryten och Björnhammarsjön.

Foto: Tomas Wetterberg, Hallsbergs kommun, 
Björnhammar

35
218



LiS-område 1: Östansjö, Bäcksjön
Bäcksjön ligger i den nordliga kanten av 
Östansjö tätort. I sjöns direkta närhet finns en 
handelsträdgård och en idrottsplats. Västra 
stambanan utgör barriär mellan tätortens 
befintliga bostäder och sjön.

36
219



Syfte
LiS-området möjliggör byggande av attraktiva 
bostäder och bidrar till utvecklingen av 
Östansjö. Underlaget för kommersiell och 
offentlig service stärks. Utvecklingsprojekt 
kring sjön medför utvecklade rekreations-
möjligheter och stärker allmänhetens tillgäng-
lighet till strandkanten.

Foto: Flygfoto, Hallsbergs kommun, Bäcksjön

Natur, kultur och landskap
Sjön omges i huvudsak av odlingsmark. Sydöst 
om sjön finns en handfull äldre småhus, en 
handelsträdgård samt en idrottsplats. Norr om
sjön är landskapet kuperat, med fin utsikt över
sjön. 

Friluftsliv
Vid sjöns södra strand finns en välutrustad 
badplats. Runt sjön finns bryggor för fiske eller
möjliga iläggningsplatser för båtar. Det saknas 
rekreationsstråk runt sjön och med koppling 
till Östansjö tätort. I samband med 
planläggning av området kring sjön finns 
möjlighet att utveckla nya stråk.

Service
Lokal service finns i Östansjö, med bland annat
förskola, skola, café och handelsbod. 

Infrastruktur
Kommunalt vatten- och avlopp finns på den 
östra sidan om sjön. Om ett större område ska

kopplas på det kommunala VA-nätet krävs en 
utredning. Området är lätt att ansluta med 
gator, och Östansjö är försörjt med 
kollektivtrafik. 

LiS-område 2: Toskabäcken och 
Tunbohässle, sjön Tisaren

Området uppdelas i två delområden, som 
båda ligger på norra stranden av sjön Tisaren. 
Delområdet Toskabäcken gränsar i väster till 
Askersunds kommun, som har pekat ut 
området Tisarbaden strax utanför 
kommungränsen som ett Lis-område. Båda 
delområdena är idag bebyggda med 
sommarstugor, och all mark är privatägd.

Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och därmed 
bidra till en ökad utveckling av Hallsbergs 
tätort och även Åsbro. Ett ökat 
befolkningsunderlag stärker kommunal och 
offentlig service på de båda orterna.

Natur, kultur och landskap
Den största delen av området består av skog.
Delar av Tunbohässle är en värdefull kultur-
miljö. Det är av allmänt intresse att kunna röra
sig utmed strandkanten. I de delar som inte är 
privatiserade med ”äkta” strandtomter bör 
kommunen eftersträva att etablera ett 
rekreationsstråk längs vattnet.

Friluftsliv
Inom området finns en badplats samt 
båtbryggor.

Service
LiS-området förväntas stödja lokal service i 
Hallsbergs tätort, samt i Åsbro, i Askersunds 
kommun. Toskabäcken ligger ca 3,3 km från 
Åsbro och ca 5,3 km från Hallsbergs tätort. 
Tunbohässle ligger ca 5 km från Åsbro och ca 
4,5 km från Hallsberg.
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Infrastruktur
Det kommunala vatten- och avloppsnätet är 
inte utbyggt till området. En VA-utredning är 
framtagen i vilken det presenteras ett förslag 
på att anlägga VA-ledningar i sjön Tisaren. Alla 
hushåll har idag enskilt avlopp. Vägnätet till 
området består av grusade vägar. Området 
bör kunna anses ligga på cykelavstånd från 
Hallsberg.

LiS-område 3: Hultsjön
Området ligger norr om sjön, och är till största
delen bebyggt med fritids- och 
permanentbostäder. All mark i anslutning till 
området är privatägd.

Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och därmed 
bidra till en ökad utveckling av Hallsbergs 
tätort.

Natur, kultur och landskap
Den största delen av området består av 
skogsmark. Inom området finns det ca ett 
femtiotal fritidsbostäder.

Friluftsliv
Badmöjligheter finns i anslutning till området. 

Service
Stödjer lokal service i Hallsbergs tätort. 
Området ligger ca 7,3 km från Hallsbergs 
tätort.

Infrastruktur
Det finns inte kommunalt vatten- och avlopp 
inom området, utan samtliga fastighetsägare 
har enskilt avlopp. Det krävs en utredning för 
att utreda om området går att anslutas till det 

kommunala VA-nätet. Det finns grusade vägar 
till området.

LiS-område 4: Tisarstrand, sjön 
Tisaren

Området ligger på den norra sidan av sjön 
Tisaren. Stor del av området ägs av 
kommunen. En detaljplan för området, med 
bland annat nya tomter för bostadsbebyggelse
med utsikt över sjön upprättades under år 
2009.

Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och därmed 
bidra till en ökad utveckling av Hallsbergs 
tätort. Ett ökat befolkningsunderlag stärker 
kommunal och offentlig service i Hallsberg, 
det kan även stärka servicen vid campingen.

Foto: Björn Olsson, Hallsbergs kommun, Tisaren

Natur, kultur och landskap
Största delen av området består av skog.

Friluftsliv
I den östra delen av området ligger det en 
campingplats med uthyrning av stugor och 
plats för husvagnar och tält. I anslutning till 
campingen finns det även bryggor för angöring
av båtar. Det finns två badplatser inom 
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området. Den badplats som ligger i anslutning 
till campingen är barnvänlig och har brygga, 
hopptorn och kiosk. På stranden ligger en 
grillplats. Omklädningshytter och toaletter 
finns. 

Det är av allmänt intresse att kunna röra sig 
utmed strandkanten. I de delar som inte är 
privatiserade med ”äkta” strandtomter bör 
kommunen eftersträva att etablera ett 
rekreationsstråk längs vattnet.

Service
Stödjer lokal service i Hallsbergs tätort. En 
utveckling av området stödjer även 
campingen. Tisarstrand ligger ca 6,2 km från 
Hallsbergs tätort

Infrastruktur
Det kommunala vatten- och avloppsnätet är 
inte utbyggt till området. En VA-utredning är 
framtagen i vilken det presenteras ett förslag 
på att anlägga VA-ledningar i sjön Tisaren. Alla 
hushåll har enskilt avlopp. Området nås via 
grusvägar.

