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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-06 
 

Kallelse 
Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde.  
Ersättarna underrättas om sammanträdet. 
 
Tid: 2022-10-13, kl. 18:00 
 
Plats: Valsaren Kulturhuset Storfors 
 
 
Program  
Tid  Programpunkt  Lokal  

17:00  Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.  Valsaren  

17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna. 

Synaren  

17:00  Gruppmöte Sverigedemokraterna.  Betaren  

17:00  Gruppmöte Storforsdemokraterna.  Lokal nr 2  

18:00 
Tema: Bemanning/Planering 
Föredragande: Verksamhetschef Vård och stöd  
Margareta Albért 

Valsaren 

18:15 
Tema: Information om Särskilda Boenden 
Föredragande: Enhetschef Särskilda Boenden 
Anna Thyberg 

Valsaren 

18:30 

Tema: Folkhälsoarbetet i kommunen 
Föredragande: Enhetschef Kultur och fritid Olof Rodéhn 
Folkhälsosamordnare Kristina Karlsson 
Fritidsbanken Henrik Bäckman 

Valsaren 

18:45 Avtackning för förtroendevalda. Valsaren 

19:15  Allmänhetens frågestund.  Valsaren  

19:20  Ordet är fritt.   Valsaren 

19:30 Ärendebehandling.   Valsaren 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-06 
 

Thomas Backelin 
Ordförande 
 
Vid förhinder meddelar kommunfullmäktigeledamot detta till KS-kansli som inkallar 
ersättare efter ordning som fastställts vid val.  
Telefon 0550-651 53, 0550-651 47, 0550-651 37 eller storfors.kommun@storfors.se  
  

mailto:storfors.kommun@storfors.se
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-06 
 

 Ärenden Dnr Paragraf Tjänsteperson 

1 Mötets öppnande      

2 Upprop      

3 Val av protokollsjusterare 
samt bestämmande av 
justeringens tid och plats 

     

4 Meddelanden KS/2021:543, 
KS/2021:565 

   

5 Information gällande 
skrivelse namngiven 
"Motion om att göra 
Storfors till restkultur" av 
Urban Persson (StDe) 

KS/2022:272   

6 Yttrande om anslutning för 
Degerfors kommun till den 
administrativa nämnden 

KS/2022:225 KS § 139 Personalchef  
Daniel Bekking 

7 Tertial 1 Ekonomi Storfors 
kommun 2022 

KS/2022:5 KS § 116 Ekonomichef  
Annette Olsson 

8 Omsättning av lån år 2023-
2026 

KS/2022:158 KS § 119 Ekonomichef  
Annette Olsson 

9 Revisionsberättelse 
Bergslagens 
Räddningstjänst 2021 

KS/2022:162 KS § 120 Ekonomichef 
Annette Olsson 

10 Årsredovisning 
Bergslagens 
Räddningstjänst 2021 

KS/2022:162 KS § 121 Ekonomichef 
Annette Olsson 

11 Hantering av överlikviditet 
Storfors kommun 

KS/2022:159 KS § 122 Ekonomichef  
Annette Olsson 



KALLELSE KF Sida 4 (4) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-06 
 

 Ärenden Dnr Paragraf Tjänsteperson 

12 Rapportering ej verkställda 
beslut avbrott i 
verkställighet Q 1 

KS/2022:190 KS § 112 Verksamhetschef 
Vård och stöd 
Margareta Albért 

13 Taxor vård- och omsorg 
2023 

KS/2022:15 KS § 130 Verksamhetsschef 
Vård och stöd 
Margreta Albért 

14 Tertialrapport 1 - 
Redovisning avvikelser, 
missförhållanden IFO 2022 

KS/2022:32 KS § 132 Verksamhetschef 
Vård och stöd 
Margareta Albért 

15 Revidering av reglemente 
för hjälpmedelsnämnden 
gällande närvaro på distans 

KS/2022:258 KS § 133  

16 Ansökan om Partistöd 2022 
Moderata Samlingspartiet 
Storfors 

KS/2022:107 KS § 134   

17 Revisonsberättelse 
Samordningsförbundet 
Östra Värmland 2021 

KS/2022:167 KS § 135 Kommunchef 
Johan Rosqvist 

18 Årsredovisning 
Samordningsförbundet 
Östra Värmland 2021 

KS/2022:167 KS § 136 Kommunchef  
Johan Rosqvist 

19 Underlag från Region 
Värmlands 
kollektivtrafiknämnd 
Principer för egen avgifter 

KS/2021:520 KS § 137 Kommunchef 
Johan Rosqvist 

 
 



 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

1(7) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Kommunhuset Uroxen samt deltagande på 
distans, 2022-09-01, kl 13:15-13:45 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Ewa Wiklander (L) ordförande  
Åsa Hååkman-Felth (S) ej §§ 12-14 Liselotte Eriksson (S) §§ 12-14 
Hans Jildesten (S)  
Linda Brunzell (M)  
  
  
  
Ersättare 
Liselotte Eriksson § §§ 15-17  
  
  
  
 
 

Justerare Linda Brunzell (M)  

Justeringsdag 2022-09-15 

Paragrafer § 12 - § 17 

Datum då anslaget publiceras 
 
2022-09-16 

Förvaringsplats för protokollet 
 
Kommunledningsförvaltningen, Kristinehamn 

 
 
Övriga deltagare Görel Jernberg lönechef 
 Åsa Wahlberg ekonom 
 Anna Wahlgren handläggare 
 Linn Carlsson kommunsekreterare 
 Annika Alfredsson HR-chef Filipstads kommun 
  
 
 
 Sekreterare Linn Carlsson 
   
Underskrifter Ordförande Ewa Wiklander 
   
 Justerare Linda Brunzell 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

2(7) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12   Admnämnd/2022:5 
Kostnadsfördelning 2023 
  
Beslut 
Administrativa nämnden antar förslag till kostnadsfördelning 2023. 
 
 
Sammanfattning 
Enligt beslut i administrativa nämnden 2019:5 ska fakturaunderlaget för 
respektive kommun, bolag, stiftelse eller förbund baseras på antalet 
lönespecifikationer för helåret år 1 (2021) till fördelning år 3 (2023). 
2021 var antalet lönespecifikationer 113 284 st, fastställd budget 2023 
16 486 100 kr. Priset per lönespecifikation 2023 blir 148,71 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Bilaga kostnadsfördelning 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

3(7) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13   Admnämnd/2022:4 
Ekonomisk rapport jan-juli 2022 
  
Beslut 
Administrativa nämnden godkänner den ekonomiska rapporten för januari till 
och med juli 2022. 
 
 
Sammanfattning 
Efter sju månader följer utfallet budget med något högre personalkostnader, 
och övriga kostnader lägre än budget. Personalkostnaderna beräknas följa 
budget på helåret. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse2022-08-16 
Bilaga ekonomisk rapport jan-juni 2022 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

4(7) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14   Admnämnd/2021:8 
Rapport internkontrollplan för Lönecentrum januari-juli 
2022 
  
Beslut 
Nämnden godkänner rapporten. 
 
 
Sammanfattning 
Syftet med internkontroll är att kunna styra, leda och följa upp verksamheten i 
nämnden. 
 
Rapporten är en sammanställning över internkontroller genomförda enligt plan 
under tiden januari till och med juli 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Admnämnd tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Bilaga rapport av internkontroll 
Bilaga ”Rätt lön i rätt tid” 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

5(7) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15   Admnämnd/2022:6 
Enkätresultat Lönecentrum 2022 
  
Beslut 
Nämnden godkänner rapporten. 
 
 
Sammanfattning 
Enkätundersökning har skett i samtliga ingående kommuner under perioden 
maj/juni 2022.  
 
Enkätens utfall påvisar att lönecentrum har fortsatt arbeta i rätt riktning. 
Helhetsintrycket har ökat från 82,5% till 89,4% (betyg 4-6) för Kristinehamn, 
Filipstad och Storfors. För Karlskoga har helhetsintrycket ökar från 71,6% till 
81,3% (betyg 4-5). 
 
Beslutsunderlag 
Adm nämnd 2022-08-16 
Bilaga sammanställning samt analys av enkäter 
Bilaga enkätsammanställning Karlskoga 
Bilaga enkätsammanställning Kristinehamn, Filipstad, Storfors 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 f5
2a

b8
79

-8
72

9-
47

78
-a

91
7-

3b
de

40
4e

b6
dd



 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

6(7) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16   Admnämnd/2020:7 
Återrapport av kommunrevisionen i Karlskoga 
kommuns granskning av löne- och 
pensionsadministrationsprocessen 
  
Beslut 
Administrativa nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning 
I yttrandet på ”Granskning av Löne- och pensionsadministrationsprocessen” 
kvarstod punkten: 
  
Ta fram förslag på rutiner för hur chefer ska signera/attestera löneutbetalningarna. 
 
HR-systemet Visma Personec P har en funktion där chef kan bocka i att de har 
godkänt månadens löneutbetalning. Dock har denna knapp ingen funktionell 
betydelse, då lön utgår oavsett om den är ibockad eller ej.  
 
Vid styrmöte med HR-cheferna i de ingående kommunerna har frågan 
diskuterats och det är för tillfället inte är aktuellt att belasta cheferna med 
ytterligare ett moment. 
 
Beslutsunderlag 
Adm nämnd tjänsteskrivelse 22-08-18 
Bilaga yttrande granskning av löne- och pensionsadministrationsprocessen 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

7(7) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17    
Lönechefen informerar 
 
Beslut 
Administrativa nämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  
 
 
Sammanfattning 
Lönechef Görel Jernberg informerar om bland annat följande: 
 

• Sommaren 2022 har löpt på bra på Lönecentrum. 
• En del jobb nu med anledning av valet och att ersättning till 

röstmottagare ska läggas in.  
• Administrativa nämnden överenskommer att nämndens sista 

sammanträde, den 17 november 2022, sker fysiskt och att ett 
studiebesök då ska göras på Lönecentrum. 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ledamot : Linda BrunzellOrdförande: Ewa Wiklander
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: LINDA BRUNZELL
Date: 2022-09-15 06:42:45
BankID refno:  1049fc52-df79-40e7-beeb-5ddf4a06f2cc

Signed by: Ewa Margareta Wiklander
Date: 2022-09-15 08:55:30
BankID refno:  2a61626d-147a-47fe-8716-b77da1aa1a9a



   Utdragsbestyrkande 

    

 

 Sammanträdesprotokoll 
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 

Drnr:2022/000112–111 
Sammanträdesdatum: 2022-06-08 

 

 
Plats och tid Teams kl.09.00 

 
Beslutande Ulf Söhrman (m, Fsd), Björn Nyström (m, Khn), Lennart Johansson (s, Sfs), Kerstin Ekström (m, 

Kga), Franz Maretta (s, Dfs), Yvonne Nilsson (s, Kga), Christer Olken (s, Hsf), Cristina 
Hjalmarsson (s, Khn) 

Ersättare  

Övriga deltagare Förbundschef Peter Backman, Avd. chef Henrik Winkler, Ekonomichef Madelene Hedström, 
HR-specialist Cecilia Raner Björn, Avd. chef Tomas Carlsén, Avd. chef Susanne berg Larsson 

Utses att justera Ulf Söhrman 

Justeringens tid och plats Team Engine 2022-06-15 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Brandstationen Kristinehamn 

Underskrifter  Paragrafer 

 Sekreterare 

 _____________________________________________________  
Cecilia Raner Björn 

§ 11–14 

 Ordförande 

 ____________________________________________________________________  
Lennart Johansson 

 
 Justerande 

 ____________________________________________________________________  
Ulf Söhrman 
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 Sammanträdesprotokoll 
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 

 
Sammanträdesdatum: 2022-06-08 

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

2 (12) 

 
 
 
Mötet inleds med en rundtur på Värmlands brandhistoriska museum. 
 
§ 11 
Dagtidsstyrka med beredskap 
 

Beslut 

Direktionen beslutar att  
1. Inrätta en dagtidsstyrka med beredskap som ett projekt under perioden 

20230101–20241231.  
2. Kostnaden för projektet finansieras genom en minskning av förbundets egna 

kapital, totalt 8 mkr. 
3. Utvärdering av projektet skall göras senast 1 mars 2024 för att kunna fatta 

beslut om projektet ska avslutas eller om möjlighet finns för en permanent 
fortsättning från 1 januari 2025.  

Uppdrag 

I de senaste handlingsprogrammen för Bergslagens Räddningstjänst (BRT) har en 
ambition att ha styrkenumerären 1+5 i de fyra ”hörnen” Kristinehamn, Karlskoga, 
Filipstad och Hällefors kommunerna beskrivits. Politikerna i direktionen för BRT har gett 
tjänstemännen uppdraget att beskriva hur detta skulle kunna uppnås på olika sätt och 
även förorda ett förslag. Syftet med att ha denna numerär är att ha förmågan till 
samtidig invändig släckning och utvändig släckning/livräddning med höjdfordon. Flera 
utredningar har gjorts som pekar på en ökad trygghet vid insats för både drabbade och 
egen personal. 

 

Nuläge 

BRT har numerären 1+5 i Karlskoga, Filipstad och Hällefors men saknar detta i 
Kristinehamn. För kommunerna Degerfors och Storfors så kommer förstärkande station 
att vara på plats inom 10–15 minuter vilket ger förmågan inom rimlig tid även för dessa 
kommuner. I de södra delarna av Kristinehamns kommun finns orter (Bäckhammar, 
Nybble, Medhamn med flera) där det är lång insatstid för primärstationen Kristinehamn 
och ännu längre insatstider för förstärkande station varför det är av stor vikt att få till 
denna förmåga. 

 

Analys av olika lösningar, verksamhetsaspekt, ekonomi 

BRT har tagit fram tre olika lösningar för att åstadkomma numerären 1+5 i Kristinehamn. 
Dessa presenteras kortfattat nedan med kommentarer om fördelar och nackdelar det 
kan ge för förbundet samt ur ett ekonomiskt perspektiv. Lösningarna presenteras utan 
någon form av rangordning.  
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Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 

 
Sammanträdesdatum: 2022-06-08 
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1+5 i skift/jour varje dygn 

Varje skiftlag utökas med en person och bemanningen blir ständigt 1 styrkeledare och 5 
brandmän. Arbetsuppgifterna för den extra personen blir desamma som för övrig 
personal i skiftet; det vill säga övning, träning, områdesansvar etcetera. För att lösa 
personalbehovet behöver 5 heltidsanställda rekryteras. 
 
Fördelar: Ambitionen med 1+5 uppnås och det blir en högre operativ förmåga än i 
nuläget. Det finns ständig förmåga och en kort responstid vid insatser. Lätt att bygga 
upp en organisation relativt snabbt och enkelt att rekrytera. 
Nackdelar: Åtgärden medför en stor kostnad som ger ett mervärde i samband med 
insatser, framförallt i Kristinehamn, men bidrar inte så mycket till att utveckla BRT:s 
verksamhet eller förbundsövergripande uppgifter.  

 

1+4 i skift/jour varje dygn samt dagtidstyrka med en person i beredskap kvällar 

och helger 

Utöver ordinarie skift på 1+4 finns ytterligare dagtidspersonal bestående av brandmän 

vilket i princip innebär att det varje vardag mellan kl. 7:30-16:15 finns ytterligare 5 

brandmän i tjänst som är placerade i Kristinehamn. En av dessa brandmän är knuten till 

skiftet och har 90 sekunder anspänningstid medan övriga kan arbeta med 

förbundsövergripande arbetsuppgifter. Övriga tider, det vill säga på kvällar och 

helgdagar har en av dessa 5 personer beredskap med 5 minuters anspänningstid till 

brandstationen. Arbetsuppgifterna för denna dagtidspersonal skulle, förutom att 

upprätthålla kompetens för brandmansuppgiften, kunna vara förbundsövergripande 

uppgifter som tillsyn, extern utbildning, råd och information till allmänheten i 

brandskyddsfrågor, stöd till våra RIB stationer genom förbättrad utbildning, logistik, 

områdesansvar etcetera. I denna lösning skulle förbundets förmåga öka dagtid vilket 

innebär att våra RIB stationer skulle få mer stöd än vad som kan åstadkommas i dagens 

organisation samt att förbundets förmåga till stöd till allmänheten i brandskyddsfrågor 

ökar avsevärt. 

Dessutom skulle flexibiliteten och förmågan att skicka förstärkningsresurser till hela BRT 

öka oavsett var i förbundet (även till RRB) som det behövs. Under kvällstid och 

helgdagar är en person i beredskap och utgår från hemmet eller annan plats och åker 

endera till brandstationen för att hämta resursfordon eller åker direkt till platsen för 

händelsen med en liten brandbil. För att lösa personalbehovet behöver 5 

heltidsanställda rekryteras som dessutom kan uppfylla anspänningskravet på 5 min från 

sin bostad.  

 
Fördelar: Ambitionen med 1+5 uppnås och det blir en högre operativ förmåga än i 
nuläget. Stor ökning av förmågan dagtid. Stark organisation dagtid som gynnar hela BRT 
ur operativ aspekt.  Förbundets förmåga att stödja och utveckla verksamheten ökar. 
Nackdelar: Lite svårare att rekrytera då personer behöver bo nära sin arbetsplats i och 
med kort inställelsetid. Något längre insatstid på kvällar och helger 
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1+4 i skift/jour varje dygn samt en Räddningsman i beredskap dygnet runt 

Varje skiftlag utökas med en person och bemanningen blir 1 styrkeledare och 4 

brandmän i jour dygnet runt samt en person i beredskap i hemmet dygnet runt på årets 

alla dagar. Arbetsuppgifterna för den extra personen blir enbart operativa då den bara 

aktiveras vid larm. Övning och utbildning sker på kvällar en dag i veckan ca 52 h per år. 

Räddningsman i beredskap utgår från hemmet eller annan plats och åker endera till 

brandstationen för att hämta resursfordon eller åker direkt till platsen för händelsen 

med en liten brandbil. För att lösa personalbehovet behöver 5 brandmän rekryteras som 

kan uppfylla anspänningskravet på 5 min från sin bostad, arbetsplats och i övrigt inte 

befinna sig längre från brandstationen under beredskapstid, samma krav som ställs på 

de 6 RIB-stationer som finns i BRT.  

 

Fördelar: Ambitionen med 1+5 uppnås och det blir en högre operativ förmåga än i 
nuläget.  
Nackdelar: Lite svårare att rekrytera då personer behöver bo nära sin arbetsplats i och 
med kort inställelsetid. Något längre insatstid på kvällar och helger. Ingen ökad förmåga 
för andra uppgifter än den operativa. Den utökade förmågan kommer i stort bara 
Kristinehamn till gagn i och med att resursen är låst till en geografisk yta. Den föreslagna 
lösningen tar relativt lång tid att bygga upp, vi får räkna med minst 12–18 månader i och 
med att BRT skall stå för all skola, praktik, övning samt körkort. Detta är det mest 
sårbara förslaget i och med en stor personalomsättning inom denna grupp som har ett 
annat arbete samtidigt som de har beredskap för räddningsuppdrag. Förbundet ser 
redan i dagsläget ett problem med att rekrytera RIB-personal. 

 

Direktionens inriktning 

I de tidigare direktionsmöten där förslaget om införande av en dagtidsstyrka med 
beredskap placerad i Kristinehamn har tagits upp så har ovanstående alternativ 
beaktats. 
Det alternativ som direktionen valt att gå vidare med är det andra alternativet, 1+4 
skift/jour varje dygn samt en person i beredskap kvällar och helger.  
 
Vid direktionsmötet den 8 juni 2022 kommer direktionen att fatta ett slutgiltigt beslut 
och det är först efter detta som BRT kan starta upp processen. 

 

Förberedelser/arbetsgång 

Efter det att beslut är taget så behöver följande steg genomföras. 

 
Samverkan – Fackliga företrädare bjuds in för att diskutera upplägg, arbetsuppgifter och 
den fortsatta processen. 
Rekrytering – 5 personer ska anställas för projektet.  Annonser bör gå ut under juni 
2022. 
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Arbetsområden – Ett antal arbetsområden har föreslagits, se följande stycke, och detta 
kan behöva utvecklas än mer. 
Utbildning/introduktion – En plan för hur de nyanställda ska introduceras i sina roller 
ska tas fram där det framgår utbildningsbehov och individuell anpassning inför 
tjänsterna. 
Uppföljning/utvärdering – En plan för uppföljning och utvärdering av ”dagtidsstyrka” 
ska tas fram och genomförande bör ske senast under 3:e kvartalet av 2023 för att kunna 
anpassa ytterligare inför 2024. 

 

Arbetsområden dagtidsstyrka 

I nuläget har följande arbetsområden för ”dagtidstyrkan” identifieras. Dessa behöver 
förtydligas, målsättas och vilken befintlig funktion/tjänst som utgör arbetsledning bör 
utses. Detta görs med fördel i samverkan. 
 

• Utbildning/övning för RIB-personal 

• Extern utbildning, i nuläget grundläggande brandutbildning och Hjärt-Lung-
räddning. Detta kan komma att utökas. 

• Civila försvaret, tillkommande uppgifter från MSB/kommunerna. 

• Tillsyn enligt LSO 

• Annat förebyggande; Brandutbildning för skolelever (BUSE), blåljuskampen, 
trygghetsvandring, hembesök, deltagande i säkerhetsrelaterade och 
trygghetsskapande projekt tillsammans med BRT:s medlemskommuner. 

• Internkontroll av fordon, utrustning och material i enlighet med BRT:s system 
för internkontroll. 

• Logistik ex. besiktningar, reparationer, materialtransporter. Tillförs från 
nuvarande organisation där en tjänst redan finns som ska hantera detta och 
medför att kostnadsökningen inte blir lika stor. 

• Upprätthålla egen förmåga för att ingå i utryckningsfunktion. 
 

Kostnader 

Projektet medför vissa uppstartskostnader såsom möbler och utrustning som 
presenteras i kalkylen. Den största kostnaden för projektet är personalkostnaden som 
upp går till 7,3 mkr under projekttiden.  
 
Tanken är att vissa av de arbetsuppgifter som dagtidsstyrkan kommer att utföra 
genererar intäkter, men av försiktighetsprincip har dessa inte tagits med i beräkningen. 
 
Projektet kommer att ha en helt egen kostnads- och intäktsredovisning vilket gör det 
möjligt att följa upp löpande och projektet kommer att redovisas i de ekonomiska 
rapporterna till direktionen 
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Ekonomisk kalkyl - Dagtidsstyrka med beredskap  

(tkr) 2023 2024 

Personalkostnader 3 607 3 683 

Utrustning 455  73 

Fordon 33  34 

Oförutsett 82  76 

Totalt 4 177 3 866 

 
 
Följande utrusning har tagits med i beräkningen ovan (kr): 
 

Utrustning/person  2023 2024 

Kontorsmöbler  16 000 0 

Dator  10 000 0 

Office-licenser/ytterligare program  1 500 1 532 

Företagshälsovård - nyanställningsundersökning 6 000 0 

Årlig undersökning + EKG  0 6 500 

Vaccinering  2 500 0 

Utryckningskläder/utrustning  30 000 0 

Stations- och fyskläder  4 000 1 500 

Skor  1 000 0 

Tillsyn A - Kostnad för uppehälle MSB  15 000 0 

Övrig utbildning  5 000 5 105 

Totalt  91 000 14 637 

    
Fordon    
Beredskapsfordon (service, skatt, besiktning, försäkring etc.) 18 400 18 786 

Drivmedel   15 000 15 315 

Totalt  33 400 34 101 

 
En mindre post för oförutsedda kostnader har budgeterats, 2 % av de totala 
kostnaderna. 
 
Den totala kostnaden för projektet uppgår till 8 mkr och det finansieras med en 
minskning av förbundets egna kapital under 2023–2024. Förbundet kommer därför få 
ett negativt balanskravsresultat, som på grund av synnerliga skäl inte kommer att 
återställas.  
 
I enlighet med kommunallagen, ska ett underskott enligt balanskravet återställas inom 
tre år om det inte föreligger synnerliga skäl. Ett synnerligt skäl är 
räddningstjänstförbundets starka ekonomiska ställning. Med beaktande av det ingående 
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egna kapitalet om 40 465 tkr kommer inga åtgärder att vidtas för att återställa resultatet 
enligt balanskravet.  
 
Planen att utnyttja det egna kapitalet för att täcka det underskottet bryter inte mot 
kravet på en god ekonomisk hushållning då förbundet:  
• har täckning för hela pensionsåtagandet genom medlemskommunerna  
• inte har några banklån eller väsentliga externa skulder  
• har god likviditet  
• inte har någon känd riskexponering  
 
Underskott som uppstår av andra anledningar än budgeterat underskott ska generellt 
återställas inom tre år. 
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§ 12 
Delårsrapport januari – april 2022 
 

Beslut 
 
Direktionen godkänner upprättad delårsrapport för perioden januari-april 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt kommunallagen ska Bergslagens Räddningstjänst minst en gång per år 
upprätta en delårsrapport. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig 
redogörelse för utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet och resultat. 
Bergslagens Räddningstjänsts förbundsledning har upprättat en delårsrapport för 
perioden januari-april 2022. Resultatet för perioden uppgår till 2,6 mkr (3,7 mkr) 
och överskottet beror främst på lägre personalkostnader, reavinster vid 
försäljningar samt lägre kostnader för inköp. Årets prognos är fortfarande osäker 
då verksamheten påverkas av att inga längre mer omfattande larm sker under 
högsäsongen. Prognosen förutsätter även att semesterlöneskulden inte ökar mer 
än budgeterat samt att inga större underhålls- eller reparationskostnader 
tillkommer under året. Enligt den prognos KPA tagit fram beräknas årets 
pensionskostnader bli 1,2 mkr lägre än budgeterat.  
 
Den samlade bedömningen för perioden är att samtliga mål, både de finansiella 
målen och verksamhetsmålen, kopplade till god ekonomisk hushållning är 
uppfyllda. Prognosen för året är att måluppfyllelsen kommer att vara god. 
Måluppfyllelsen kopplad till verksamheterna för perioden anses vara god men 
det finns fortfarande några mål som är delvis uppfyllda som förbundet behöver 
arbeta vidare med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: 7375BA21-4A4E-49A3-BA6C-5BD189DC5C01. Page 8 of 13.



 Sammanträdesprotokoll 
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 

 
Sammanträdesdatum: 2022-06-08 

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

9 (12) 

 
§ 13 
 
Upphandling av släckbilar 
 
Beslut 
 
Direktionen beslutar att påbörja upphandlingen av två släckbilar till förbundet. 

 
Ärendebeskrivning  
 
I investeringsplanen som är upprättad för Bergslagens Räddningstjänst 2023–
2027 finns det 4,5 mkr avsatt 2023 samt 4,5 mkr avsatt 2024 för inköp av två 
släckbilar. Upphandlingen för dessa två släckbilar kommer att genomföras 
samtidigt, men leverans kommer att ske respektive år. För att inköpet ska kunna 
verkställas under 2023 och 2024 behöver en upphandling påbörjas snarast då 
leveranstiden beräknas till minst 12 månader. 
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§ 14 
 
Rapporter 
 
Delegation 
Beslut om inköp och attestbehörighet upp till 50 tkr på verksamhet 21000 samt 
löneredogörare Daniel Brandberg stationschef Kristinehamn. 
 
Ekonomi 
Under året kommer förbundet att börja byta ut tekniken för utalarmering på 
samtliga stationer, med start i den norra delen av förbundet. Arbetet kommer att 
pågå under 2022–2023 och den första delen beräknas kosta 200 tkr.  
 
Förbundet kan erbjuda både platsbundna och digitala externutbildningar. 
Efterfrågan har ökat något efter pandemin och förhoppningen är att intäkterna 
kommer uppnås under året. Personella förändringar på skyddsavdelningen 
medför att förbundet inte kommer kunna erbjuda kursen ”Heta arbeten” under 
hösten, vilket gör att intäkterna kommer bli lägre än budgeterat.  
 
Avskrivningskostnaderna beräknas bli något lägre än budget på grund av att vissa 
investeringar kommer genomföras senare än planerat samt för investering 
Kristinehamns kommun 2 mkr där ett separat investeringsbeslut krävs.  
 
Budgeten för pensionskostnader 2022 är lagd utifrån den beräkning som KPA 
gjorde i december 2020. Den senaste prognosen från KPA visar att 
pensionskostnaderna beräknas bli 1,2 mkr lägre än budgeterat.  
 
Prognosen för året är ganska osäker då prisutvecklingen i samhället kommer att 
påverka förbundets kostnader. Exempelvis kostnadsutvecklingen för drivmedel 
har resulterat i att drygt halva budgeten redan är förbrukad.  
 
Än så länge räknar förbundet med ett nollresultat för året, exklusive eventuella 
reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserad 
värdeförändring på kortfristiga placeringar. Det som kan påverka resultatet 
negativt är om förbundet får större och mer omfattande händelser som kräver 
stor personell insats. I prognosen förväntas semesterlöneskulden öka med 2,1 % 
 
Personal 
Det kommer att bli ytterligare tre pensionsavgångar i förbundet en 
brandmanheltid som slutar 2022-08-25, en styrkeledare heltid som slutar 2022-
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08-31 samt en brandinspektör som slutar 2022-08-31. Rekryteringsprocessen är 
påbörjad. 
 
Enkäten gällande våra medarbetares organisatoriska och sociala arbetsmiljö är 
utskickad och sista svarsdag är 2022-06-13, hittills har ca 64% svarat. 
 
Förbundets visselblåsarfunktion kommer att finnas på förbundets hemsida, 
riktlinjer och införandet är förhandlat med våra fackliga parter. 
 
Innan sommaren kommer det att genomföras skyddsombudsmöte med alla 
skyddsombud på förbundets brandstationer. 
 
Under sommaren kan det bli svårt med bemanningen på våra RiB stationer då 
semester och föräldraledigheter är planerade.  
 
Förebyggande  
Bemanningen på skyddsavdelningen kommer att bli mindre på grund av 
vakanser, annonsering efter brandinspektörer och brandingenjörer pågår. 
Grundläggande brandutbildning hålls idag delvis av brandmän som är inne och 
hjälper till.  
 
Räddningstjänstavdelningen 
Arbetet med att ta fram kravspecifikationer inför upphandling av två nya 
släckbilar till Khn och Kga har påbörjats.  
 
Larmcentralen 
Det är dags att upphandla nya bilar till larmcentralen och det kommer att bli 
elbilar.  
 
Info från Östra Värmlandsgruppen 
Uppräkning i budget och plan grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet som 
SKR presenterade den 17 februari 2022. På ekonomichefmötet den 11 maj 2022 
beslutades att Bergslagens Räddningstjänst får räkna upp budgeten med 2,9 % för 2023 
och kommer därför avvika från det beslut som tagits i samrådsgruppen att använda det 
PKV som presenteras i oktober 2022 för uppräkning. 

 
Sotning 
Förbundet har fått i uppdrag av samrådsgruppen att titta på nuläge, vad gäller 
taxa för sotning, för att kunna åstadkomma en gemensam taxa när det gäller 
inställelsetiden för sotning. Tanken är att det ska vara samma pris för sotning 
oavsett vilken kommun man tillhör. Det är kommunfullmäktige i respektive 
kommun som tar beslutet. Uppdraget inkluderar även att se över taxesättning 
för stavsotning.  
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Civila försvaret 
Information om nuläge och framtid av räddningstjänstens roll i det civila 
försvaret.  
 
Begäran om entledigande 
David Fridholm (S) har begärt entledigande från uppdragen som ersättare i Bergslagens 
Räddningstjänst. 
 
Beslut 
Samtliga rapporter godkänns och läggs till handlingarna. 
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Protokoll  2022-09-23

Tid och plats
2022-09-23, kl. 09:00 – 10:40
Karlstad CCC, samt via länk

Tjänstgörande
Mattias J Fröding (KD) ordförande
Peter Söderström (S) (Arvika)
Johanna Söderberg (C) (Eda)
Göran Adrian (C) (Forshaga)
Tomas Nilsson (S) (Grums)
Kenth Carlsson (KD) (Hammarö)
Christian Sjöholm (S) (Kil)
Tobias Eriksson (S) (Sunne)
Ola Johansson (M) (Säffle)
Rolf Emanuelsson (C) (Årjäng)
Tomas Pettersson (S) (Hagfors), tjänstgör för Jens Fischer (OR)

Justerare
Peter Söderström

Tid och plats för justering
Karlstad, 3 oktober, digital justering

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

Nämnd Gemensam drift- och servicenämnd

Sammanträdesdatum 2022-09-23

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-04.....................................................

Datum då anslaget tas ner 2022-10-26.....................................................

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, 

Karlstad

Underskrift .......................................................................

Comfact Signature Referensnummer: 49522SE
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Protokoll  2022-09-23

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad    Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213

Övriga närvarande
Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun
Erika Sörqvist, koordinator drifts- och servicenämnden, Karlstads kommun
Roberta Jonsson, controller, Karlstads kommun, klockan 09:00-09:30
Görel Jernberg, lönechef Kristinehamns kommun, klockan 09:30-10:00
Jenny Alpmyr, HR-chef Kristinehamns kommun, klockan 09:30-10:00
Jennie Thorén Johnson, projektledare Karlstads kommun, klockan 10:00-10:15

Underskrifter
Sekreterare .................................................................................

Erika Sörqvist

Ordförande .................................................................................
Mattias J Fröding

Justerare .................................................................................
Peter Söderström
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Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad    Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213

§ 5

Delårsrapport 2022
Dnr DSN/2022:20     Dpl 10

Drifts- och servicenämndens beslut
Drifts- och servicenämndens delårsrapport för 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Drifts- och servicenämnden har per den 31 augusti 2022 upprättat 
delårsbokslut med helårsprognos. Rapporten innehåller periodens viktigare 
händelser, en beskrivning av periodens utfall och helårsprognos samt 
uppföljning av de nämndmål nämnden beslutade om i sin verksamhetsplan.