LiS-område 5a: Ön, Hällebosjön
Nordväst om sjön finns ett mindre område 
med en äldre byväg. Gammal 
lantbruksbebyggelse finns längs vägen, samt 
fritidsbebyggelse närmare sjön. 

Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och därmed 
bidra till en ökad utveckling av samhället 
Pålsboda. Ett ökat befolkningsunderlag stärker
kommunal och offentlig service i Pålsboda.

Natur, kultur och landskap
Den största delen av marken består av skog.

Friluftsliv

Det finns en badplats i anslutning till området.

Service
Stödjer lokal service i Pålsboda. Området 
ligger ca 7,5 km från Pålsboda.

Infrastruktur
Det finns inte kommunalt vatten- och avlopp 
inom området. Det krävs en utredning för att 
ta reda på om det går att ansluta området till 
VA-nätet. Området nås via väg från väster. 
Länsvägarna 652 och 655 används delvis för 
att komma till området. Detta innebär att det 
är god tillgänglighet till området.

LiS-område 5b: Hällebo, Hällebosjön
I brynzonen mellan odlingslandskapet och 
Hällebosjöns sydöstra strand finns en samling 
fritids- och permanentbostäder. All mark i 
området är privatägd.

Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och därmed 
bidra till en ökad utveckling av samhället 
Pålsboda. Ett ökat befolkningsunderlag stärker
kommunal och offentlig service i Pålsboda.

Foto: Björn Olsson, Hallsbergs kommun, 
Hällebosjön

Natur, kultur och landskap
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Området består av stora ytor odlad mark samt
skog.

Friluftsliv
Det finns en badplats i anslutning till området.

Service
Stödjer lokal service i Pålsboda. Området 
ligger ca 6,8 km från Pålsboda.

Infrastruktur
Det finns inte kommunalt vatten- och avlopp 
inom området. Det krävs en utredning för att 
ta reda på om det går att ansluta området till 
VA-nätet. Området nås via väg från väster. 
Länsvägarna 652 och 655 används delvis för 
att komma fram till området. Vilket innebär 
att det är god tillgänglighet till området.

LiS-område 6: Billsgården och 
Dampudden, sjön Sottern

Området ligger i tätorten Svennevad, vid den 
sydvästra delen av sjön. Marken är privatägd 
och största delen av området ägs av Svenska 
kyrkan. Området består både av permanent-
bostäder och av sommarstugor som ligger 
spridda utmed strandkanten. En detaljplan för 
en del av området, med bland annat nya 
tomter för bostadsbebyggelse med utsikt över 
sjön, upprättades under år 2008. Området har 
fått utökat strandskydd på 200 m på land och 
100 m i vattnet.

Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och därmed 
bidra till en ökad utveckling av samhället 
Svennevad. Ett ökat befolkningsunderlag 
stärker kommunal och offentlig service i 
samhället.

Foto: Flygfoto, Hallsbergs kommun, Sottern

Natur, kultur och landskap
Området består till största delen av 
skogsmark. Hela sjön Sottern är av riksintresse
för natur. 

Friluftsliv
Inom området finns det en badplats vid 
Kulltorpsviken. Här finns en brygga och en fin 
sandstrand. Badplatsen omfattar även en 
kiosk och grillplats. Omklädningshytter och 
toaletter finns. Väster om badplatsen och 
Ormudden finns det en båtplats vid 
Bäcktorpsviken. Det finns även en båtplats i 
anslutning till BIllsgården.

Service
Stödjer lokal service i Svennevad. Området 
ligger ca 500 m från Svennevads kyrka, som 
ligger mitt i samhället.

Infrastruktur
Rv 51 går genom Svennevad, strax väster om 
Lis-området, vilket innebär god kommuni-
kation till området. Det går att komma till 
området med buss som stannar inne i 
samhället med gångavstånd till området. 
Kommunalt Vatten- och avlopp är utbyggt 
fram till Billsgårdsområdet, men inte till 
Dampudden. En utredning måste göras för att 
ta reda på om resterade bebyggelse kan 
anslutas till det kommunala VA-nätet.

LiS-område 7: Gryts bruk, sjön Nedra 
Gryten

Kring en fördämning mellan Övra och nedra 
Gryten ligger Gryts bruk. Området 
kännetecknas av en vacker och tydlig 
bystruktur med inslag av gammal bruksmiljö. 
Övervägande del av området är i privat ägo.
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Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och därmed 
bidra till en ökad utveckling av samhället 
Hjortkvarn. Ett ökat befolkningsunderlag 
stärker kommunal och offentlig service i 
Hjortkvarn.

Foto: Flygfoto, Hallsbergs kommun, Nedra Gryten

Natur, kultur och landskap
Den största delen av området består av ett 
öppet landskap, delar av området består av 
ängs- och hagmarker. Det finns en herrgård 
inom området. Området är en värdefull 
kulturmiljö, och ingår i dokumentet 
”Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun,
framtaget av Hallsbergs kommun” år 2013. 
Längs med norra kanten av sjön finns ett ca 21
ha stort stråk med sjönära betesmark. Den 
bidrar till den öppna landskapsbilden och gör 
sjön väl synlig. Det finns även fornlämningar 
inom området. 

Service
Stödjer lokal service i Hjortkvarn, med bland 
annat förskola och affär. Området ligger ca 5,2
km från Hjortkvarn.

Infrastruktur
Det finns inte något kommunalt vatten- och 
avlopp framdraget till området. En utredning 
krävs för att ta reda på om området kan 
koppla på det kommunala VA-nätet i 
Björnhammar, ca 3 km söder om området. 
Området nås via länsväg 614.

LiS-område 8: Björnhammaren, 
Björnhammarsjön

Björnhammaren ligger i södra änden av 
Björnhammarsjön, och har en karaktär av 
äldre brukssamhälle. Bystrukturen är tydlig. All
mark inom området är privatägd.

Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och därmed 
bidra till en ökad utveckling av samhället 
Hjortkvarn. Ett ökat befolkningsunderlag 
stärker kommunal och offentlig service i 
Hjortkvarn.