Drifts- och servicenämnden förväntas redovisa ett resultat motsvarande 
budget.  

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2022. 
Delårsbokslut med helårsprognos för drift-och servicenämnden 15 
september 2022.
Bilaga: Delårsrapport 2022.

Beslutet skickas till
Samtliga parter i Drifts-och servicenämnden.

Comfact Signature Referensnummer: 49522SE
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Protokoll  2022-09-23

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad    Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213

Information

Lönecentrum Östra Värmland
Görel Jernberg, lönechef Kristinehamns kommun, och Jenny Alpmyr, HR-chef 
Kristinehamns kommun, informerar.

Uppföljning av förstudie upphandling elevhälsosystem
Jennie Thorén Johnson, projektledare Karlstads kommun, informerar.

Återkoppling gällande ansökan om busskort i e-tjänst
Erika Sörqvist, koordinator drifts- och servicenämnden, Karlstads kommun, 
informerar.

Informationsmaterial, drifts- och servicenämnden
Erika Sörqvist, koordinator drifts- och servicenämnden, Karlstads kommun, 
informerar.

Inventering av verksamhetssystem
Erika Sörqvist, koordinator drifts- och servicenämnden, Karlstads kommun, 
informerar.
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EKONOMISTYRNING 

Prognos driftbudget 
Belopp i tkr Årsbudget Prognos Avvikelse 

Nettokostnad 0 0 0 

Kommentar till budgetavvikelser 

Drifts- och servicenämnden har som avsikt att varje kostnad alltid ska motsvaras med en intäkt, då 
nämnden i sig inte har några budgeterade medel. Nämnden förväntas presentera totalomsättning på 
cirka 12,293 mkr, vilket är 376 tkr högre än budgeterat. 

Den ökade budgetomsättningen beror bland annat på större inköp av nätutrustning än planerat. Årjängs 
kommun har anslutit sig till avtalet, medan Kristinehamns kommuns planerade inköp minskas. 
Prognosen för året är 1,6 mkr, vilket är 300 tkr högre än budgeterat. 

Projektplatsen avslutade sina aktiviteter under 2021, men avtalet gäller till den 30 april 2022. Drifts- 
och servicenämnden presenterar därför ett utfall på cirka 93 tkr gällande Projektplatsen, vilket ej var 
budgeterat. Kostnaden hanteras via nämndens administration och faktureras inte till medlemmarna. 
Eventuell användning av eget kapital meddelas senare under året. 

Slutligen förväntas kostnader för Sjunet vara 17 tkr lägre än budgeterat. 
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MÅLSTYRNING 

Avvikelser från övergripande mål 

Arbetet med nämndsmålen för 2022 löper på inom ordinarie verksamhet. I nuläget finns inga 
konstaterade avvikelser. 

 

Kort status gällande målen i verksamhetsplanen: 

Nämndsmål 2022 

 Skapa strukturer och tydliggöra beredningsprocessen samt ärendegången 

Mätmetod av måluppfyllelse: 

 Att beredningsprocess och ärendegång finns dokumenterade och är väl kända av nämnden och 
samverkansparterna. 

Status: Ingen aktuell avvikelse. Arbetet fortgår. 

  

 Kontinuerlig information till nämnden gällande relevant lagstiftning, andra kommuners 
samverkan etc 

Mätmetod av måluppfyllelse: 

 Att nämnden kontinuerligt, vid minst ett tillfälle per år får information om relevant lagstiftning 
eller om annan information som är relevant för nämndens verksamhet. 

Status: Ingen aktuell avvikelse. Arbetet ingår i den planerade verksamheten för nämndens 
verksamhetsår. 

  

 Existerande samverkan återrapporteras till nämnd 

Mätmetod av måluppfyllelse: 

 Att ansvarig för tidigare upphandlat samverkansprojekt besöker nämnden vid minst ett tillfälle 
under året. 

 Resultatet av besöket sammanställs och presenteras för nämnden vid nästkommande tillfälle. 

Status: Ingen aktuell avvikelse. Ansvariga för e-tjänsteplattformen besöker drifts- och servicenämnden 
i maj månad, för att rapportera kring aktuell status, utveckling och vad som är aktuellt inom 
samverkan nu. 

  

 Utvärdering av tidigare genomförda upphandlingar 

Mätmetod av måluppfyllelse: 

 Erfarenhetsinsamling och utvärdering av nämndens tidigare upphandlingar och de pågående 
samverkansprojekt som finns sammanställs och presenteras för nämnden. 

 Förslag till förbättringsområden tas fram och presenteras för nämnden. 

Status: Ingen aktuell avvikelse. Arbetet är ännu ej påbörjat, utan planeras att starta i början av andra 
halvåret 2022. 

 

  

 Öka kännedomen om DSN 
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Mätmetod av måluppfyllelse: 

 Informationsmaterial är framtaget 
 Strategi för hur informationsmaterialet ska spridas inom parternas egna organisationer 
 Informationsmaterialet sprids till samtliga samverkansparter, strategiska nätverk och 

eventuella andra parter 

Status: Ingen aktuell avvikelse. Arbetet är påbörjat. 



Totalt
Nätutrustning E-id Bibliotek Gymn. Ant. E-tjänster Projektplatsen Sjunet Sambruk Medlemsavg.

Karlstad 1 309 000 424 000 92 655 3 600 58 000 77 750 1 965 005
Arvika 32 000 420 000 116 000 262 000 3 600 8 000 77 750 919 350
Eda 48 000 181 000 39 000 87 000 3 600 8 000 77 750 444 350
Filipstad 36 000 211 000 78 000 106 000 3 600 8 000 77 750 520 350
Forshaga 55 000 220 000 52 000 117 000 3 600 8 000 77 750 533 350
Grums 25 000 186 000 41 000 92 000 3 600 8 000 77 750 433 350
Hagfors 33 000 224 000 52 000 117 000 3 600 8 000 77 750 515 350
Hammarö 12 000 284 000 75 000 169 000 3 600 8 000 77 750 629 350
Kil 43 000 226 000 55 000 123 000 3 600 8 000 77 750 536 350
Kristinehamn 300 000 0 400 000 170 000 3 600 8 000 77 750 959 350
Munkfors 22 000 106 000 17 000 38 000 3 600 8 000 77 750 272 350
Storfors 9 000 111 000 18 000 3 600 8 000 77 750 227 350
Sunne 85 000 245 000 60 000 135 000 3 600 8 000 77 750 614 350
Säffle 500 000 53 000 278 000 126 000 156 000 3 600 8 000 77 750 1 202 350
Torsby 48 000 226 000 52 000 117 000 3 600 8 000 77 750 532 350
Åmål 0 0 165 000 165 000
Årjäng 800 000 25 000 199 000 45 000 101 000 8 000 77 750 1 255 750
Räddningstjänst 16 000 0 75 000 91 000
Region Värmland 0 380 000 77 750 457 750
Landstimget 18 000 18 000

1 600 000 542 000 5 224 000 1 585 000 1 695 000 93 000 54 000 178 000 1 322 000 12 293 000

Totalt
Nätutrustning E-ID Bibliotek Gymn. Ant. E-tjänster Projektplatsen Sjunet Sambruk Medlemsavg.

Budget 2022 1 300 000 542 000 5 224 000 1 585 000 1 695 000 0 71 000 178 000 1 322 000 11 917 000
Prognos 2022 1 600 000 542 000 5 224 000 1 585 000 1 695 000 93 000 54 000 178 000 1 322 000 12 293 000
Diff 300 000 0 0 0 0 93 000 -17 000 0 0 376 000

Tjänster via Karlstads avtal med lev. Grundtjänster

Tjänster via Karlstads avtal med lev. Grundtjänster

Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2022



 

 

  sid 1 (1) 

 
 

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad    Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se 
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213 

GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll 2022-05-13 
 
 
§ 4 
 
Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 
månader 
Dnr DSN/2022:16     Dpl 10 
 
Gemensam drift- och servicenämnds beslut 
Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Drifts- och servicenämnden har som avsikt att varje kostnad alltid ska 
motsvaras med en intäkt. Nämnden förväntas för 2022 presentera en 
helårsomsättning på cirka 12,293 mkr, vilket är 376 tkr högre än budgeterat. 
 
Ökningen beror större inköp av nätutrustning än planerat, då Årjängs 
kommun anslutit sig till avtalet. Utfall för Projektplatsen, som avslutades 
den 30 april 2022, är 93 tkr, vilket ej är budgeterat. Utfallet för Sjunet 
prognostiseras bli cirka 17 tkr mindre än budgeterat. 
 
Drifts- och servicenämndens nämndmål för 2022 är: 

- Skapa strukturer och tydliggöra beredningsprocessen samt 
ärendegången. 

- Kontinuerlig information till nämnden gällande relevant lagstiftning, 
andra kommuners samverkan etc. 

- Existerande samverkan återrapporteras till nämnd. 
- Utvärdering av tidigare genomförda upphandlingar. 
- Öka kännedomen om drifts- och servicenämnden. 

Arbetet med samtliga nämndmål fortgår enligt plan och inga avvikelser 
finns att rapportera. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2022. 
Rapport Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader. 
Bilaga Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga parter i Drifts- och servicenämnden. 
 

mailto:karlstadskommun@karlstad.se


  
Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Östanvindsgatan 14, Karlstad, kl.10:00-11:30 
 
 

 

Beslutande Henrik Samuelsson (M) (ordförande) (Region Värmland) 
Eva Frykenberger (C) (vice ordförande) (Kils kommun) 
Marita Ögren (C) (Region Värmland) 
Maria Norell (S) (Forshaga kommun) 
Gert Dahlberg (S) (Sunne kommun) 
Gert Cordes (C) (Kristinehamns kommun) 
Aurora Rioflorido (S) (Storfors kommun) 
Ulrika Nilsson (S) (Grums kommun) 
Lise-Lotte Wignell (C) (Årjängs kommun)  ersätter Annelie Heed (S) 
Jonas Ås (S) (Arvika kommun) 
Tommy Olsson (S) (Torsby kommun)  ersätter Claes Widell (C) 

 
 

 

Ersättare Bo Andersson (S) (Kristinehamns kommun) 
Judith Kisch (M) (Grums kommun) 

 
 

 

I tjänsten Anna Frödin (ledningsstrateg) 
Marianne Fleron (verksamhetschef) 
Tobias Nyåker (enhetschef) 
Fredrik Lindstedt (controller) §51 
Erik Lisshammar (nämndsekreterare) 

 
 

 

Justering Gert Dahlberg (S) utsågs jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 

 

 

Sekreterare ...............................................    
 Erik Lisshammar  

Ordförande ...............................................        ................................................ 
 Henrik Samuelsson (M)  

Underskrifter 

Justerande ...............................................         ................................................   
  Gert Dahlberg (S)  
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Hjälpmedelsnämnd   
Sammanträdesdatum 2022-09-23   

Datum då anslaget  
sätts upp 

 
Datum då anslaget  
tas ner 

 

  
Förvaringsplats för 
protokollet 

 

  
................................................. Underskrift 
Erik Lisshammar 
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Innehållsförteckning 

§ 39 Upprop 
§ 40 Val av justerare 
§ 41 Fastställande av föredragningslistan 
§ 42 Synpunkter från kommuner och dialog 
§ 43 Introduktionsinformation till nya ledamöter 
§ 44 Hjälpmedelsnämndens sammanträdesdagar 2023 
§ 45 Information Hjälpmedelsservice 2022 
§ 46 Rätt användning av hjälpmedel 
§ 47 Välfärdsteknik 2022 
§ 48 Revidera reglemente och avtal för hjälpmedelsnämnden 
§ 49 Nämndplan för hjälpmedelsnämnden 2023 
§ 50 Delårsrapport för hjälpmedelsnämnden 2022 
§ 51 Ekonomiskt utfall hjälpmedelsnämnden 2022 
§ 52 Handlingsplan för digital infrastruktur 
§ 53 Val av ny ledamot i hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 
§ 54 Introduktionsinformation till nya ledamöter 
§ 55 Hjälpmedelsnämndens sammanträdesdagar 2023 
§ 56 Delårsrapport för hjälpmedelsnämnden 2022 
§ 57 Nämndplan för hjälpmedelsnämnden 2023 
§ 58 Handlingsplan för digital infrastruktur 
§ 59 Val av ny ledamot i hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 

§ 60 Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan om Utred regelverket för fritidshjälpmedel 
för barn och unga med inriktning mot jämlika förutsättningar inklusive avgiftsfrihet 

§ 61 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunala nämnder samt övriga 
uppdragstagare 2021 

§ 62 Välfärdsteknik 2022 
§ 63 Revidera reglemente och avtal för hjälpmedelsnämnden 

§ 64 Uppdrag till Socialstyrelsen att analysera förutsättningar för nationella riktlinjer för 
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel 
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§ 39 
Upprop 
 

Sammanfattning av ärendet 
Upprop förrättas. 
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§ 40 
Val av justerare 
 

Beslut 
Gert Dahlberg (S) utses jämte ordförande att justera protokollet. 
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§ 41 
Fastställande av föredragningslistan 
 

Beslut 
Föredragningslistan fastställs. 
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Informations- och dialogärenden samt föredragningar inför beslut 
  

 

§ 42 Dnr  HMN/220015 

Synpunkter från kommuner och dialog 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Henrik Samuelsson (M) fördelar ordet mellan förtroendevalda 
kommunrepresentanter. De berättar vad som är aktuellt och på gång i sina kommuner. Flera 
deltagare tar upp var man befinner sig i processen med revideringen av hjälpmedelsnämndens 
reglemente. 
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§ 43 Dnr  HMN/220031 

Introduktionsinformation till nya ledamöter 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningsstrateg Anna Frödin och nämndsekreterare Erik Lisshammar berättar om den 
introduktionsinformation som tagits fram för nya ledamöter och ersättare. 
Introduktionsinformationen består av ett dokument med titeln "Välkommen till 
hjälpmedelsnämnden". Till det som behandlas i dokumentet hör hjälpmedelsnämndens 
bakgrund och rollen som förtroendevald. Dokumentet innehåller även användbara 
kontaktuppgifter samt en länk för ytterligare informationsfördjupning. Genom att skicka 
ut introduktionsinformationen till nya förtroendevalda är förhoppningen att starten för den 
som påbörjar ett nytt uppdrag i nämnden ska underlättas. Möjligen kan också närvaron på 
sammanträdena förbättras som en positiv effekt.  

  

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden. Synpunkten framförs att det är bra om 
informationsmaterialet anpassas så att det även kan användas för att sprida kunskap om 
hjälpmedelsnämnden i kommunerna.   
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§ 44 Dnr  HMN/220033 

Hjälpmedelsnämndens sammanträdesdagar 2023 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Erik Lisshammar förklarar att hjälpmedelsnämnden behöver fastställa sina 
dagar för sammanträden under 2023. De datum som föreslås bygger på Region Värmlands 
mötesagenda. 

  

Arbetsutskottets sammanträdesdagar är redan beslutade. De är inplanerade ungefär två veckor 
före nämndmötena. 

  

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden. Lämpliga mötestider under sammanträdesdagarna 
behandlas i samtalet. Fördelar kontra nackdelar med digitala respektive fysiska möten 
diskuteras. 
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§ 45 Dnr  HMN/220006 

Information Hjälpmedelsservice 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Tobias Nyåker informerar om vad som är aktuellt och på gång inom 
verksamheten med anknytning till hjälpmedelsnämndens ansvarsområde. 

  

Arbetet med fysiska utbildningar återupptas. Det är efterlängtat efter ett uppehåll under 
pandemin. 

  

Upphandlingar genomförs inom ramen för det sjukvårdsregionala samarbetet 7-klövern. 
Region Värmland är värdlän för en av de nu pågående upphandlingarna. 

  

En hjälpmedelskonferens i Stockholm har besökts. Där har diskussioner bland annat förts om 
det nya regelverket för medicintekniska produkter (MDR). Högre krav ställs numera på att 
hjälpmedel ska vara spårbara.  

  

Det har inrättats en särskild grupp för att se över behovet av dispenser vid förskrivning 
kopplade till inkontinens. Liknande grupper finns sedan tidigare inom andra områden. 

  

Kraven på lagerhållning av hjälpmedel väntas öka. Det kan bli en konsekvens av att mer 
fokus i samhället läggs på krisberedskap. 

  

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden. 
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§ 46 Dnr  HMN/210019 

Rätt användning av hjälpmedel 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hjälpmedelsnämnden har 2022-03-11 beslutat att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag 
att undersöka hur stort problemet med hjälpmedel som inte används på rätt sätt är genom 
kontakt med nätverket för hjälpmedel i Värmland. Verksamhetschef Marianne Fleron och 
enhetschef Tobias Nyåker lämnar efterfrågad redogörelse om vad som framkommit. 