Foto: Flygfoto, Hallsbergs kommun, 
Björnhammarsjön

Natur, kultur och landskap
Friluftsliv
Det finns en badplats i anslutning till området.

Service
Stödjer lokal service i Hjortkvarn, med bland 
annat förskola och affär. Området ligger 5,6 
km från Hjortkvarn.

Infrastruktur
Det finns kommunalt vatten- och avlopp 
utbyggt i området. Området nås via länsväg 

41
224



614 och länsväg 601, vilket innebär att det är 
god framkomlighet till området. 
Området består av öppna området blandat med skog.
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14. Ny bebyggelse, bostäder och verksamheter

14.1 Ny bebyggelse i Hallsberg

Hallsbergs tätort (7 344 inv 2013) förväntas 
uppleva en ökande befolkningstillväxt de 
kommande tio åren. Efterfrågan på etablerbar 
mark och inflyttningen av arbetstillfällen 
förväntas fortsätta, i första hand kring och 
utmed järnvägen. Befolkningsprognosen 
(2014) anger att Hallsbergs tätort förväntas 
öka med 700 personer till 2025, vilket kräver 
en byggtakt på 30 lägenheter per år. 
Lägenheterna bör vara av olika typer och 
upplåtelseform, och lokaliseras inom bekvämt 
gång- eller cykelavstånd från resecentrum. 
Centrala Hallsberg erbjuder goda möjligheter 
till centrala förtätningsprojekt, vilket bör 
utnyttjas för både bostäder, service och icke-
störande verksamheter.

Den tätortsnära grönstrukturen har både höga
värden och bitvis stort behov av utveckling. I 
takt med att tätorten växer, bör satsningar på 
grönstrukturen ingå i arbetet.

Gatu- och gång-/cykelvägnätet i Hallsbergs 
tätort är väl dimensionerat för befintlig 
belastning och klarar sannolikt flera års tillväxt
utan särskilda åtgärder. Behovet av fler säkra 
nord-sydliga förbindelser över järnvägen är 
dock stort, och tas upp under kap ”Trafik och 
infrastruktur”.

Enligt den regionala översiktsplanen (RÖP) är 
målet att varje kommun har en reserv av 
detaljplanerad mark för företagsetableringar 
som motsvarar minst två års normala behov. 
Hallsbergs kommun har som mål att uppnå 
det.

Foto: Tomas Wetterberg, Hallsbergs kommun, 
Hallsbergs järnvägsstation

Inom områden i tätorternas randzon, det vill 
säga det halvbebyggda mellanområdet utanför
detaljplanelagd mark, ställer sig Hallsbergs 
kommun positiva till tätortutveckling. Det 
måste dock ske med noga övervägande mot 
andra förutsättningar och anspråk. Hallsbergs 
kommun kommer att bedöma utifrån varje 
enskilt fall.
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Kartnummer

1 Reservat för järnväg, godsstråket
Korridor reserverad för godsstråkets nya 
sträckning söderut från Hallsbergs tätort.

2 Stråberga, del av södra industriområdet
Område lämpligt att utreda för expansion och 
kompletteringar av det befintliga 
verksamhetsområde som sträcker sig utmed 
Esplanaden. 

3 Vikatorp
Område med lantlig karaktär och närhet till 
både centrum, Rv51 och E20. En mindre 
utbyggnad av villor är påbörjad, området är 
även lämpligt för andra hustyper. 

4 Järsjö
Område lämpligt att utreda för verksamheter, 
samt blandad användning nära gräns mot ”3. 
Vikatorp”. Störande verksamheter bör ej 
förläggas i anslutning mot kommungränsen 
mot Kumla, alt skyddas med tilltagen 
buffertyta.

5 Vissbergatippen
Den tidigare deponin kan sluttäckas och 
omvandlas till ett rekreationsområde som 
erbjuder aktiviteter och utevistelse med 
upplevelser för de norra stadsdelarna.

6 Stråket Nytorget -Stocksätterskogen

En grön kil som börjar med det urbana 
Nytorget och som sedan förändras längs 
vägen ut ur tätorten. Delvis finns rekreativa 
kvaliteter utvecklade, men potential finns att 
göra mer. Delar av området kan vara 
intressant att avsätta som reservat.

7 Vingenstråket
Här kan skapas bra bostadslägen i sydsluttning
och med väl utbyggd infrastruktur. Området 
bör även nyttjas för icke-störande 
verksamheter och servicefunktioner om 
efterfrågan finns. Delar av stråket täcks av 
äldre stadsplaner. 

8 Vingens parkstråk
I takt med att ”7. Vingenstråket”  utvecklas 
med ny bebyggelse, bör ett rekreationsstråk 
utvecklas. Syftet bör vara att erbjuda nya och 
befintliga bostäder goda gc-förbindelser både 
till natur och tätortens centrum, samt att på 
valda platser erbjuda ytor för lek och 
rekreation.

9 Stadens entré; Samzeliigatan
Längs Samzeliigatan finns generösa grönytor 
och trädplanteringar som ger tätorten en stilig
entré från norr. Det är viktigt att stråket 
fortsätter att utvecklas med avseende på 
gröna och estetiska kvaliteter när ytor tas i 
anspråk för verksamheter längs gatan.
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10 Rala
Område lämpligt för exapnsion, förtätning och
fortsättning av bl.a verkstadscentrum och 
befintliga verksamheter. 

11 Högtorpsgatan
Plankorsning som avvecklas och ersätts med 
planskild förbindelse över/under järnvägen. 
Utredning pågår om vilken åtgärd som ska 
väljas. 

12 Vassbron
Område lämpligt för utbyggnad av olika typer 
av verksamhet. Även kommunalteknik såsom 
kompletteringar av befintligt reningsverk osv. 
är lämpligt.

13 Järnväg och logistikcentrum
Järnvägen och dess närmaste omgivningar 
genom Hallsbergs tätort är lämpligt för 
fortsatt och utvecklad användning för 
järnvägs- och trafikändamål. I markerat 
området föreslås fortsatt utveckling av 
trafikanläggningar och järnvägsanknuten 
verksamhet i enlighet med riksintresset för 
järnväg. Det kan röra godshantering, logistik, 
fordonsservice osv. Vissa av verksamheterna 
kan vara störande för omgivningen. 

14 Sport- och aktivitetsfält
På gärdet väster om Alléskolan finns ytor för 
vissa ytkrävande fritidsaktiviteter. Området 
bör fortsätta att utvecklas för samma 
ändamål, samt med en ambition att 
Ekoparken ska få växa vidare längs 
vattendraget.

15 Rösättersbäcken 
Rösättersbäckens stråk genom tätortens 
centrum har stor potential som grönt stråk. 
Med utvecklade strukturer av gc-vägar kan 
området bli en viktig del av stadens 
grönstruktur.

Foto: Hallsbergs kommun, Rösättersbäcken

16 Hallsbergs utökade centrum
När efterfrågan på centrala lägenheter ökar i 
Hallsbergs centrum är det lämpligt att förtäta 
längs Storgatan, samt längs stråket från 

resecentrum mot Långängen. Området 
utvecklas med avseende på bostäder i 
flerbostadshus, servicefunktioner och 
rekreation. Ett kvalitetsprogram utvecklas för 
området.

17 Ekoparken
Vackert park- och vattenområde som bör 
utvecklas med avseende på vistelse- och 
besökskvaliteter. I samband med tätortens 
utbyggnad i ”21. Norra Samsala” bör parken 
växa österut längs vattendragen. 

18 Västra Vibytorp
Område lämpligt att utveckla för bostäder och
icke-störande verksamheter, samt med ytor 
för rekreation och idrott i mån av efterfrågan. 
Den lantliga karaktären och de stiliga 
utblickarna mot förkastningsbranten och 
odlingsrummet bör värnas i den fortsatta 
utvecklingen.

19 Centrumstråket
Stråk från centralstationens byggnad, söderut 
över Ekoparken, Långängen och vidare uppför 
förkastningsbranten. Stråket bör utvecklas 
med avseende på rekreationskvaliteter och 
hjälpa tätortens boende ut i 
rekreationsmarkerna söder om staden.

20 Ekoparken österut
Möjlighet finns att bygga ekoparken vidare i 
samband med att ”21. norra Samsala” byggs 
ut. Den nya bebyggelsens dagvattenhantering 
bör vara en del av den större Ekoparkens 
syfte.

21 Norra Samsala
Område med blandad användning för 
bostäder, kontor och icke-störande 
verksamheter. Området är stort och bör göras 
varierad i fråga om husstorlekar och 
gatustruktur. Området ligger i nära anslutning 
till centrum och resecentrum, och en stor del 
av erforderlig infrastruktur finns redan anlagd.
När spår 101 avvecklas kan området 
integreras ännu starkare i övriga tätorten. 

22 Fallastråket
Grönt stråk från tätorten, önskvärt att 
utveckla.

23 Banvall 101
I samband med att godsstråkets nya 
sträckning färdigställs, kan sannolikt spår 101 
avvecklas. På sikt kan banvallen bli ett viktigt 
rekreationsstråk från tätorten söderut ända till
Tisaren och Åsbro.

24 Skallerudbergen
Tätortsnära skogsområde som kan utvecklas 
för idrott, motion och friluftsliv i samband 
med att spår 101 avvecklas.
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14.2 Ny bebyggelse i Pålsboda
Pålsboda tätort (1 585 inv 2013) förväntas 
enligt befolkningsprognosen (2014) ha en svag
befolkningstillväxt under de kommande tio 
åren. Behovet av kompletteringar av 
bostadsutbudet på orten är dock stort och 
flera områden pekas nedan ut som lämpliga 
att utreda för ny bebyggelse.

Pålsboda omges av vacker natur- och 
odlingsmark som är betydelsefullt för 
invånarnas vardagsrekreation. Tillgängligheten
till rekreationsvägarna kan komma att 

påverkas av den nya Rv51, och det är viktigt 
att se till att hela tätorten fortfarande har en 
god tillgänglighet till rekreationsmark. 

Med början 2016 förväntas Rv51 byggas i helt 
ny sträckning utanför Pålsboda tätort. Med 
tanke på avstånden till närmaste större 
drivmedelsstation och liknande längs nya Rv51
är det tänkbart att en efterfrågan på mark för 
verksamhet eller trafikantservice kan väckas 
vid trafikplatsen/-erna längs den nya vägen.

Kartnummer

1 Anslutning Rv 51
Utredningsområde för verksamheter och 
trafikantservice vid trafikplatsen ”Pålsboda”. 
Det kan gälla försäljning av drivmedel, logistik 
eller restauranter.

2 Tätortsnära rekreationsmark 
När Rv51 ges ny sträckning kommer vissa 
rekreationsstråk att skäras av. Inom projektet 
bör anslutningar av rekreationsvägar till nya 
strukturer av bra kvalitet göras. Friluftslivets 
behov bör beaktas när beslut tas som på-
verkar områdets karaktär eller tillgänglighet.

3 Kärrs grusgrop
Område lämpligt att utreda för ny 
bostadsbebyggelse.

4 Stensbro
Område lämpligt att utreda för nya bostäder i 
nära anslutning till idrottsplats och elljusspår.

5 Folkasbo
Område lämpligt att utreda för ny 
bostadsbebyggelse.

6-8 Ny sträckning av Rv51
Rv51 får ny sträckning 2018. I samband med 
projektet avvecklas två plankorsningar med 
järnvägen (6 resp 8). Läs mer i kap 9.

9-11 Nya verksamhetsområden
Områden lämpliga att utreda för expansion, 
eller komplettering av befintliga 
verksamheter, alt etablering av nya 
verksamheter.
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12 Tågstopp
Föreslaget område för att utreda tågstopp.
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14.3 Ny bebyggelse i Sköllersta
Tätorten Sköllersta (1089 inv 2013) förväntas i 
befolkningsprognosen (2014) ha en svag 
tillväxt under de närmaste tio åren. En 
efterfrågan finns dock på bostadstyper som 
idag inte finns på orten, och översiktsplanen 
pekar ut flera områden som intressanta att 
utreda för ny bostadsbebyggelse.

Sköllersta är vackert beläget. Öppna eller 
småbrutna odlingslandskap omger tätorten, 

och Kvismaren nås på cykelavstånd. Rv52 
utgör en barriär för friluftslivet söderut, men 
norr om tätorten finns fina och tillgängliga 
naturområden, såsom Sköllersta Ekängs 
naturreservat. Här finns också ett område 
avsatt för idrottsändamål. 