  

Inom nätverket uppfattas inte det här som ett omfattande problem. Det ingår i ansvaret att se 
till att hjälpmedel används på rätt sätt och därmed säkerställs detta. Om något inte fungerar 
som det är tänkt får en avvikelse göras i kommunen. Hjälpmedelsnämndens roll är att utbilda. 
Förskrivare kan visa hur hjälpmedel ska användas. Det är viktigt att framför allt ny personal 
får reda på hur hjälpmedel används på rätt sätt.  

  

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden. 
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§ 47 Dnr  HMN/220005 

Välfärdsteknik 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningsstrateg Anna Frödin återkommer till att hjälpmedelsnämnden 2022-05-12 godkände 
slutrapporten om välfärdsteknik. Vid samma tillfälle beslutade nämnden att lyfta 
välfärdstekniksfrågan till Värmlandsrådets direktörsberedning för dialog om den fortsatta 
hanteringen av och samverkan i frågan. Anna har som hastigast fått möjlighet att ge 
lite information och framföra nämndens tankar på ett möte för direktörsberedningen som hon 
varit inbjuden till. 

  

Regiondirektören håller frågan om välfärdsteknik fortsatt vid liv. Anna ser till att 
vara uppdaterad om vad som händer genom kontakt med direktören. Det tycks finnas en bild 
av att digitalisering och välfärdsteknik är stora frågor som rör verksamhetsutveckling och 
därför sådant som behöver utredas mer. Inom direktörsnätverket verkar det därför nu som att 
man vill göra en fördjupad utredning och låta en extern arbetsgrupp se över vad som är 
smartast att samverka kring.  

  

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden. Nämnden uttrycket viss oro för att en ny utredning ska 
dra ut på tiden och kanske inte heller komma fram till helt tydliga slutsatser om 
välfärdsteknikens hantering. Ledamöter menar att det kan förekomma missförstånd kring 
hur välfärdsteknik berör hjälpmedelsnämnden. För nämnden handlar frågan om att hjälpa 
sköra människor i behov av stöd att självständigt klara av grundläggande uppgifter i vardagen. 
Det kan exempelvis vara att sköta sin egen hygien.   
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§ 48 Dnr  HMN/210029 

Revidera reglemente och avtal för hjälpmedelsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Erik Lisshammar redogör för processen med att revidera 
hjälpmedelsnämndens reglemente för att tillåta närvaro på distans. Efter det senaste 
nämndsammanträdet har ett brev med en uppmaning att revidera reglementet enligt bilagt 
förslag skickats ut till samtliga huvudmän. Hittills har Region Värmland och ett tiotal 
kommuner godkänt förslaget till reviderat reglemente. Besked inväntas från fler kommuner i 
närtid. Företrädare för kommuner i hjälpmedelsnämnden får gärna hålla sig uppdaterade om 
hur ärendet hanteras i sina respektive hemkommuner och återkoppla till nämnden om de får 
kännedom om något av intresse. För att ändringen i reglementet ska träda i kraft är det en 
förutsättning att alla huvudmän fattar likalydande beslut. 
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 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 49 Dnr  HMN/220002 

Nämndplan för hjälpmedelsnämnden 2023 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hjälpmedelsnämnden har beslutat om en preliminär nämndplan 2022-05-12, vilken bilagts 
regionplanen. Det nu färdiga förslaget till mer heltäckande nämndplan presenteras av 
ledningsstrateg Anna Frödin. Anna går igenom skillnaderna i nämndplanen sedan senaste 
nämndsammanträdet samt förklarar hur det har resonerats kring dessa förändringar. I 
omarbetad text framhävs det tydligare att hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd för 
alla Värmlands kommuner och Region Värmland. Nämndplanen avgränsas tydligare till 
att bara behandla det som rör nämndens ansvarsområden. Kommunikation lyfts in som en ny 
underrubrik under Hållbar organisation och kopplas till en indikator. Utifrån kommentarer 
som hjälpnämndens ledamöter tidigare har lämnat läggs det till en formulering om att 
öppenhet för nya arbetssätt som stödjer utveckling ska genomsyra nämndens arbete.  

  

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden. 
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Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 50 Dnr  HMN/220029 

Delårsrapport för hjälpmedelsnämnden 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljningen genom delårsrapporten bygger den nämndplan och internkontrollplan som 
förra året togs fram inför 2022. Ledningsstrateg Anna Frödin sammanfattar delårsrapportens 
viktigaste innehåll. Ekonomiskt visar delårsresultatet på ett överskott i såväl utfall för nuläget 
som i prognos för helåret. Världsläget fortsätter att påverka verksamheten. Utredningen om 
välfärdsteknik är slutrapporterad. Resultatmålet God hjälpmedelsförsörjning utifrån 
individens behov bedöms komma att uppnås med undantag för elektriska rullstolar, där 
väntetiden är längre än vad som är önskvärt. Inom det området innefattar nämndens uppdrag 
upphandling och beslut om gemensamma riktlinjer. Anna går igenom vad uppföljningen av 
genomförda upphandlingar, utbildningar för förskrivare, lokala nätverksträffar, teknisk 
beredskap och leveranssäkerhet visar. 

  

Beträffande närvaro och representation har de planerade åtgärderna med kallelserna 
genomförts och det stående ärendet som behandlar synpunkter från kommuner och dialog 
lagts till på dagordningarna. Förtydligandet av vad det innebär att vara förtroendevald i 
nämnden får fortfarande betecknas som pågående. Introduktionsinformationen för nya 
ledamöter som det ska fattas beslut om senare under dagens sammanträde anknyter till denna 
punkt.   

  

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden. 

  

(Bildpresentation HMN/220029) 
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Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 51 Dnr  HMN/220042 

Ekonomiskt utfall hjälpmedelsnämnden 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Fredrik Lindstedt rapporterar om ekonomin. Skillnaderna mot det preliminära 
utfall som redovisades för arbetsutskottet är små. Nettokostnaderna för perioden januari-
augusti ligger 213 000 kr under vad som budgeterats. De direkta kostnaderna på 
ansvarsenheten är lägre jämfört med budgeten. Detta beror till största delen på 
personalkostnader med koppling till sjukfrånvaro, men också i mindre omfattning på övriga 
verksamhetskostnader. Intäkterna är hittills något högre än förväntat till följd av fakturering 
relaterad till en kommun. Denna avvikelse kommer att upphöra sett till helår. Prognosen tyder 
på att resultatet för 2022 ändå kan bli ett litet överskott.  

  

(Bildpresentation HMN/220042) 
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Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 52 Dnr  HMN/220032 

Handlingsplan för digital infrastruktur 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningsstrateg Anna Frödin talar om att hjälpmedelsnämnden har fått tillfälle att lämna ett 
svar på en remiss från regionala utvecklingsnämnden angående en framtagen handlingsplan 
för digital infrastruktur. I remissvaret betonar nämnden vikten av en robust digital 
infrastruktur i hela Värmland. Hjälpmedelsnämnden ser därför positivt på den inriktning som 
föreslås i handlingsplanen. Nämnden delar uppfattningen att den digitala infrastrukturen både 
är en förutsättning för Värmlands attraktivitet och den digitala utveckling som regionen 
genomgår med koppling till bland annat nära vård och hållbar omställning. 
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Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 53 Dnr  HMN/220039 

Val av ny ledamot i hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Erik Lisshammar meddelar att kommunfullmäktige i Årjängs kommun har 
beviljat Ulla Carlbergs (C) begäran om entledigande och i stället utsett Lise-Lotte Wignell (C) 
till ny ersättare i hjälpmedelsnämnden. Med anledning av entledigandet i 
hjälpmedelsnämnden lämnar Ulla Carlberg (C) också naturligt sin plats som ledamot i 
arbetsutskottet. Hjälpmedelsnämnden föreslås därför utse Lise-Lotte Wignell (C) till ny 
ledamot i arbetsutskottet fram till årets slut, eftersom ett nytt utskott kommer tillträda 
därefter. Lise-Lotte Wignell (C) berättar att Ulla Carlberg (C) har fått ett uppdrag som 
kommunrevisor i Årjängs kommun och att det är därför hon inte har möjlighet att fortsätta 
som förtroendevald kommunrepresentant i hjälpmedelsnämnden. 

  

Som ett led i arbetet för ökad närvaro och god representation är det viktigt att fylla uppkomna 
vakanser snarast möjligt. Detta gäller även när det som i detta fall enbart återstår ett 
utskottsmöte under mandatperioden. Det sista arbetsutskottet kommer att hållas 2022-10-24. 
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Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Beslutsärenden 
  

  

  

 

§ 54 Dnr  HMN/220031 

Introduktionsinformation till nya ledamöter 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar 

1. Godkänna introduktionsinformation för nya ledamöter i hjälpmedelsnämnden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett dokument med introduktionsinformation för nya ledamöter 
och ersättare i Hjälpmedelsnämnden med information för att underlätta det nya uppdraget. 
Informationen behandlar nämndens bakgrund och rollen som förtroendevald. Dokumentet 
innehåller även väsentliga kontaktuppgifter samt en länk för ytterligare 
informationsfördjupning. 
 

Beslutsunderlag 
 §41  Introduktionsinformation till nya ledamöter 
 Tjänsteskrivelse - Introduktionsinformation till nya ledamöter 
 Välkommen till hjälpmedelsnämnden 

 

Utdraget skickas till 
Samverkande kommuner i Hjälpmedelsnämnden 
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Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 55 Dnr  HMN/220033 

Hjälpmedelsnämndens sammanträdesdagar 2023 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar 

1. Hjälpmedelsnämnden sammanträder följande dagar under 2023: 
  

 27 januari (konstituerande) 
 23 februari 
 12 maj 
 21 september 
 10 november 

 

Sammanfattning av ärendet 
Hjälpmedelsnämnden har att fastställa dagar för sammanträden under 2023. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - Hjälpmedelsnämndens sammanträdesdagar 2023 
 Mötesagenda Region Värmland 2023 NY 

 

Utdraget skickas till 
Samverkande kommuner i Hjälpmedelsnämnden 

Sekretariatet 
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Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 56 Dnr  HMN/220029 

Delårsrapport för hjälpmedelsnämnden 2022 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar 

1. Godkänna föreliggande delårsrapport för hjälpmedelsnämnden 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I nämndens uppgifter ingår att enligt nämndens reglemente att följa upp verksamheten och 
ekonomin och redovisa därmed förknippade rapporter (bland annat prognoser, delårs- och 
årsbokslut) till regionstyrelsen.  
 
Hjälpmedelsnämnden redovisar utifrån nämndens mätplan för perioden 1 januari till 31 
augusti 2022, resultatmål: ska verka för att länets invånare erbjuds en god 
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Hjälpmedlen ska följa brukaren.  
 
Måluppfyllelse redovisas i Hjälpmedelsnämndens mätplan. 
 

Beslutsunderlag 
 §42  Delårsrapport för hjälpmedelsnämnden 2022 
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2023 för hjälpmedelsnämnden 
 Delårsrapport 2022 Hjälpmedelsnämnden 

 

Utdraget skickas till 
Samverkande kommuner i Hjälpmedelsnämnden 

Regionstyrelsen 
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Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 57 Dnr  HMN/220002 

Nämndplan för hjälpmedelsnämnden 2023 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar 

1. Godkänna upprättat förslag till nämndplan och mätplan för verksamhetsåret 2023. 

  
 

Sammanfattning av ärendet 
Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd för Region Värmland och Värmlands 
kommuner. Hjälpmedelsnämnden arbete bidrar till att skapa det Värmland vi vill ha och 
behöver i enlighet med vår överenskomna Värmlandsstrategi. Nämnden uppdrag är en av 
förutsättningarna i omställningsarbetet till en Nära vård. Hjälpmedelsnämnden har ett 
resultatmål: 

 
- God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov 
 

Beslutsunderlag 
 §43  Nämndplan för hjälpmedelsnämnden 2023 
 Tjänsteskrivelse - Nämndplan inklusive mätplan för hjälpmedelsnämnden 2022 
 Nämndplan 2023 Hjälpmedelsnämnden 

 

Utdraget skickas till 
Samverkande kommuner i Hjälpmedelsnämnden 

Regionstyrelsen 
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Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 58 Dnr  HMN/220032 

Handlingsplan för digital infrastruktur 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar 

1. Godkänna upprättat svar på remiss. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hjälpmedelsnämnden har uppmanats att svara på remissen om Handlingsplan för digital 
infrastruktur. Nämnden vill betona vikten av en robust digital infrastruktur i hela Värmland. 
Hjälpmedelsnämnden ser därför positivt på den inriktning som föreslås i handlingsplanen.  
 

Beslutsunderlag 
 §44  Handlingsplan för digital infrastruktur 
 Tjänsteskrivelse - Svar på remiss Handlingsplan för digital infrastruktur 
 Svar på remiss Handlingsplan för digital infrastruktur 
 Handlingsplan för digital infrastruktur - Remissutgåva 
 Följebrev remiss av Handlingsplan för digital infrastruktur( 
 Protokollsutdrag regional utvecklingsnämnd 2022-05-10 §92 

 

Utdraget skickas till 
Regionala utvecklingsnämnden 
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Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 59 Dnr  HMN/220039 

Val av ny ledamot i hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar 

1. Lise-Lotte Wignell (C) utses som ledamot i hjälpmedelsnämndens arbetsutskott i stället för 
Ulla Carlberg (C) fram till perioden 31 december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Årjängs kommun beviljade den 20 juni 2022 Ulla Carlbergs (C) 
begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ersättare i hjälpmedelsnämnden 
(KS/2022:198 §72) och utsåg i stället Lise-Lotte Wignell (C) till ny ersättare i 
hjälpmedelsnämnden (KS/2022:199 §73). 

  

Med anledning av entledigandet föreslås Lise-Lotte Wignell (C) utses som ledamot i 
hjälpmedelsnämndens arbetsutskott i stället för Ulla Carlberg (C) fram till perioden 31 
december 2022.  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - Val av ledamot till hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 
 KS_2022_199-KF §73 Val av ersättare i Hjälpmedelsnämnden efter Ulla Carlberg (C) 
 KS_2022_198-KF §72 Begäran om entledigande som ersättare i Hjälpmedelsnämnden, Ulla 

Carlberg (C) (1) 
 

Utdraget skickas till 
Årjängs kommun 
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Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Ärenden för kännedom 
  

  

 

§ 60 Dnr  HMN/220038 

Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan om Utred 
regelverket för fritidshjälpmedel för barn och unga med 
inriktning mot jämlika förutsättningar inklusive avgiftsfrihet 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar 
1. Redovisning av ärendet för kännedom läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Värmland har beslutat att uppdra åt regiondirektören 
att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda barn och unga med behov av 
fritidshjälpmedel möjlighet till fritidsaktiviteter på lika villkor som andra barn och unga. 
Detta gäller inklusive möjligheten att göra hjälpmedlen helt avgiftsfria samt att föreslå 
finansiering och återkomma med förslag. Bakgrunden till uppdraget är ett politiskt initiativ 
från Värmlandssamverkan i vilket det föreslås att undersökningen ska genomföras i 
samverkan med bland annat hjälpmedelsnämnden.  
 

Beslutsunderlag 
 Politiskt initiativ - Utred regelverket för fritidshjälpmedel för barn och unga med inriktning 

mot jämlika förutsättningar inklusive avgiftsfrihet 
 Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-06-14 §192 
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Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 61 Dnr  HMN/220028 

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunala 
nämnder samt övriga uppdragstagare 2021 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar 
1. Redovisning av ärendet för kännedom läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i kommunerna Kil och Storfors har beviljat ansvarsfrihet för sina 
ledamöter och ersättare i hjälpmedelsnämnden för verksamhetsåret 2021. 
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Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 62 Dnr  HMN/220005 

Välfärdsteknik 2022 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar 
1. Redovisning av ärendet för kännedom läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden i Eda kommun har genom ett beslut valt att godkänna den upprättade 
slutrapporten för välfärdsteknik. 
 

Beslutsunderlag 
 § 115 Hjälpmedelsnämndens slutrapport välfärdsteknik 
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Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 63 Dnr  HMN/210029 

Revidera reglemente och avtal för hjälpmedelsnämnden 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar 
1. Redovisning av ärendet för kännedom läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Region Värmland samt kommunerna Arvika, Filipstad, Forshaga, Grums, Hammarö, 
Munkfors, Torsby och Årjäng har hittills godkänt förslag till reviderat reglemente för 
hjälpmedelsnämnden för att möjliggöra närvaro på distans. Svaren från dessa huvudmän finns 
att ta del av för hjälpmedelsnämndens förtroendevalda.  
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Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 64 Dnr  HMN/220041 

Uppdrag till Socialstyrelsen att analysera förutsättningar för 
nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och 
hjälpmedel 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar 
1. Redovisning av ärendet för kännedom läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Av ett pressmeddelande från Socialdepartementet framgår det att regeringen har beslutat att 
ge Socialstyrelsen har i uppdrag att analysera förutsättningarna för att ta fram nationella 
riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Myndigheten ska i analysen även 
redovisa för- och nackdelar med att ha nationella riktlinjer på området. 
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Dokumenttyp Sida 

Protokoll 1 (2) 

Utfärdad av Godkänd av Datum   

Annika Söderman Justerande 2022-08-12   
 

 

Extra bolagsstämma i Renhållningsbolaget i 
Mellansverige AB 

Datum: Fredagen den 12 augusti 2022 

Plats: Per capsulam  

Deltagare: Anna Ragén, aktieägarrepresentant Karlskoga Energi & Miljö AB 
Hans Jildesten, aktieägarrepresentant Storfors kommun 
Dan-Åke Widenberg, styrelseordförande 
Sebastian Cabander, vd 
Annika Söderman, sekreterare 

 
§ 1 
Val av ordförande och sekreterare 
 
Till ordförande för stämman väljs Dan-Åke Widenberg och till sekreterare väljs  
Annika Söderman. 
 
§ 2 
Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
Upprättas förteckning över vid stämman närvarande aktieägare. 
 
Namn Antal aktier Antal röster 
 
Karlskoga Energi & Miljö AB 
genom Anna Ragén 910 910 
 
Storfors kommun 
genom Hans Jildesten 90 90 
 
Totalt 1 000 1 000 
 
Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd. 
 
§ 3 
Justeringsmän 
 
Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet utses Anna Ragén och Hans Jildesten.  
 
§ 4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
Konstateras att stämman blivit behörigen utlyst.  
 
§ 5 
Godkännande av dagordning 
 
Föreliggande förslag till dagordning godkännes.  
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 Datum   

 2022-08-12   

 
 
§ 6 
Ändring av bolagsordning 
 
Stämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt bilaga.   
 
§ 7 
Avslutning 
 
Inga ytterligare ärenden finns till behandling och stämman avslutas. 
_______ 
 
Karlskoga 2022-08-12 
 
Vid protokollet  Justeras  
  
Annika Söderman  Dan-Åke Widenberg  
 
 
 
Justeras   Justeras 
 
Anna Ragén   Hans Jildesten 
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Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 

Organisationsnummer 556991-1356 

Fastställd: 2022-06-16 §63 KF Storfors  

                   2022-06-21 §94 KF Karlskoga 

  

§ 1 Bolagets firma  

Bolagets firma är Renhållningsbolaget i Mellansverige AB. 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen har sitt säte i Karlskoga, Örebro län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att med iakttagande av kommunala principer 
på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla ägarkommunerna tjänster avseende insamling 
av avfall samt att bedriva därmed sammanhängande verksamhet. 

I den mån bolaget bedriver verksamhet som enligt lag, praxis eller ägardirektiv ska 
bedrivas på affärsmässig grund, ska kommunallagens självkostnadsprincip inte tillämpas i 
den delen. 

Ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i respektive 
ägarkommun eller moderbolags styrelse ska antas på bolagsstämma. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip tillvarata 
ägarintressen och främja god försörjning till kunderna inom respektive verksamhet samt 
svara för god administrativ service. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande. 
Bolaget har dock inte som syfte att ge vinst i större mån än vad som följer av bolagets 
lagliga möjligheter att ta ut avgifter för sin verksamhet. 

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för av kommunerna givna ägardirektiv, kommunal 
kompetens samt gällande lag och författning. 

Skulle bolaget likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun 
och Storfors kommun i proportion till respektive ägares andel. 
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§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som 
följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen och denna bolagsordning. 

Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande 
direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens 
begäran prövas av bolagets styrelse. 

Bolaget ska tillämpa den taxa för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i den 
kommun där bolaget har sitt säte. 

 

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i respektive ägarkommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 

Kommunfullmäktiges ställningstagande är bindande för bolaget och dess styrelse såvida 
det inte strider mot författning eller bolagsordning. 

 

§ 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet ska vara lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 
000) kronor. 

 

§ 8 Antal aktier  

Antalet aktier ska vara lägst 1000 aktier och högst 4000 aktier. 

 

§ 9 Styrelse  

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter med närvaro- och yttranderätt. 

Styrelsen utses genom att kommunfullmäktige i Storfors kommun utser två ordinarie 
ledamöter och en suppleant samt att kommunfullmäktige i Karlskoga kommun utser tre 
ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden 
från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

Ordförande och vice ordförande utses av styrelsen. 

Styrelsen har rätt att inrätta arbetsutskott eller andra organ vars befogenheter ska regleras 
i skriftliga instruktioner enligt 8 kap. 7 § aktiebolagslagen. 
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§ 10 Revisorer  

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, bolagets 
årsredovisning och räkenskaper utses på årsstämman en revisor samt en suppleant. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 11 Lekmannarevisorer  

För samma mandattid som för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i respektive 
ägarkommun utse en lekmannarevisor vardera. 

 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i respektive ägarkommun ska underrättas om 
tid och plats för bolagsstämma i bolaget.  

 

§ 13 Rätt att delta i bolagsstämma  

Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i 
aktieboken. 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i respektive ägarkommun har rätt att på 
bolagsstämma närvara och ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet. 

 

§ 14 Årsstämma  

På årsstämma som ska hållas en gång varje år senast i maj månad ska följande ärenden 
behandlas. 

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller flera justeringsmän. 

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorernas 
granskningsrapport. 

7. Beslut om:  

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 
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b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

i. fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda 

ii.  koncernbalansräkningen,  

c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 
suppleanter. 

9. I förekommande fall bekräftelse av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer. 

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant. 

11. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen 
eller ägardirektiv. 

 

§ 15 Bolagsstämmans kompetens 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  

 Fastställande av verksamhetsplan för kommande räkenskapsår   
 Fastställande av budget för verksamheten 
 Enskilda investeringar överstigande 10 000 000 kr, 
 Bildande eller förvärv av dotterbolag, 
 Avyttring av del av bolagets verksamhet eller rörseldrivande dotterbolag, 
 Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, 
 Incitamentsprogram, och 
 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 16 Räkenskapsår  

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 17 Förköpsförbehåll  

Samtliga överlåtelser av aktier i bolaget omfattas av förköpsförbehållet. Erbjudande om 
förköp kan endast utnyttjas för samtliga aktier som erbjudandet omfattar. 

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare 
(förköpsförbehåll). Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet 
ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska lämna en underrättelse 
om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress. 

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader 
från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier. 

Begär flera förköpsberättigade förköp beträffande samma aktie, ska företrädesrätten dem 
emellan bestämmas i första hand efter det antal aktier som var och en av dem äger och i 
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andra hand genom lottning som verkställs av styrelsen. Förköpsbeloppet ska motsvara 
akties andel av bolagets substansvärde vid utgången av det räkenskapsår som närmast 
föregått initierandet av förköpsförfarandet, varvid intyg om akties värde utan dröjsmål 
skall inhämtas från Bolagets revisor, och ska betalas inom en månad från den tidpunkt då 
förköpsbeloppet blev bestämt. 

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den 
som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes 
hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande varvid skiljenämnden ska bestå av 
en skiljeman. 

Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt att utan 
nytt erbjudande överlåta aktierna. Denna rätt gäller dock endast under sex månader från 
utgången av den tid som anges i tredje stycket ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag 
tiden för talan enligt femte stycket ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som 
begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte erlagt priset för 
aktierna inom den tid som anges i fjärde stycket ovan, från tidpunkten då betalningsfristen 
löper ut. 

 

§ 18 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock enbart 
i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 19 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får inte ändras utan respektive ägarkommuns kommunfullmäktiges 
godkännande. 
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 Sammanträdesprotokoll 1(18) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Plats och tid Torsdagen den 15 september 2022 i Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, 
klockan 09:00 – 12:00 
Sammanträdet ajournerades 10:15 – 10:35 och 11:30 – 11:35 
 

Beslutande Linda Brunzell (M), Ordförande 
Thomas Backelin (S), 1:e vice ordförande 
Göran Pettersson (S), 2:e vice ordförande   §§ 55-57, §§ 59-64 
Per-Olof Södergren (C) 
Birgitta Malmberg (L) 
Urban Jonsson (S) 
Lars-Erik Karlsson (V) 
Acke Månsson (S)  tjänstgörande ersättare för Urban Jonsson (S) 
Lennart Johansson (S)  tjänstgörande ersättare för Lars-Erik Karlsson (V) 
Annika Wetterling (M)  tjänstgörande ersättare för Göran Pettersson (S)  § 58 
 

Ej tjänstgörande ersättare 

 
Annika Wetterling (M)  §§ 55-57, §§ 59-64 
 

Övriga deltagare Anna am Zoll, förvaltningschef 
Håkan Blomquist, bygglovschef 
Lars Viitanen, miljöchef 
Linda Larsson Torri, alkoholhandläggare 
Madelein Mattsson, ekonom 
Agne Adolfsson, sekreterare 
 
 
 

Utses att justera Per-Olof Södergren (C) Ersättare  Birgitta Malmberg (L) 
Justeringens plats och tid Digital justering, 21 september 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrifter 

 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 55-64 
 Agne Adolfsson  

 Ordförande ……………………………………………………… 
 

 Linda Brunzell (M)  

 Justerare ……………………………………………………… 
 

 Per-Olof Södergren (C)  



 Sammanträdesprotokoll 2(18) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-15 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-22 Datum då anslaget tas ned 2022-10-13 

Förvaringsplats för protokollet Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Agne Adolfsson  

 



 Sammanträdesprotokoll 3(18) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 
 
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 55 Dnr 2022-00007  Delårsrapport januari - augusti 2022 ...................................................................... 4 
§ 56 Dnr 2022-00096  Beslut om att meddela varning för brott mot alkohollagen, XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .......................................................................................................................................... 6 
§ 57 Dnr 2022-00098  XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Karlskoga - Rivning av befintligt 
förråd och nybyggnad av förråd vid förskola ....................................................................................................... 8 
§ 58 Dnr 2022-00099  XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, Karlskoga - Uppförande av plank ................. 10 
§ 59 Dnr 2022-00083  Beslut om deltagande på Folkhälsokonferens 2022, 
den 21 oktober 2022 .................................................................................................................................................... 12 
§ 60 Dnr 2022-00082  Val av representanter till dialogluncher och möten hösten 2022 .............. 13 
§ 61 Dnr 2022-00003  Delegationsbeslut .......................................................................................................... 15 
§ 62 Dnr 2022-00004  Inkomna handlingar ..................................................................................................... 16 
§ 63 Dnr 2022-00005  Avslutade lantmäteriförrättningar ......................................................................... 17 
§ 64 Dnr 2022-00006  Förvaltningsinformation ............................................................................................ 18 
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 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 Dnr 2022-00007 
 
Delårsrapport januari - augusti 2022 
 
Sammanfattning 
Tillväxt- och tillsynsnämnden redovisar ett negativt resultat om 225 tkr 
vid utgången av augusti månad. Anledningen hänförs till Bygglov och 
Tillsyn som inte uppnår periodens budgeterade intäkter. Prognosen för 
helåret sätts till minus 1 500 tkr och beror på att budgeterade intäkter inte 
förväntas uppnås. Personalkostnaderna prognostiseras bli lägre vilket 
beror på den personalomsättning förvaltningen haft. 

Nämnd/ledning/stab påvisar ett positivt resultat och prognosen för 
helåret sätts till ett plusresultat om 1 000 tkr. Bygglov redovisar ett 
negativt resultat då intäkterna är under budget. De låga intäkterna beror 
på att enheten hanterar ärenden med reducerad avgift, sjukskrivningar 
och tjänster som varit vakanta. Bostadsanpassningen uppvisar ett resultat 
under budget och prognosen sätts till ett nollresultat. 

Tillsyn påvisar ett underskott då budgeterade intäkterna inte nås. Miljö 
och Hälsoskydd står för huvuddelen av avvikelsen. Orsaker till det 
negativa resultatet är fortsatt ändring av arbetssätt och tidigare vakanser. 
Trafik följer budget och redovisar ett nollresultat. Prognosen är budget i 
balans. 

Prognosen för Tillväxt- och tillsynsnämnden år 2022 sätts till minus 1 500 
tkr. Det beror på att budgeterade intäkter inte uppnås. En gemensam 
faktor är den personalomsättning som varit tidigare. Tjänsterna är nu 
tillsatta. 

Under perioden januari-augusti har förvaltningen genomgått flera större 
förändringar. Personalomsättningen har varit hög, närmre sextio procent. 
En omorganisation har genomförts där två enheter har skapats; 
bygglovsenheten och miljöenheten. Bedömningen är att de nya enheterna 
kommer att stabilisera och förbättra arbetsmiljön på förvaltningen och 
därmed minska den höga personalomsättningen. 
Enligt arbetsmiljöplan för 2022 ska en uppföljning ske i och med 
delårsredovisning, denna bifogas som ett separat beslutsdokument. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 2022 
Bilaga 1 - Delårsrapport januari - augusti 2022 
Bilaga 2 - Uppföljning av arbetsmiljöplan för 2022 
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 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att godkänna: 
1. Bilaga 1 - Delårsrapport januari - augusti 2022  
2. Bilaga 2 - Uppföljning av arbetsmiljöplan 2022 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
 
 
__ 



 Sammanträdesprotokoll 6(18) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr 2022-00096 
 
Beslut om att meddela varning för brott mot alkohollagen,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 7(18) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
 
 
__ 



 Sammanträdesprotokoll 8(18) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr 2022-00098 
 
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Karlskoga - Rivning av 
befintligt förråd och nybyggnad av förråd vid förskola 
  



 Sammanträdesprotokoll 9(18) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
 
__ 



 Sammanträdesprotokoll 10(18) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr 2022-00099 
 
XXXXXXXX, XXXXXXXX, Karlskoga - Uppförande av plank 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 11(18) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
 
 
__ 



 Sammanträdesprotokoll 12(18) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr 2022-00083 
 
Beslut om deltagande på Folkhälsokonferens 2022, den 21 
oktober 2022 
 
Sammanfattning 
Folkhälsonämnden bjuder in till en heldagskonferens den 21 oktober 
2022. 
Folkhälsonämnden har i uppdrag att samordna och ansvara för utveckling 
av Karlskoga och Degerfors folkhälso- och barnrättsarbete med 
utgångspunkt från nämndens reglemente. För att stärka 
utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområde samt öka 
tvärsektoriell samverkan görs exempelvis årliga folkhälsokonferenser. 
Konferensen 2022 är den 18:e i ordningen som arrangeras av 
folkhälsonämnden. Årets konferens har tema trygghet och är ett 
samarrangemang med ungdomsforum. 
Konferensen ingår enligt tidigare beslut som en ordinarie samverkansdag 
inom ramen för folkhälsonämndens ledamöter samt tvärsektoriellt råd för 
folkhälsa och barnkonvention (TväR). Respektive nämnd/styrelse beslutar 
och bekostar respektive ledamöters deltagande. Konferensdeltagare bjuds 
på lunch och fika. Kostnadsfri medverkan. Icke nyttjade anmälningar 
faktureras 500 kronor. Program med anmälningslänk fastställs och sprids 
efter sommaren. 
 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 juli 2022 
Folkhälsonämndens beslut FHN 2022 § 56, Förhandsinbjudan till 
Folkhälsokonferens 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att nämndens ledamöter kan 
delta. Kostnader och ersättning täcks av nämnden. 
 
 
 
Expedieras till 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
Folkhälsonämnden 
 
 
__ 



 Sammanträdesprotokoll 13(18) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr 2022-00082 
 
Val av representanter till dialogluncher och möten hösten 
2022 
 
Sammanfattning 
Tillväxt- och tillsynsnämnden har att utse representanter till 
dialogluncher 2022. 
Varje nämnd utser representant till respektive dialoglunch i den kommun 
som myndigheten tillhör. Detta innebär att det är kommuntillhörigheten 
som avgör vilka lunchtillfällen en viss nämnd ska utse representanter till.  
Den enskilde förtroendevalde ansvarar själv för att arvode utbetalas 
genom inlämnande av aktuell blankett till berörd nämnd. 
Syftet med dialogluncherna är att skapa dialog mellan förtroendevalda och 
barn/unga genom ett informellt möte. Dialogen ska fokusera på ett möte 
mellan unga och förtroendevalda för att stärka demokrati och möjligheten 
till politisk påverkan. Verksamhetsnära frågor är inte fokus för detta 
dialogforum. 
 
Utveckling av luncherna hösten 2022 
− Till hösten 2022 tillkommer ett utökat fokus för besök på 

särskolorna. 
− Dialogmötet sker på eftermiddagen med högstadieelever i Karlskoga. 
− Dialogluncherna - Utveckling till hösten sker genom att efter lunchen 

går förtroendevalda till rasthallarna för att möta fler elever på fler 
mötesplatser. Det innebär att träffarna totalt pågår i cirka 2 timmar 
på varje skola. Träffarna kommer vara cirka 11:00-13:30, exakta 
tider vid varje tillfälle informeras till hösten. 