Rv52 passerar i tätortens södra kant och 
översiktsplanen föreslår utrymme för 
verksamhetsbebyggelse kring Atria-Lithells.

Kartnummer

1-2 Sköllerstakorset
Område lämpligt att utreda för verksamheter 
och trafikantservice. Rv52 och Rv51 möts här 
fram till dess Rv51 får ny sträckning (ca 2018).

3 Babel/Sodom
Område lämpligt att utreda för bostäder i olika 
former samt för icke-störande verksamheter. 

4 Tätortsnära rekreationsmark
Förutom elljusspår och ett vackert naturreservat,
finns en idrottsplats. Det är viktigt att området 

kan fortsätta att utvecklas för friluftslivets  och 
folkhälsans behov.

5 Prästängen
Område lämpligt att utreda för bostäder i olika 
former samt servicefunktioner om behov 
uppstår. Vid planläggning bör områdets många 
vackra utblickar och den kulturhistoriskt 
intressanta miljön värnas. 

6 Östra verksamhetsområdet
Område lämpligt för komplettering och 
expansion av befintliga verksamheter. 
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14.4 Ny bebyggelse i Östansjö
Östansjö tätort (868 inv 2013) förväntas i 
befolkningsprognosen få en svag negativ 
tillväxt under de närmaste tio åren. Samtidigt 
erbjuder Östansjö flera vackra möjliga 
boendemiljöer och ett läge med förhållandevis
goda kommunikationer och närhet till större 
arbetsplatser. Översiktsplanen föreslår några 
lämpliga områden att utreda för ny 
bostadsbebyggelse, samt utpekar områdena 
runt Bäcksjön som lämpliga att utreda för 
sjönära boende och rekreation (Lis-område).

Östansjö är omgivet av vacker och varierad 
natur med goda möjligheter till rekreation.

Östansjös närhet till Hallsbergs resecentrum 
(drygt 7 km) ger möjlighet för hållbart resande
till andra större arbetsmarknader, och ett 
projekt för separerad gång-/cykelväg planeras.
Om det regionala projektet kring en 
länspendel genomförs och erbjuder Östansjö 
ett tågstopp kan attraktiviteten som 
bostadsort höjas ytterligare.

Kartnummer

1 Rekreation kring Bäcksjön
Rekreationsstråk kring Bäcksjön och med 
anslutning över järnvägsvidaukten är önskvärt 
att utveckla. En befintlig idrottsplats vid sjöns 
östra strand bör ges möjligheter att växa och 
utvecklas.

2 Bäcksjön
Område som utpekas som LiS-område, i syfte att 
planlägga för bostäder och rekreation. Se mer 
under kap 13.

3 Tystinge
Område lämpligt att utreda för bostäder i lantlig 
miljö. 

4 Blåbärsgatan
Område lämpligt att utreda för blandad 
bostadsbebyggelse. 

5 Norra industriområdet
Område lämpligt att utreda för verksamheter, i 
anslutning till befintliga verksamheter. 

6 Tätortsnära rekreationsmark 
Omväxlande skogs- och beteslandskap med 
kvaliteter för rekreation. Elljusspår och leder till 
flera naturreservat finns. Det är viktigt att 
friluftslivets intressen beaktas när beslut tas som
påverkar områdets karaktär och tillgänglighet.

7 Godsstråket
Planerad ny sträckning av godsstråket., till 
övervägande del förlagt i tunnel. Se kap 9.

8 Tågstorpp
Föreslaget område för att utreda tågstopp.
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14.5 Ny bebyggelse i Vretstorp

Tätorten Vretstorp (826 inv 2013) förväntas 
enligt befolkningsprognosen (2014) få en 
positiv tillväxt de närmaste tio åren.  Ett par 
områden lämpliga att utreda för ny 
bostadsbebyggelse utpekas.

Rekreationsmöjligheter norr om tätorten 
begränsas av starka barriärer, men är desto 
bättre i södra delen av tätorten.

Vretstorp bedöms ha ett för långt avstånd till 
större arbetsmarknader för att vara rimligt för 
cykelpendling, och busstrafiken erbjuder inga 
direktlinjer till Örebro. Om det regionala 
projektet kring en länspendel genomförs och 
erbjuder Vretstorp ett tågstopp kan nya 
möjligheter till hållbart resande skapas och 
tätortens attraktivitet som bostadsort höjas 
ytterligare. 

Kartnummer

1-3 Nya verksamhetsområden
Områden lämpliga att utreda för ny 
verksamhet, ex.vis trafikantservice i anslutning
till motorvägen. Det kan även gälla handel 
eller restauranter. 

4 Väster om Askersundsvägen
Område lämpligt att utreda för nya bostäder 
samt icke-störande verksamhet och vissa 
servicefunktioner.

5 Esslatorp
Ett område i västra delen av samhället. 
Utbyggnad av befintligt villaområde med 
närhet till skogen.

6 Askersundsvägens plankorsning
Plankorsningen avvecklas och ersätts med 
planskild passage över/under järnvägen. 

7 Ny sträckning, planskild
Föreslagen planskild korsning över järnvägen. 
Se kap 9.

8-9 Ekbäcksvägen och Äbbetorp
Områden lämpliga att utreda för 
bostadsbebyggelse i lantlig omgivning. Vackra 
utblickar norrut bör värnas.

10 Tätortsnära rekreationsmark 
Förkastningsbranten i södra kanten av 
tätorten erbjuder bl.a ett elljusspår och en 
folkpark. Området erbjuder tätortens invånare
goda möjligheter till rekreation och bör få 
fortsätta att utvecklas för ändamålet.

11 Tågstopp 
Föreslaget område för att utreda tågstopp.
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14.6 Ny bebyggelse i Hjortkvarn
Hjortkvarns tätort (214 inv 2013) förväntas få 
en svag men positiv tillväxt de närmaste tio 
åren. Ett par lämpliga områden att utreda för 

ny bostadsbebyggelse, samt ett par områden 
för verksamheter utpekas i översiktsplanen.

Kartnummer

1-2 Nya verksamhetsområden
Områden lämpliga att utreda för expansion eller 
komplettering av befintliga verksamheter, alt 
etablering av nya verksamheter. 

3 Nytt verksamhetsområde
Område lämpligt att utreda för småskalig verksamhet 
eller trafikantservice.

4 Sandhagsområdet
Område lämpligt att utreda för ny bostadsbebyggelse.

5 Nytt verksamhetsområde
Område lämpligt att utreda för komplettering eller 
expansion av befintlig verksamhet. 

6 Perstorpsområdet
Område lämpligt att utreda för ny 
bostadsbebyggelse.

7-8 Tätortssnära rekreationsmark
Ravinen samt skogsområdet norr om 
tätorten erbjuder tätortens invånare goda 
möjligheter till rekreation och bör få 
fortsätta att utvecklas för ändamålet.
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14.7 Ny bebyggelse i Svennevad, Björnhammar och kommunens landsbygd

Kommunens två minsta tätorter Svennevad 
och Björnhammar har inte granskats som egna
tätorter i befolkningsprognosen (2014).

Tätorten Svennevad kännetecknas av vacker 
natur och öppna vattendrag och sjöar. Ny 
sträckning av riksväg 51 ansluter befintlig Rv 
51 strax norr om Svennevad.

Tätorten Björnhammar kännetecknas av en 
vacker bruksliknande miljö med flera 
vattendrag i närheten.

Ett LiS-område för att möjliggöra attraktivt 
fritids- eller permanentboende intill respektive
ort är utpekat i översiktsplanen. Det finns inte 
några utpekade områden för nya 
verksamheter eller bostäder i Björnhammar 
eller i Svennevad, men kommunen ser positivt 
på försök att komplettera, förtäta och utveckla
orterna. 

Kommunen är även positiv till initiativ som 
utvecklar ortens övriga delar, både vad gäller 
bostäder, fritidsbebyggelse och icke-störande 
verksamheter.

Foto: Hallsbergs kommun, Svennevad
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Protokoll 2015-02-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:14:30
Plats
Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kjell Edlund (S)
Anette Andersson (S)

Övriga
Hans Boskär, Kommundirektör
Gordana Sutic, utredningssekreterare
Magnus Stensson, utredningssekreterare

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-02-02

Datum för anslags uppsättande 2015-02-04 Datum för anslags nedtagande 2015-02-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 9 - Synpunkter på samrådshandling översiktsplan (ÖP) för 
Hallsbergs kommun (KS 15-3)

Ärendebeskrivning 
Lekebergs kommun har givits möjlighet att lämna svar på samrådsremissen ”Översiktsplan 
för Hallsbergs kommun”.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anta förslag till svar på remiss angående översiktsplan för Hallsbergs 
kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen anta förslag till svar på remiss angående översiktsplan för Hallsbergs 
kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Samråd ÖP Hallsberg
 ÖP Hallsbergs kommun samrådsversion 2014
 Svar på samrådsremiss angående översiktsplan för Hallsbergs kommun
 Hjälp oss forma möjligheter för framtiden i Hallsbergs kommun
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Överenskommelse angående 
partnerskap för sociala 

innovationer i Örebro län

§32

KS 15-53
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Tjänsteskrivelse 2015-01-27 1 (2)

Dnr: KS 15-53

Tjänsteskrivelse - Angående partnerskap för sociala 
innovationer

Ärendebeskrivning
I samband med tillblivelsen av Region Örebro län sluter regionorganisationen en 
överenskommelse med Stiftelsen Cesam. Cesam ges ansvar för att koordinera 
partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län, i enlighet med 
landstingsstyrelsens tidigare beslut. Det huvudsakliga syftet med partnerskapet är att 
ge stöd och rådgivning i framväxten av sociala innovationer. En social innovation är 
en ny idé, ny tjänst eller ny modell som tar itu med samhälleliga behov och 
utmaningar. 
Genom undertecknande överenskommelse ingår Lekebergs kommun i partnerskapet 
för sociala innovationer i Örebro län. Lekebergs kommun förbinder sig att, via 
partnerskapet, efter bästa förmåga samverka i frågor gällande sociala innovationer.

1 Bakgrund
I samband med tillblivelsen av Region Örebro län sluter regionorganisationen en 
överenskommelse med Stiftelsen Cesam. Cesam ges ansvar för att koordinera 
partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län, i enlighet med 
landstingsstyrelsens tidigare beslut. Det huvudsakliga syftet med partnerskapet är att 
ge stöd och rådgivning i framväxten av sociala innovationer. En social innovation är 
en ny idé, ny tjänst eller ny modell som tar itu med samhälleliga behov och 
utmaningar. 

För att organisera partnerskapet möts samtliga ingående aktörer i ett 
samordningsmöte en till två gånger per halvår. Sammanträdena ägnas åt 
partnerskapets verksamhet samt åt erfarenhetsutbyte och reflektioner. 
Partnerskapet ska också utarbeta en flerårig verksamhetsplan för dessa 
gemensamma frågor.

Ingående kommuner ska

 aktivt medverka i partnerskapets verksamhet, 
 utse en ansvarig tjänsteman som kontaktperson, 
 utse en ansvarig politisk församling i kommunen för partnerskapets frågor,
 förmedla information om partnerskapets aktiviteter i sin egen organisation 

och gentemot sina kommunmedborgare, samt om och hur medborgare, 
anställda och politiker kan utveckla och få stöd för sina idéer, samt

 till partnerskapet kanalisera idéer från sin egen organisation och från 
kommunmedborgare som kan utvecklas till sociala innovationer.
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Tjänsteskrivelse 2015-01-27 2 (2)

Dnr: KS 15-53

1.1 Ekonomiska konsekvenser
Grundfinansiering av verksamheten sker via anslag från Region Örebro län till Cesam 
och kommer att kunna växlas upp mot annan typ av medfinansiering från nationell 
och europeiskt nivå. I övrigt får hantering av kostnader överenskommas mellan 
parterna i partnerskapet med utgångspunkten att kostnader för att fullgöra 
överenskommelsen bärs av respektive part.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tecknar överenskommelse med Stiftelsen Cesam om att Lekebergs 
kommun ingår i partnerskap för sociala innovationer i Örebro län.