− Dialoglunchen på Österledskolan innefattar även ”Demokratibygget”, 
där det finns tillfälle att lyssna, samtala och ta tillvara ungdomarnas 
perspektiv och hur de vill utveckla Karlskoga. 

 
Datum 
22 september Skrantaskolan  
5 oktober Möckelngymnasiet, samt besök på gymnasiesärskolan  
19 oktober Österledskolan, samt besök på grundsärskolan  
24 november Bregårdsskolan  
1 december Dialogmöte 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2022. 
Protokollsutdrag FHN § 59 2022-06-08 Beslut om datum för dialogluncher 
och möten ht 2022. 
Inbjudan dialogdag Österledskolan 19 oktober 2022. 
 



 Sammanträdesprotokoll 14(18) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt och tillsynsnämnden beslutade att utse följande representanter 
till luncher: 
22 september Skrantaskolan, Göran Pettersson (S) 

5 oktober    Möckelngymnasiet samt besök på gymnasiesärskolan, 
   Birgitta Malmberg (L) 

19 oktober      Österledskolan samt besök på grundsärskolan, 
     Göran Pettersson (S) 

24 november Bregårdsskolan, Urban Jonsson (S) 
   1 december Dialogmöte, Linda Brunzell (M) 
 
 
 
Expedieras till 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
Folkhälsonämnden 
 
 
__ 



 Sammanträdesprotokoll 15(18) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr 2022-00003 
 
Delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Tillväxt- och tillsynsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsordning. Dessa 
beslut redovisas månatligen för nämnden. Redovisningen innebär inte att 
tillväxt- och tillsynsnämnden får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. 

Däremot står det tillväxt- och tillsynsnämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation. 
 
Delegationsbeslut för juni, juli, augusti 2022 anmäls dnr TTN 2022.00003 
 

− Delegationsbeslut PBL juni, juli, augusti 2022 
− Delegationsbeslut Miljö för juni, juli, augusti 2022 
− Delegationsbeslut BAB Karlskoga och Storfors juni, juli, augusti 

2022 
− Delegationsbeslut Parkeringstillstånd juni, juli, augusti 2022 
− Ordförandebeslut - Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten 
− Ordförandebeslut (1:e vice)- Godkännande av 

lantmäteriförrättning Stråbergsmyren 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden godkände redovisningen av 
delegeringsbeslut. 
 
 
 
Vid nästa nämndsammanträde den 13 oktober 2022 önskar nämnden bli 
informerad om bygglovsärendet BY 2020-000472, Olovligt uppförde av 
skyltar. 
 
 
__ 



 Sammanträdesprotokoll 16(18) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 Dnr 2022-00004 
 
Inkomna handlingar 
 
Sammanfattning 

Protokollsutdrag-202200097-KS-§ 90 Ekonomirapport januari - april 
2022 

Sammanställning av dialogmöte 2022-05-19 

Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2022-06-01 

Protokollsutdrag SBN § 68 Samordning av arbetet för Agenda 2030 

Protokollsutdrag 2022-06-01 KS § 93 Handlingsplan för insatser för att 
motverka prostitution 

Protokollsutdrag 2022-06-16 KF Storfors § 48 Ansvarsfrihet för Tillväxt- 
och tillsynsnämnden samt dess enskilda ledamöter år 2021 

Protokollsutdrag 2022-06-21 KF § 97 Arvodesbestämmelser och 
ekonomiska kompensationer till förtroendevalda i Karlskoga kommun 
2023-2026 

Protokollsutdrag KS-§ 95 2022-06-01 KSAUs förslag till 
investeringsbudget 2023-2025_2022-05-18 

Protokollsutdrag KS-§ 98 2022-06-01 KFs ställningstagande 
sammanbyggnation fjärrvärmenät Karlskoga och Degerfors 

Reglemente TväR – fastställt 

 
 
__ 



 Sammanträdesprotokoll 17(18) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr 2022-00005 
 
Avslutade lantmäteriförrättningar 
 
 
 
 
__ 



 Sammanträdesprotokoll 18(18) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-09-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 Dnr 2022-00006 
 
Förvaltningsinformation 
 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen informerade nämnden om följande: 
 
Tillsynsärenden 
Linda Larsson Torri, alkoholhandläggare, informerade om några pågående 
serveringsärenden. 
 
Överklagade beslut 
Håkan Blomquist, bygglovschef, informerade om överklagade 
bygglovsbeslut. 
 
Råd och nätverk 
Inget att rapportera. 
 
Övrigt 
Anna am Zoll, förvaltningschef, meddelar att under sin semester 
2022-10-10 - 2022-10-19, tillträder Håkan Blomquist, bygglovschef, som 
tillförordnad förvaltningschef. 
 
 
__ 
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Postadress:791 84 Falun Telefon: 010-225 00 00 E-post: dalarna@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/dalarna

Protokoll efter tillsyn av Östra Värmlands 
överförmyndarnämnd i Kristinehamns kommun 2022-05-23

Närvarande
Från överförmyndarenheten deltar enhetschef Magnus Warnicke, 
nämndordförande Ellen Skaare Håkansson, överförmyndarhandläggare 
Carina Brodin samt överförmyndarhandläggare Anna-Maria Sandberg. 
Från länsstyrelsen deltar juristerna Helle Bryn-Jensen och Anna-Karin 
Alm.

1. Föregående inspektionsprotokoll
Under tillsynsåret 2021 undantogs Östra Värmlands 
överförmyndarnämnd från tillsyn eftersom tillsynerna föregående år inte 
har lett till någon kritik eller andra påpekanden från länsstyrelsen. 
Tillsynen 2020 genomfördes som en skrivbordstillsyn där länsstyrelsen 
granskade kopior av 18 slumpvis utvalda akter. Samtliga akter 
granskades utan anmärkning. 

2. Överförmyndarens verksamhet

2.1 Allmänt om verksamheten
Östra Värmlands överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för 
kommunerna Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och 
Storfors. Överförmyndarkansliet är placerat i Kristinehamn. 

Överförmyndarenheten består av 8 årsarbetskrafter fördelat på 1 
enhetschef, 6 överförmyndarhandläggare och 1 administratör. 
Pandemin har enligt överförmyndaren fört med sig en extrem 
arbetssituation med mycket frånvaro bland personalen. Det har varit 
svårt att få tag på vikarier och extra personal. Antalet tjänster har dock 
utökats med en administratör sedan förra inspektionen. Utöver 
administrativa uppgifter ska administratören också granska årsräkningar. 
Två personer har också tagits in tillfälligt för att täcka upp för frånvaron 
och för att vara behjälpliga med granskningen av årsräkningar. Om 
resurserna är tillräckliga med normal bemanning på åtta årsarbetskrafter 
ska utvärderas det kommande året. 

Det har inte skett någon uppdatering av rutiner sedan förra inspektionen. 
Däremot har delegationsordningen uppdaterats 2022-06-01. 
Länsstyrelsen har tagit del av den nya delegationsordningen och har inga 
synpunkter att framföra. I övrigt planerar enheten ett byte till 
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handläggningssystem Wärna Go och när det har genomförts ska akterna 
börja digitaliseras.  

Enhetschefen har också informerat länsstyrelsen om att samarbetet 
mellan nämnd och förvaltning fungerar bra. Enheten har vid ett tiotal 
tillfällen bjudit in nämnden och utbildat dem om verksamheten, vilket 
har varit uppskattat. 

2.2 Verksamheten i siffror
De fem samarbetskommunerna har sammanlagt drygt 78 000 invånare. 
Enligt lämnad statistik för 2022 hanterade nämnden 1158 
ställföreträdarskap och hade 884 ställföreträdare. Av 
ställföreträdarskapen är 107 förvaltarskap. Av ställföreträdarskapen 
utgör andelen förvaltarskap 9,2 % vilket är längre än riksgenomsnittet på 
10,6 %. Av beslutade arvoden står nämnden för 41 % av kostnaderna 
vilket är något lägre än riksgenomsnittet på 43 %. Överförmyndarens 
totalkostnad per ställföreträdarskap uppgår till 8001 kronor vilket även 
det är längre än riksgenomsnittet på 8597 kronor. 

2.3 Granskning av årsräkningar
Enligt lämnad statistik för 2022 granskades 1058 årsräkningar förra året 
varav 83 % kom in i rätt tid. Totalt skickades 73 påminnelser ut. Det 
lämnades sex vitesförelägganden till nämnden och ett till tingsrätten. 
Granskningen av årsräkningarna har föranlett anmärkningar enligt 16 
kap. 5 § föräldrabalken (1949:381) i åtta tillfällen. Anmärkningarna 
berodde på att uppgifter i årsräkningar inte har kunnat styrkas och att 
verifikationer som överförmyndaren har begärt inte har kommit in. 
Granskningen av 2020 års årsräkningar var färdig i december 2021. 
Enheten ligger bra till med årets granskning av årsräkningar. Hittills har 
89 % av de inkomna årsräkningarna granskats färdigt. Det är en klar 
förbättring jämfört med tidigare år vilket har varit möjligt tack vare den 
tillfälliga förstärkningen av personal.

2.4 Rekrytering av ställföreträdare och kontroll av lämplighet
Rekryteringen av ställföreträdare till nya ärenden har inte påverkats i 
någon högre grad av pandemin. I perioder har det varit svårare med 
rekryteringen, speciellt avseende den äldre delen av befolkningen, men 
över lag har det inte varit ett problem att rekrytera ställföreträdare.

Nya ställföreträdares lämplighet prövas genom en kontroll mot 
belastningsregistret och mot Kronofogdens och socialtjänstens register. 
Överförmyndaren kontrollerar också att den nya ställföreträdaren inte 
har god man eller förvaltare själv. Nya ställföreträdare måste även 
genomgå en webbutbildning med godkänt resultat. För befintliga 
ställföreträdare erbjuds fortbildning i form av föreläsningar. Kontroll av 
ställföreträdare sker alltid vid nya uppdrag om det inte skett under de 
senaste sex månaderna och kontroll av befintliga ställföreträdare sker 
minst vart tredje år. Överförmyndaren avser att ändra rutinen och ha 
tätare kontroller framöver och önskar att ta del av länsstyrelsens 
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synpunkter. Länsstyrelsen har svårt att råda överförmyndaren om hur tätt 
ställföreträdarna bör kontrolleras.  

2.5 Omprövning av förvaltarskap
Den årliga omprövningen av förvaltarskap genomförs under hösten. Ett 
formulär skickas ut till förvaltaren där denne ombeds beskriva ärendet, 
svara på om det finns ett fortsatt behov och motivera sitt 
ställningstagande. Om det inkommer uppgifter som indikerar att behovet 
av förvaltare kan ha förändrats påbörjas en utredning av 
överförmyndaren. 

Länsstyrelsen vill poängtera hur viktigt det är att överförmyndaren 
företar en ordentlig utredning av huvudmannens situation vid 
omprövningen av förvaltarskap. Det är viktigt att bära med sig att det 
förmodligen är få förvaltare som vill att ett förvaltarskap ska övergå till 
ett godmanskap eftersom det skulle innebära merarbete. Därför är det 
viktigt att omprövningarna baseras på mer än förvaltarens utsago. För att 
få ett bättre underlag för bedömningen om huruvida ett förvaltarskap ska 
kvarstå bör överförmyndaren överväga att prata med huvudmannen, 
anhöriga till huvudmannen eller de omsorgsinsatser som huvudmannen 
kan ha. 

3. Aktförvaring
Akterna förvaras i arkivskåp i ett låsbart rum. Det råder generellt god
ordning bland akterna. 

4. Register
Enligt 9 § förmynderskapsförordningen (1995:379) ska 
överförmyndaren föra register över de föräldraförvaltningar där 
kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap. föräldrabalken förekommer och 
de ställföreträdarskap som avses i 14 kap. 1 § första stycket 
föräldrabalken. Länsstyrelsen har kontrollerat det förda registret. Det 
framkom inte något som föranleder något särskilt
påpekande om hur registret förs.

5. Granskning av akter
Länsstyrelsen har granskat 25 slumpmässigt utvalda akter, varav 8 
förvaltarskap, 4 förmynderskap, 11 godmanskap och 2 akter under 
uppbyggnad. Samtliga akter granskades utan anmärkning. 

Följande akter har granskats:

Akt 2399 Akt 6304 Akt 9132 Akt 9352 Akt 9668

Akt 2781 Akt 6512 Akt 9201 Akt 9509 Akt 9717 

Akt 3129 Akt 6707 Akt 9231 Akt 9563 Akt 9740 

Akt 3617 Akt 7685 Akt 9300 Akt 9585 Akt 9925 
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Akt 5032 Akt 7858 Akt 9312 Akt 9665 Akt 9927 

För de granskade akterna har länsstyrelsen följande generella synpunkter
eller kommentarer:

I ett antal av de granskade akterna har det observerats att 
överförmyndaren begär in skriftlig dokumentation från ställföreträdaren. 
Ett exempel är akt 6304 där det framgår av en tjänsteanteckning att 
förvaltaren har ringt och begärt sig entledigad. Överförmyndaren har i 
det fallet begärt att få in en skriftlig begäran trots att det är tillräckligt att 
överförmyndaren informeras muntligen och gör en tjänsteanteckning. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma överförmyndaren på att det endast är i 
ett fåtal fall som det finns lagstöd för att begära in skriftlig 
dokumentation. Överförmyndaren kan be om att få skriftliga underlag, 
men kan inte kräva att få det förutom när det specifikt framgår av lagen.

I en akt fanns det lappar med kontaktuppgifter som inte längre är 
aktuella på insidan av aktkappan. Om sådana uppgifter ska finnas med i 
akten måste de hållas uppdaterade. 

I flera akter har länsstyrelsen uppmärksammat att omprövningen av 
förvaltarskap har varit dåligt motiverad och vill därför lyfta att det i 
sådana fall kan finnas anledning för överförmyndaren att utreda 
ytterligare om förvaltarskapet behöver kvarstå. 

I en akt har överförmyndaren skrivit till ställföreträdaren att 
överförmyndarens samtycke inte krävs när huvudmannens egendom ska 
hyras ut, vilket är rent felaktig information. Enligt 14 kap. 11 § fjärde 
punkten föräldrabalken är uthyrning av fast egendom upptaget som ett 
av de skeenden som överförmyndaren måste lämna samtycke till. 

Vidare uppmanar länsstyrelsen överförmyndaren att se över hur deras
beslut är uppbygga. Som besluten är uppbyggda nu hamnar beslutstexten
sist i dokumentet men det bör vara det första man läser i beslutet.

På det stora hela är länsstyrelsen nöjda med resultatet av årets tillsyn. 
Överförmyndaren har goda rutiner för hanteringen av ärendena och 
medarbetarna på enheten är duktig på att följa upp brister som upptäcks 
och kontrollera att det blir rätt i slutändan. Det är generellt god ordning i 
akterna och lätt att följa ärendena. Länsstyrelsen anser att 
överförmyndaren gör ett bra jobb. 

6. Sammanfattning av årets inspektion
Länsstyrelsens samlade intryck efter årets inspektion är att nämnden
bedriver en välfungerande verksamhet. Överförmyndarenheten har bra
ordning på sina ärenden och det är över lag enkelt att följa ärendena i
akterna. Länsstyrelsen uppfattar verksamheten som en god arbetsplats. 
Det märks att verksamheten har en hög ambition och kontinuerligt 
arbetar med att förbättra verksamheten. Länsstyrelsen upplever att 
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enheten har goda rutiner för hanteringen av ärendena. Av 25 granskade 
akter granskades samtliga utan anmärkning.

Med anledning av vad som har framkommit vid aktgranskningen, 
registergranskningen och i samtal med medarbetarna på 
överförmyndarenheten riktar länsstyrelsen ingen kritik vid denna tillsyn.

Tillsynen förklaras härmed avslutad.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-225 00 00 eller via e-post dalarna@lansstyrelsen.se. Ange ärendets
diarienummer 6999-2022 i ämnesraden för e-post.

Medverkande
Protokollet har upprättats av jurist Anna-Karin Alm och har granskats
av jurist Helle Bryn-Jensen.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Kommunfullmäktige i Degerfors, kommun@degerfors.se 

Kommunfullmäktige i Filipstad, kommun@filipstad.se 

Kommunfullmäktige i Karlskoga, info@karlskoga.se 

Kommunfullmäktige i Kristinehamn, kommunen@kristinehamn.se 

Kommunfullmäktige i Storfors, storfors.kommun@storfors.se 

Justitieombudsmannen, justiteombudsmannen@jo.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5)
Sammanträdesdatum

2022-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Kommunhuset Uroxen, Kristinehamns kommun, kl. 14:05-14:50 samt distansdeltagande via Teams

Beslutande Ledamöter
Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande
Barbro Davidson (M)
Ingrid Resare (S)
Sune Frisk (S)
Ingegerd Nordkvist (-)

Ersättare
Inga-Lill Röhr (S) 
Britt-Marie Karlsson (S)
Eva Närvä Eickenrodt (M)
Marianne Högberg (S) 

Övriga närvarande Jenny Alpmyr, tf enhetschef
Åsa Bäckman, sekreterare
Lena Rehn, handläggare

Justerare Ingrid Resare 

Justeringens plats och tid Justering klar 2022-09-14

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 51-54

Åsa Bäckman

Ordförande
Ellen Skaare Håkansson (KD)

Justerare
Ingrid Resare 

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

Organ Östra Värmlands överförmyndarnämnd                                        §§ 51-54 sekretess §§ 55-62

Sammanträdesdatum 2022-09-13

Datum för anslag 2022-09-14 Datum för borttagande 2022-10-05

Förvaringsplats för protokollet Pärm på överförmyndarkontoret

Underskrift
Åsa Bäckman 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(5)
Sammanträdesdatum

2022-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Öfn § 51

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(5)
Sammanträdesdatum

2022-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Öfn § 52

Information från förvaltningen

Beslut
Östra Värmlands överförmyndarnämnd tackar för informationen och lägger den 
till handlingarna. 

Sammanfattning
Lena Rehn informerar om den löpande verksamheten. 

 Nuläget.
 Årsräkningar, information angående hur vi ligger till.
 Personalläget.
 Svårrekryterat avseende ställföreträdare.
 Muntlig avstämning mot verksamhetsplan för första halvåret.

Jenny Alpmyr informerar om rekryteringsprocessen för ny enhetschef. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(5)
Sammanträdesdatum

2022-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Öfn § 53

Internkontroll per 2022-06-30

Beslut
Östra Värmlands överförmyndarnämnd godkänner redogörelsen om 
internkontroll per 2022-06-30.

Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut av Östra Värmlands överförmyndarnämnd ska 
överförmyndarenheten visa statistik per halvårs- och helårsskifte av gällande 
punkter som nämnden formulerat i internkontrollplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-25 
Internkontroll per 2022-06-30
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(5)
Sammanträdesdatum

2022-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Öfn § 54

Information från ordförande

Ellen Skaare Håkansson (KD) informerar:

 Storfors har beslutat om ansvarsfrihet för Östra Värmlands 
överförmyndarnämnd 2021. 

 Inspektionsprotokoll, från Länsstyrelsens granskning 2022-05-23 

Ordet lämnas fritt till de nämndledamöter samt handläggare som deltagit vid 
Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar 2022 i Helsingborg. 

Sammanfattningsvis var deltagarna mycket nöjda med studiedagarnas innehåll 
avseende föreläsningar och övriga aktiviteter. 
Det som handläggarna tagit med sig hem och önskar fortsätta arbeta med är 
rekrytering där många goda idéer framkom under studiedagarna. 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ledamot: Ingrid Resare

Ordförande: Ellen Skaare Håkansson Nämndsekreterare: Åsa Bäckman
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Internkontroll 2022-01-01—2022-06-30 

Handläggningstid 

Handläggningstiden, från det att ett nytt ärende inkommit och diarieförts tills dess att ärendet 
påbörjats, ska inte överstiga 14 dagar. Gäller nya ärenden (ej överflyttade) exkl ensamkommande 
barn under perioden 2022-01-01–2022-06-30. 

Inkomna Rätt tid Kommentar 

92 92  

 

Handläggningstiden från det att ett nytt ärende inkommit till beslut om anordnande eller att 

ärendet avslutas ska inte överstiga 6 mån. Gäller nya ärenden, exkl ensamkommande barn, som 

inkom till överförmyndarnämnden under perioden 2022-01-01—2022-06-30.  

Inkomna Rätt tid Kommentar 

92 89 1. Överförmyndarenheten hade utrett ärendet klart efter drygt 2 
månader och avstyrkt anordnande av godmanskap. Tingsrätten 
handlade ärendet i ytterligare 4 månader innan beslut fattades. 

2. Mycket svårt att rekrytera förvaltare, ca 100 st tillfrågade. 
3. Dröjde närmare 4 månader innan läkarintyg erhölls, därefter svårt 

att rekrytera god man. 

 

Årsräkningar  

 
Årsräkningar för 2021 ska vara överförmyndarnämnden tillhanda före 2022-03-01. 
Påminnelsebrev 1 skickas ut senast fem arbetsdagar efter 2022-03-01, och påminnelsebrev 2 (med 
erinran om vite) skickas senast fem arbetsdagar efter att tidsfristen för första påminnelsen har gått 
ut.  
 

Påminnelse 1 Påminnelse 2 Vitesföreläggande Ansökan om vite 
tingsrätt 

52 19 7 3 
 

Personal 

Det ska finnas beredskap för om någon av handläggarna är frånvarande under en längre period. 
Enhetens beredskap när någon av handläggarna är borta en längre tid ser ut enligt följande:  

Handläggare för Filipstad täcker upp för Degerfors/Storfors. 
Handläggare för Degerfors/Storfors täcker upp för Filipstad. 
Handläggare för Karlskoga (2 st) täcker upp för varandra. 
Handläggare för Kristinehamn (2 st) täcker upp för varandra. 

Om arbete inte kan fördelas enligt den beredskap som finns fördelas det av enhetschef. 



 
 

Under perioden har personal varit frånvarande på grund av sjukdom 182 arbetsdagar. Största 
delen av frånvaron är kopplad till två längre sjukskrivningar.  
Pensionerad personal har tagits in för att hjälpa till med både handläggning och granskning för att 
kunna bibehålla en så god rättssäkerhet för medborgarna som möjligt. Pga verksamhetens 
beskaffenhet och komplexitet har det inte varit möjligt att tillfälligt förstärka de personella 
resurserna ytterligare, även om det funnits behov av det. 

Perioden då det inte varit full bemanning med ordinarie personal kom efter en längre period med 
påverkan på grund av Coronapandemin. Arbetsbelastningen har varit orimligt hög under en 
längre period trots att extra resurser har tagits in i den omfattning som varit möjligt. Samtidigt har 
viktiga delar rörande verksamhetens utveckling fått pausas. Då det blev uppenbart att ordinarie 
bemanning inte var tillräcklig för att verksamheten ska kunna tillgodose en god arbetsmiljö med 
rimlig arbetsbelastning anställdes en administratör under våren för att avlasta övrig personal.  

Handläggningstid gällande god man för ensamkommande barn  

Handläggningstiden för förordnandet av god man ska följa lagstiftarens intentioner. God man ska 
vara förordnad inom en vecka från det att ärendet inkommit. Gäller perioden  
2022-01-01–2022-06-30. 

Antal Rätt tid Kommentar 

1 0 Överflyttat ärende där ingen var förordnad när det inkom. 
Handläggning av ärendet påbörjades dagen efter att det inkom till 
överförmyndarenheten (semesterperiod). Tillräckliga uppgifter fanns 
inte för att fatta beslut förrän efter 3 v, varför går inte att få fram då 
akten överflyttats till annan kommun tillsammans med alla handlingar.  

 

Rutin för anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare 

När barnet har fått uppehållstillstånd ska överförmyndarnämnden anmäla att det finns behov om 
särskilt förordnad vårdnadshavare till socialnämnden. 
Påminnelse skickas kontinuerligt ut till socialtjänsterna var tredje månad så länge det inte är 
uppenbart obehövligt. Att det är uppenbart obehövligt innebär att barnet fyller 18 år inom kort. 
Avser perioden 2022-01-01–2022-06-30. 

Antal Anmälda Kommentar 

2 2  
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Landsbygdsutveckling i strandnära läge - LIS  

Tematiskt tillägg till översiktsplan om landsbygdsutveckling i strandnära läge 

har antagits av kommunfullmäktige i Degerfors kommun 2022-06-13, § 66. 

Beslutet har vunnit laga kraft 2022-07-13. 

Översänder handlingar enligt plan- och bygglagen 3 kap. § 22. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen 

Susanna Weiberg 

stadsarkitekt 

 

 
Bilagor: 

1. LIS-områden, tematiskt tillägg till översiktsplan för Degerfors kommun, 
inklusive länsstyrelsens granskningsyttrande 

2. MKB – landsbygdsutveckling i strandnära läge 
3. Samrådsredogörelse 1 
4. Samrådsredogörelse 2 
5. Granskningsutlåtande 
6. Protokollsutdrag KF 2022-06-13 § 66 
 
Sändlista: 
Boverket 
Länsstyrelsen Örebro län 
Lantmäteriet 
Region Örebro län 
Karlskoga kommun 
Lekebergs kommun 
Laxå kommun 
Gullspångs kommun 
Kristinehamns kommun 
Storfors kommun 
 



 

 

2022-05-02 – version för antagande 

 
 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

 
 
 

 

LIS – tematiskt tillägg till översiktsplan 
  

Degerfors kommun  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställning av yttranden inkomna under  
granskningstiden 30 december 2021 – 7 mars 2022  

kommentarer till dessa samt  
eventuell påverkan på förslaget till tematiskt tillägg 

 



LIS-TÖP Degerfors kommun – UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING – 30 dec 2021 – 7 mars 2022 

1 

 

 

 
 

 
 

 

 
LÄSANVISNING 

 
Detta granskningsutlåtande innehåller yttranden som 
inkommit under granskningsperioden 30 december 2021 
till 7 mars 2022. Yttranden eller kontakter som förekommit 
utanför denna period behandlas inte i utlåtandet. 
 
Yttrandena har grupperats så att statliga aktörer, 
kommuner, organisationer, privatpersoner, etc finns 
samlade i anslutning till varandra. I övrigt gäller en 
löpande numrering av respektive yttrande. Efter 
respektive yttrande finns kommunens kommentar till detta 
yttrande och en notering ifall innehållet medför någon 
förändring i förslaget till tematiskt tillägg till 
översiktsplanen (TÖP) eller inte. Numrering i yttranden 
och kommentarer refererar till granskningsdokumentet, 
inte till den nu aktuella antagandeversionen av LIS-
dokumentet. Tematiskt tillägg till översiktsplan förkortas 
TÖP i denna handling. 

 
 

I kolumnen ”Påverkan på TÖP” beskrivs endast om 
yttrandet innebär en förändring i TÖP-förslaget eller 
inte och i så fall vilken typ av förändring det är. 

 
Inget område har tillkommit (vilket inte är möjligt 
efter granskningsskedet) eller utgått. Endast smärre 
ändringar, justeringar och kompletteringar av 
föreslagna områden får göras efter granskningar.
  

 
Ändring, justering eller komplettering kan bestå av:  

- en bedömning (av LIS-område) 
- den beskrivande texten (benämns bara text) 
- en karta 
- MKB:n 

 
 

I granskningsutlåtandet markeras också särskilt ifall 
kommunen och länsstyrelsen inte är eniga om något 
LIS-område, eller del av LIS-område, är lämpligt för 
sitt ändamål med hänvisning till gällande lagstiftning. 
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Yttrande 1 – Länsstyrelsen Örebro län 

 



LIS-TÖP Degerfors kommun – UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING – 30 dec 2021 – 7 mars 2022 

4 

 

 

 



LIS-TÖP Degerfors kommun – UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING – 30 dec 2021 – 7 mars 2022 

5 

 

 

 



LIS-TÖP Degerfors kommun – UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING – 30 dec 2021 – 7 mars 2022 

6 

 

 

 



LIS-TÖP Degerfors kommun – UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING – 30 dec 2021 – 7 mars 2022 

7 

 

 



LIS-TÖP Degerfors kommun – UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING – 30 dec 2021 – 7 mars 2022 

8 

 

 

 

 



LIS-TÖP Degerfors kommun – UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING – 30 dec 2021 – 7 mars 2022 

9 

 

 



LIS-TÖP Degerfors kommun – UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING – 30 dec 2021 – 7 mars 2022 

10 

 

 

 

 



LIS-TÖP Degerfors kommun – UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING – 30 dec 2021 – 7 mars 2022 

11 

 

 

 

 



LIS-TÖP Degerfors kommun – UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING – 30 dec 2021 – 7 mars 2022 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIS-TÖP Degerfors kommun – UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING – 30 dec 2021 – 7 mars 2022 

13 

 

Kommentar till yttrande nr 1 - Länsstyrelsen Örebro län 
 

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 

Miljökvalitetsnormer 

för vatten 

 

 

 

 

Åtkomstzoner 

(passagemöjligheter 

inom LIS-områden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIS-område 1 

Rönningshyttan - 

Ölen 

 

LIS-område 2  

Kockas - Ölen 

 

LIS-område 3 

Maket-Siggetorp - 

Ölen 

 

LIS-område 4 

Ölsboda - Ölen 

 

LIS-område 5 

Ölsboda herrgård – 

Storbjörken 

 

 

 

LIS-område 6 

Skäggebol – 

Storbjörken 

  

Kompletteringar av text i enlighet med 

synpunkter i yttrandet avseende 

miljökvalitetsnormer för vatten har gjorts i LIS-

dokumentets inledande del, för LIS-område 8 

(Svartå Herrgård) och 5 (Mo) samt i MKB:n. 

 

Åtkomstzonens längd har kortats och manéret 

för redovisning av åtkomst till stranden har 

ändrats för områdena 5 (Ölsboda herrgård, 9 

(Mobråten), 12 (Mo) och (Däldenäs) enligt 

dialog med länsstyrelsen. För område 15 (Eka-

Grannäs) har åtkomstzonen utgått helt.  Eftersom 

endast åtgärder som rör det rörliga friluftslivet 

medges kommer access ändå att finnas till 

stranden. 

Benämningen har jämfört med 

granskningsdokumentet ändrats från 

passagemöjlighet till åtkomstzon för att inte 

förväxlas med den lagstadgade passagen längs 

med stranden inom strandskyddszonen. 

 

 - 

 

 

 

 - 

 

Det delområde där kommunen och länsstyrelsen 

har avvikande mening om lämpligheten 

markeras på kartan. 

 

 - 

 

 

Åtkomstzonens längd har kortats och manéret 

för redovisning av åtkomst till stranden har 

ändrats.  

Hänvisning till kommunens kulturmiljöprogram 

har gjorts avseende Ölsboda herrgård. 

 

 - 

 

 

 

  

Komplettering text och 

MKB. 

 

 

 

 

Ändring karta och text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring.  

 

 

 

Ingen ändring.  

 

 

Komplettering karta. 

LIS-området markeras 

på avvikelsekartan. 

 

Ingen ändring.  

 

 

Ändring karta, 

komplettering text. 

 

 

 

 

Ingen ändring. 
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Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 

LIS-område 7 

Svartå – 

Storbjörken/kanalen 

Lillbjörken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIS-område 8 

Svartå herrgård –  

Lillbjörken 

  

 

 

 

LIS-område 9 

Mobråten – 

Letälven 

 

LIS-område 10 

Klippan – Letälven 

 

LIS-område 11 

Åtorp – Letälven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen delar inte Länsstyrelsens bedömning 

att delområdet mellan badplatsen och Limudden 

ska tas bort från LIS-området eller endast avse 

anpassade verksamheter. Delområdet behålls 

eftersom det bedöms vara mycket viktigt för 

Svartås utveckling. Enligt Svartås 

Utvecklingsgrupp är det den enda rimliga platsen 

för ny bostadsbebyggelse. Enda anledningen till 

att området så som det nu är avgränsat är 

obebyggt är att Limudden, där det finns 

bostadsbebyggelse, inte ingår i LIS-området p g a 

naturvärden. Inom det föreslagna delområdet 

finns inga sådana naturvärden. Ifall även 

Limudden ingått i LIS-området hade det 

delområde som oenigheten gäller betraktats som 

en naturlig utvidgning och utveckling av tätorten. 

Hänvisning till kommunens kulturmiljöprogram 

har gjorts avseende arbetarbostäderna och 

bruksmiljön vid f d hyttan. 

Förtydliganden i texten har gjorts avseende 

dammsäkerhet. 

 

Det delområde där kommunen och länsstyrelsen 

har avvikande mening om lämpligheten markeras 

på kartan. 

Hänvisning till kommunens kulturmiljöprogram 

har gjorts avseende Svartå herrgård. 

Komplettering avseende vattenskyddsområde. 

 

Åtkomstzonens längd har kortats och manéret för 

redovisning av åtkomst till stranden har ändrats.  

 

 

-  

 

 

Det delområde där kommunen och länsstyrelsen 

har avvikande mening om lämpligheten markeras 

på kartan. 

För drygt södra halvan av delområdet där 

kommunen och länsstyrelsen har avvikande 

mening anser länsstyrelsen att anpassade 

verksamheter kan godkännas men inte bostäder.  

Hänvisning till kommunens kulturmiljöprogram 

har gjorts avseende kulturmiljö och bebyggelse i 

centrala Åtorp. 

 

Komplettering karta, 

komplettering text. 

LIS-området markeras 

på avvikelsekarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplettering karta, 

komplettering text. 

LIS-området markeras 

på avvikelsekarta. 