LEKEBERGS KOMMUN

Hans Boskär Gordana Sutic
Kommundirektör Handläggare
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Överenskommelse om partnerskap för sociala innovationer 
i Örebro län

Bakgrund och syfte
Region Örebro län har gett Stiftelsen Cesam, nedan Cesam, i uppdrag att koordinera och 
samordna ett partnerskap för sociala innovationer i Örebro län. Det huvudsakliga syftet med 
partnerskapet är att ge stöd och rådgivning i framväxten av sociala innovationer.

En social innovation är en ny idé, ny tjänst eller ny modell som tar itu med samhälleliga 
behov och utmaningar. Den löser samhälleliga problem och behov och är bra för individ och 
samhälle. Tidigare sociala innovationer som vi idag tar för givna är barnavårdscentralerna 
och biblioteken. Bland nutida mer kända exempel finns Fair Trade-rörelsen och tidskriften 
Situation Stockholm. Bland lokala och regionala exempel i vårt eget län finns bland annat IT-
guiderna, Linje 14 och Skjutsgruppen. De sociala innovationerna kan uppstå inom den 
ideella sektorn, den offentliga, den privata eller hos enskilda medborgare. För att 
innovationerna ska kunna genomföras behövs ofta samverkan över gränser.

Till partnerskapet kan idéburna organisationer på länsnivå, offentliga aktörer och företrädare 
för näringslivet (regionala nätverk) ansluta sig. Partnerskapet består av de juridiska personer 
som gentemot Cesam ingår överenskommelse om samverkan avseende sociala 
innovationer i Örebro län.

Partnerskapets verksamhet
Forskarledda studiecirklar, dialogmöten och utvecklingsinriktade workshops
Partnerskapet ska genomföra forskarledda studiecirklar, dialogmöten och/eller 
utvecklingsinriktade workshops. Syftet med dessa är att identifiera idéer som kan utvecklas 
till sociala innovationer i relation till lokala, kommunala och regionala utmaningar. Insatserna 
ska förläggas till olika delar av länet och inkludera relevanta målgrupper. 

Rådgivning och metodstöd
Partnerskapet ska ge rådgivning och metodstöd till aktuella idéer i enlighet med 
överenskommen processbeskrivning.

Projektkoordinering
Partnerskapet ska fånga upp behov och intressen av att delta i olika typer av regionala, 
nationella och europeiska satsningar. Partnerskapet ska koordinera gemensamma 
projektfrågor och bevaka nationella och europeiska utlysningar inom området sociala 
innovationer.

Dokumentation av sociala innovationer
Partnerskapet ska definiera och identifiera sociala innovationer. Partnerskapet ska 
dokumentera sådana innovationer med hjälp av överenskomna mallar. 
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Lärseminarier
Partnerskapet ska genomföra olika typer av lärseminarier i länet. Det huvudsakliga syftet 
med seminarierna ska vara att sprida kunskap om arbetet med sociala innovationer och att 
skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte.

Information och kommunikation
Partnerskapet ska informera medborgare, föreningar, kommuner och andra aktörer om den 
löpande verksamheten. Partnerskapet ska också skapa kanaler som blir naturliga för alla 
som vill föra fram en idé som kan utvecklas till en social innovation.

Förankring och erfarenhetsutbyte på nationell och europeisk nivå
Partnerskapet ska aktivt sträva efter ett utökat erfarenhetsutbyte, samarbete och förankring 
på nationell och europeisk nivå.

Samverkansformer och genomförande
För att organisera partnerskapet möts samtliga ingående aktörer i ett samordningsmöte en 
till två gånger per halvår. Sammanträdena ägnas åt partnerskapets verksamhet samt åt 
erfarenhetsutbyte och reflektioner. Partnerskapet ska också utarbeta en flerårig 
verksamhetsplan för dessa gemensamma frågor.

Finansiering
Grundfinansiering av verksamheten sker via anslag från Region Örebro län till Cesam och 
kommer att kunna växlas upp mot annan typ av medfinansiering från nationell och europeiskt 
nivå. I övrigt får hantering av kostnader överenskommas mellan parterna i partnerskapet 
med utgångspunkten att kostnader för att fullgöra överenskommelsen bärs av respektive 
part.
 
Åtaganden
I enlighet med Region Örebro läns uppdragsbeskrivning och vad som anges ovan ska 
Cesam samordna och stödja partnerskapets verksamhet. Övriga parter ska bidra utifrån sina 
egna förutsättningar.

Cesam ska inom ramen för sitt uppdrag:
 aktivt medverka i partnerskapets verksamhet,
 ansvara för partnerskapsövergripande rådgivning och utvecklingsverksamhet,
 med hjälp av dialogorienterade metoder identifiera idéer som kan utvecklas till sociala 

innovationer,
 bevaka utlysningar och medverka till att koordinera projektansökningar
 Informera om och kommunicera partnerskapets verksamhet,
 vara den sammanhållande länken mellan partnerskapet och universitetets FoU råd
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Ingående kommuner ska
 aktivt medverka i partnerskapets verksamhet, 
 utse en ansvarig tjänsteman som kontaktperson, 
 utse en ansvarig politisk församling i kommunen för partnerskapets frågor,
 förmedla information om partnerskapets aktiviteter i sin egen organisation och 

gentemot sina kommunmedborgare, samt om och hur medborgare, anställda och 
politiker kan utveckla och få stöd för sina idéer, samt

 till partnerskapet kanalisera idéer från sin egen organisation och från 
kommunmedborgare som kan utvecklas till sociala innovationer.

Överenskommelse

Genom undertecknande av denna överenskommelse ingår Lekebergs kommun i 
partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län. Lekebergs kommun förbinder sig att, via 
partnerskapet, efter bästa förmåga samverka i frågor gällande sociala innovationer. 

För Lekebergs kommun För Stiftelsen Cesam
Ort och datum Ort och datum

__________________________ _________________________

Denna överenskommelse gäller från undertecknande till och med utgången av 2018. Part 
kan när som helst säga upp sitt eget deltagande i partnerskapet.
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Protokoll 2015-02-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:14:30
Plats
Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kjell Edlund (S)
Anette Andersson (S)

Övriga
Hans Boskär, Kommundirektör
Gordana Sutic, utredningssekreterare
Magnus Stensson, utredningssekreterare

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-02-02

Datum för anslags uppsättande 2015-02-04 Datum för anslags nedtagande 2015-02-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 11 - Överenskommelse angående partnerskap för sociala 
innovationer (KS 15-53)

Ärendebeskrivning 
I samband med tillblivelsen av Region Örebro län sluter regionorganisationen en 
överenskommelse med Stiftelsen Cesam. Cesam ges ansvar för att koordinera partnerskapet 
för sociala innovationer i Örebro län, i enlighet med landstingsstyrelsens tidigare beslut. Det 
huvudsakliga syftet med partnerskapet är att ge stöd och rådgivning i framväxten av sociala 
innovationer. En social innovation är en ny idé, ny tjänst eller ny modell som tar itu med 
samhälleliga behov och utmaningar. 
Genom undertecknande överenskommelse ingår Lekebergs kommun i partnerskapet för 
sociala innovationer i Örebro län. Lekebergs kommun förbinder sig att, via partnerskapet, 
efter bästa förmåga samverka i frågor gällande sociala innovationer.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tecknar överenskommelse med Stiftelsen Cesam om att Lekebergs 
kommun ingår i partnerskap för sociala innovationer i Örebro län.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen tecknar överenskommelse med Stiftelsen Cesam om att Lekebergs 
kommun ingår i partnerskap för sociala innovationer i Örebro län.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Angående partnerskap för sociala innovationer
 Överenskommelse om partnerskap för sociala innovationer i Örebro län
 Brev angående partnerskap för sociala innovationer
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Begäran om ledamöter, 
ordinarie samt ersättare, till 

länets miljö- och 
naturvårdsråd

§33

KS 15-113
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Svar på medborgarförslag - 
Medborgarförslag om 

information vid Vattenpark 
Lillån samt namnlappar på 

nyplanterade träd i 
kommunen

§34
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KS 14-566
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Tjänsteskrivelse 2015-01-25 1 (2)

Dnr: KS 14-566

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om information vid 
Vattenpark Lillån

Ärendebeskrivning
Kerstin Pettersson, Fjugesta har den 2014-11-05 inkommit med ett medborgarförslag 
angående att kommunen borde göra reklam för promenaden runt de nya dammarna 
nedanför reningsverket samt namnlappar på nyplanterade träd till kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att medborgarförslaget ligger i linje med den 
planering som finns kring att sätta upp en informationstavla och att 
medborgarförslaget därmed är tillgodosett.    

1 Bakgrund
Dammarna vid Vattenpark Lillån har blivit ett populärt rekreationsområde och nyttjas 
av många närboende. Under försommaren planterades träd och buskar på området 
och en informationstavla är uppsatt. 

I medborgarförslaget efterlysts information om både området och vilka träd och 
buskar som planterats, detta för att göra reklam för området. Förslagsställaren vill 
även att området ska kopplas ihop med hälsostigen. 

2 Analys
De förslag som finns i medborgarförslaget ligger helt i linje med den planering som 
finns för området. Kommunen har bl.a. anlitat en illustratör till utformningen av den 
information som ska upp på den nya anslagstavlan. 
Samtal har även förts angående anslutning till hälsostigen. För det krävs dock 
utbyggnad av säker gång och cykelväg till området.

2.1 Övergripande konsekvenser
En fortsatt utveckling av området enligt de förslag som finns i medborgarförslaget 
bidrar till att höja rekreationsvärdet i området.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Teknik- och serviceavdelningen sökt och fått pengar till informationstavlan från 
Landstinget vilt och naturvårdskommitté. När det gäller en eventuell gång och 
cykelväg till vattenparken kommer detta att tas upp i kommande budgetäskande.

3 Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att medborgarförslaget ligger i linje med den 
planering som finns kring att sätta upp en informationstavla och att medborgarens 
förslag därför är tillgodosett
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Tjänsteskrivelse 2015-01-25 2 (2)

Dnr: KS 14-566

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till svar på medborgarförslaget.

LEKEBERGS KOMMUN

Hans Boskär Thomas Kullberg
Kommundirektör Handläggare

257



2015-01-25 1 (1)

Dnr: KS 14-566

Förslag till yttrande över medborgarförslag om 
information vid Vattenparken Lillån
Det glädjer oss att förslagsställaren upplever området vid Vattenparken som en bra 
satsning.
Syftet med satsningen var att kombinera miljöinsatserna med förbättrade 
rekreationsmöjligheter. 

De förslag som nämns i medborgarförslaget ligger helt i linje med den planering som 
finns för området. Kommunen har bland annat anlitat en illustratör till utformningen 
av den information som ska upp på den nya anslagstavlan. Att sätta upp information 
vid träd och buskar är ett bra förslag som är planerat att genomföras kvartal 2 år 
2015.
Samtal har även förts angående anslutning till hälsostigen, för det krävs dock 
utbyggnad av en gång- och cykelväg. Kommunen kommer att ta med detta i 
planeringen.

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Protokoll 2015-02-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:14:30
Plats
Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kjell Edlund (S)
Anette Andersson (S)

Övriga
Hans Boskär, Kommundirektör
Gordana Sutic, utredningssekreterare
Magnus Stensson, utredningssekreterare

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-02-02

Datum för anslags uppsättande 2015-02-04 Datum för anslags nedtagande 2015-02-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 12 - Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om 
information vid Vattenpark Lillån samt namnlappar på 
nyplanterade träd i kommunen (KS 14-566)

Ärendebeskrivning 
Kerstin Pettersson, Fjugesta har den 2014-11-05 inkommit med ett medborgarförslag 
angående att kommunen borde göra reklam för promenaden runt de nya dammarna 
nedanför reningsverket samt namnlappar på nyplanterade träd till kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att medborgarförslaget ligger i linje med den 
planering som finns kring att sätta upp en informationstavla och att medborgarförslaget 
därmed är tillgodosett.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till svar på medborgarförslaget.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till svar på medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om information vid Vattenpark Lillån
 Förslag till yttrande angående medborgarförslag Vattenpark Lillån
 Medborgarförslag angående att kommunen gör reklam för de nya dammarna nedanför 

reningsverket samt namnlappar på nyplanterade träd

3262



Anmälningsärende - 
Styrelseprotokoll för 

LEBO/LEKO och 
Holdingbolaget

§35

KS 15-34
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Anmälan av delegationsbeslut 
- Återrapportering av 

personalbeslut jan 2015

§36

KS 15-106
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