 

 

 

Ändring karta. 

 

 

 

Ingen ändring. 

 

 

Komplettering karta, 

komplettering text. 

LIS-området markeras 

på avvikelsekarta.  
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Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 

LIS-område 12  

Mo – Letälven 

 

 

 

 

LIS-område 13 

Forsnäs – Letälven 

 

 

LIS-område 14  

Vårbo – 

Letälven/Skagern 

 

LIS-område 15 

Eka-Grannäs – 

Skagern 

 

 

 

 

 

LIS-område 16 

Däldesnäs - 

Skagern 

 

LIS-område 17 

Råbäck – Skagern  

 

 

 

 

Åtkomstzonens längd har kortats och manéret för 

redovisning av åtkomst till stranden har ändrats.  

Hänvisning till kommunens kulturmiljöprogram 

har gjorts avseende Mo som intressant 

landsbygdsområde. 

 

Hänvisning till kommunens kulturmiljöprogram 

har gjorts avseende Forsnäs som intressant 

landsbygdsområde. 

 

Hänvisning till kommunens kulturmiljöprogram 

har gjorts avseende Vårbo som intressant 

landsbygdsområde. 

 

Åtkomstzonen har utgått helt inom detta LIS-

område. Eftersom endast åtgärder som rör det 

rörliga friluftslivet medges kommer access ändå 

att finnas till stranden. 

Hänvisning till kommunens kulturmiljöprogram 

har gjorts avseende Mo som intressant 

landsbygdsområde. 

 

Krav på passage ner till stranden har lagts till  

centralt i LIS-området. 

 

 

 - 

 

 

 

Ändring karta, 

komplettering text. 

 

 

 

 

Komplettering text 

 

 

 

Komplettering text  

 

 

 

Ändring karta och text. 

 

 

 

 

 

 

 

Ändring karta, 

komplettering text. 

 

 

Ingen ändring. 
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Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 

Dammsäkerhet  

 

Översvämning 

 

 

 

 

 

Ras och skred 

 

 

 

 

Kulturmiljö 

 

 

 

 

 

Fornlämningar 

 

 

Jordbruksmark 

 

 

 

 

 

Bilagor 

 

Texten för område 7, Svartå, förtydligas. 

 

Förtydligande i MKB:n att för Svartåns 

avrinningsområde används länsstyrelsens 

kartering och för Gullspångsälven (Letälven) 

används MSB:s kartering, samt att 100-årsflöde 

redovisas på kartor. 

 

Förtydligande i text och MKB att det är 

länsstyrelsens underlag som används för att 

redovisa ras- och skredrisker eftersom det är mest 

komplett. 

 

Hänvisning till kommunens kulturmiljöprogram 

har gjorts för områdena 5 (Ölsboda herrgård, 7 

(Svartå), 8 (Svartå Herrgård), 11 (Åtorp), 12 

(Mo), 13 (Forsnäs), 14 (Vårbo) samt 15 (Eka-

Grannäs), samt i den inledande textdelen. 

 

Förtydligad men kortad text har lagts utifrån 

länsstyrelsens yttrande. 

 

Den redovisning som redan finns i LIS-

handlingarna bedöms vara tillräcklig. Den andel 

jordbruksmark i LIS-förslaget som eventuellt kan 

komma att prövas för annan användning i 

framtiden är ytterst begränsad. 

 

Kommenteras under respektive instans som egna 

yttranden. 

 

Komplettering text. 

 

Komplettering MKB. 

 

 

 

 

 

Komplettering text. 

Komplettering MKB. 

 

 

 

Komplettering text. 

 

 

 

 

 

Komplettering text. 

 

 

Ingen ändring. 
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Yttrande 2 – Länsstyrelsen Värmland 
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Kommentar till yttrande nr 2 - Länsstyrelsen Värmland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 

Miljökvalitetsnorm 

vatten 

 

 

Kommunen vidhåller att den förväntade 

tillkommande bebyggelse inom föreslagna 

områden är så ytterst blygsam att den, med 

tanke på vilka vattenvolymer som berörs i 

Letälven och Skagern, är helt försumbar i 

sammanhanget och understryker att LIS-planen 

är ett översiktligt strategiskt dokument och att 

redovisningen är anpassad därefter. Yttrandet 

anses därmed vara bemött. Några smärre 

förtydliganden avseende miljökvalitetsnormer 

för vatten görs i LIS-dokumentet likväl som i 

MKB:n,med hänvisning till Länsstyrelsens i 

Örebro yttrande, se ovan. 

Komplettering text. 

Komplettering MKB. 
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Yttrande 3 – Sveriges Geotekniska Institut (SGI) 
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Kommentar till yttrande nr 3 – Sveriges Geotekniska Institut 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 

Kartunderlag 

 

 

 

 

I teckenförklaringen till kartorna i LIS-

dokumentet framgår vilka underlag som använts. 

För en uppgift - ras- och skredrisker – 

förtydligas att det är länsstyrelsens underlag som 

används eftersom det är mest komplett. 

 

 

Ändring text. 
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Yttrande 4 – Skogsstyrelsen 
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Kommentar till yttrande nr 4 - Skogsstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 

Generellt 

 

 

 

 

De aspekter som framförs i yttrandet har i 

relevanta delar redan beaktats i föreliggande 

förslag, därutöver är det frågeställningar som 

inte kan hanteras inom ramen för ett översiktligt 

strategisk dokument som en översiktsplan utan 

kan aktualiseras först i samband med konkreta 

genomförandeprojekt. 

 

Ingen ändring. 
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Yttrande 5 – Trafikverket 
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Kommentar till yttrande nr 5 - Trafikverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 

  - 

 

 

 

 

   - 

 

 

Ingen ändring. 
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Yttrande 6 – Gullspångs kommun 
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Kommentar till yttrande nr 6 – Gullspångs kommun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 

 - 

 

 

 

 

 - 

 

Ingen ändring. 
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Yttrande 7 – Bygg- och miljönämnden 
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Kommentar till yttrande nr 7 – Bygg- och miljönämnden 

 

  

 

 

 

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 

LIS-område 7 – 

bostadsbyggande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIS-område 11 

- rekreation 

 

 

 

 

 

LIS-område 12 

och 15 

- rekreation 

Nämndens synpunkter för detta LIS-område står 

i kontrast till vad Svartå Utvecklingsgrupp 

framför, som anser att både området invid skolan 

likväl som mellan Limudden och badplatsen är 

de mest intressanta ur bostadsutvecklings-

perspektiv. 

Avseende området vid skolan är 

utvecklingsgruppens resonemang att de 

skogsytor som är kopplade till själva skolans 

aktiviteter (vilket inkluderar raster) kan 

omdisponeras och bli minst lika attraktiva som 

idag. Vid just denna prioritering måste det 

beaktas att om ”skolskogen” absolut ska bevaras 

på bekostnad av nyproduktion av bostäder, vilket 

är det huvudsakliga syftet med att skapa LIS-

områden, så uteblir kanske avgörande underlag 

för att långsiktigt behålla skolan som sådan. 

Möjligheten att tillskapa bostadsbebyggelse i 

anslutning till skolan behålls därför i LIS-

förslaget. 

Ovannämnda resonemang gäller i princip också 

för delområdet mellan Limudden och badplatsen 

som också behålls oförändrat, även oaktat 

länsstyrelsens åsikt i sitt yttrande. 

De båda delområden som lyfts ovan är i 

praktiken de enda ytor i Svartå som håller den 

attraktivitet och de genomförandeförutsättningar 

som kan omsättas i nyproduktion av bostäder. 

 

De fritids- och rekreationsytor som tas upp tas 

upp i yttrandet omnämns även i länsstyrelsens 

yttrande. Se kommentar till länsstyrelsens 

yttrande. LIS-dokumentet är ändrat så endast 

anpassade verksamhetsåtgärder medges inom 

hela idrottsområdet. 

 

De synpunkter som tas upp i yttrandet kan 

bevakas om och när åtgärder blir aktuella i 

framtiden och relevanta anpassningskrav kan då 

ställas i bygglov och andra tillstånd i 

genomförandeskedet. 

Ingen ändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändring och komplettering 

text och karta. 

 

 

 

 

 

Ingen ändring. 
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Yttrande 8 – Folkhälsonämnden Karlskoga-Degerfors 
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Kommentar till yttrande nr 8 – Folkhälsonämnden Karlskoga-Degerfors 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 

Generellt 

naturvärden och 

rekreation 

 

 

LIS-område 2 

 

 

 

 

LIS-område 11 

 

 

 

 

 

 

LIS-område 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIS-område 15 

De generella synpunkter avseende naturvärden, 

rekreation etc som lyfts i yttrandet är en 

förutsättning för att erhålla godkända LIS-

områden och får därmed sägas vara uppfyllda. 

 

De ytor som utgör åker- eller ängsmark är ytterst 

begränsade men med hänsyn till de lokala 

förutsättningarna ändå viktiga ur ett 

utvecklingsperspektiv. 

 

De fritids- och rekreationsytor som tas upp tas 

upp i yttrandet omnämns även i länsstyrelsens 

yttrande. Se kommentar till länsstyrelsens 

yttrande. LIS-dokumentet är ändrat så endast 

anpassade verksamhetsåtgärder medges inom 

hela idrottsområdet. 

 

För den centrala delen av LIS-området som 

hyser de värden som lyfts i yttrandet ska endast 

anpassade verksamhetsåtgärder medges, en 

inriktning som tillkommit på lokalt initiativ från 

boende/verksamma i Mo för att utveckla 

området. Relevanta anpassningskrav kan ställas i 

bygglov och andra tillstånd i anslutning till 

genomförandeskedet. 

 

Även här är det på initiativ av flera 

fastighetsägare inom LIS-området som området 

tillkommit. Det är till större delen endast 

anpassade åtgärder för verksamheter kopplat till 

det rörliga friluftslivet och besöksnäring som ska 

medges, som ett sätt för boende och verksamma i 

Eka-Grannäs att utveckla sitt närområdet. 

Relevanta anpassningskrav kan ställas i bygglov 

och andra tillstånd i anslutning till 

genomförandeskedet. 

 

Ingen ändring. 

 

 

 

 

Ingen ändring. 

 

 

 

 

Ändring och komplettering 

text och karta. 

 

 

 

 

 

Ingen ändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring. 
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Yttrande 9 – Socialnämnden Degerfors 
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Kommentar till yttrande nr 9 – Socialnämnden Degerfors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 

 - 

 

 

 

 

 - 

 

Ingen ändring. 
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Yttrande 10 – Svartå Utvecklingsgrupp 
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Kommentar till yttrande nr 10 – Svartå utvecklingsgrupp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 

LIS-område 7 - 

Bostadsbyggande 

intill skolan 

 

 

 

LIS-område 7 - 

Bostadsbyggande 

mellan Limudden 

och badplatsen 

 

 

 

 

LIS-område 7 - 

Parkering vid 

badplatsen 

 

LIS-områdesförslaget öppnar för byggande i 

anslutning till skolan och kommunen delar 

uppfattningen att den ”skolskog” som finns norr 

om skolan delvis kan omdisponeras för att 

möjliggöra bostadsbyggande. 

 

Kommunen delar även uppfattningen att den del 

av det samlade LIS-området i Svartå tätort som 

ligger mellan Limudden och badplatsen är 

lämpligt för bostadsbyggande. Trots att 

länsstyrelsen anser att detta delområde ska tas 

bort ur LIS-förslaget avser kommunen att 

behålla det oförändrat. 

 

Föreslaget LIS-område vid badplatsen medger 

anläggandet av nya p-platser, ställplatser för 

husbilar och uppställningsplatser för husvagnar. 

Ingen ändring. 

 

 

 

 

 

Ingen ändring. 

Markering på karta att 

kommunen och 

länsstyrelsen inte är eniga 

om lämpligheten 

 

 

 

Ingen ändring. 
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Yttrande 11 – Nysunds hembygdsförening 
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Kommentar till yttrande nr 11 – Nysunds hembygdsförening 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 

LIS-område 11 

 

 

 

 

 - Ingen ändring. 
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Yttrande 12 – Privatperson Åtorp (LIS-område 11) 
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Kommentar till yttrande nr 12 – Privatperson Åtorp (LIS-område 11) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 

VA 

LIS-område 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den avtalsfråga som tas upp i yttrandet hanteras i 

samband med eventuell framtida planläggningen 

och/eller bygglovförfarande. 

Ingen ändring. 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE    
 

LIS – tematiskt tillägg till översiktsplan 
  

Degerfors kommun 

 



1

ANTAGEN HANDLING
2022-07-13

LIS-OMRÅDEN
tematiskt tillägg (TÖP) till översiktplan för

Degerfors kommun



2

Detta är ett tematiskt tillägg (TÖP) till 
översiktsplanen för Degerfors kommun. 
Dokumentet är framtaget i samarbete med 
K-Konsult Karlskoga.

Däldenäs vid Skagern.     Foto: Bosse Björk

Omslagsbild: Vårbo vid Skagern.      Foto: Bosse Björk

Däldenä

Omslags
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Intill områdesrubriken till varje LIS-område markeras ifall 
området är helt eller delvis godkänt för LIS.
För närmare redovisning och motivering, se länsstyrelsens 
utställningsyttrande etc sidorna 52-66.

Område som länsstyrelsen bedömt lämpligt för LIS

Område där länsstyrelsen bedömt att delar är lämpligt för LIS
.

s vid Skagern.     Foto: Bosse Björk

sbild: Vårbo vid Skagern.      Foto: Bosse Björk

ANTAGEN HANDLING

Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2022 §66
LAGA KRAFT 2022-07-13



4
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Sammanfattning
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Landsbygdsutveckling i strandnära läge
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Risker och störningar
Miljökvalitetsnormer för vatten
Längden strandlinje som föreslås som LIS-område
Natur-, kultur- och friluftsinventering
Exploateringsbedömning
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - separat dokument
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Sammanfattning

Det fi nns en generell lag i Sverige som i princip inte tillåter 
att något byggs eller anläggs närmare stränderna till 
sjöar och vattendrag än 100 meter. Syftet är att trygga 
allmänhetens tillgång till stränderna samt att bevara 
goda livsvillkor för växt- och djurliv. Det fi nns ett antal 
undantag från grundregeln, s k särskilda skäl, av vilka 
den vanligaste är att stranden redan är ianspråktagen av 
befi ntlig bebyggelse.

Från den 1 februari 2010 har kommunerna möjlighet att 
lägga till ytterligare ett särskilt skäl att medge undantag från 
strandskyddsbestämmelserna, s k LIS-områden, vilket 
står för områden för ”landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen”. LIS-områdena ska redovisas i kommunens 
översiktsplan för att de sedan ska kunna åberopas i 
samband med efterföljande detaljplaneläggning och 
handläggning av bygglov. 

För att kunna peka ut ett LIS-område har kommunen  gjort 
en utredning som visar att bebyggelse, verksamheter, 
anläggningar, etc, inom respektive område, bidrar till att 
stimulera utvecklingen av omgivande landsbygd. Det 
kan till exempel vara genom ökad befolkning som bidrar 
till underlaget för olika typer av service som handel 
och skolor men även genom att utveckling av nya eller 
befi ntliga verksamheter möjliggörs. 

Degerfors kommun har, i samband med att gällande 
översiktsplan (ÖP) antogs, beslutat att ett så kallat 
tematiskt tillägg (TÖP) ska upprättas för att peka ut och 
utreda lämpliga LIS-områden.

Sammanlagt förslås 17 LIS-områden vilka är spridda över 
hela kommunen och berör fyra olika sjöar och två större 
vattendrag (se översiktskarta). 

Inom kommunen fi nns ett fl ertal tätorter och byar som faller 
väl inom ramen för LIS-kriterierna. Förutom centralorten 
Degerfors ska hela kommunens yta betraktas som 
landsbygd.

LIS-utredningen har dels bestått i att natur-, kultur- 
och friluftsintressen inventerats och bedömts samt att 
avstämning gjorts mot ett fl ertal kartdatabaser. Därutöver 
har bedömningar gjorts av lämpligheten kopplat 
till generella markförhållanden, ras- och skredrisk, 
översvämningsrisk och eventuella störningar samt tillgång 
till infrastruktur, kommunikationer och service. 

LIS-utredningen innehöll från början 19 områden som 
ingick i ett första samrådsskede. Efter detta första samråd 
har två områden utgått helt, två har slagits ihop till ett 
LIS-område och ett nytt område har tillkommit. De 17 
LIS-områden som ingått i det fortsatta utredningsarbete 
ingår även i denna antagandehandling. De fl esta av 
LIS-områdena har under utredningsarbetet förändrats  
mer eller mindre i omfattning och därtill har en rad 
kompletteringar och revideringar gjorts. Inga principiella 
förändringar har gjort i antagandeförslaget jämfört med 
det förslag som varit på granskning. För en detaljerad 
beskrivning av de justeringar som gjorts hänvisas till 
upprättat granskningsutlåtande.
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områden, vilket står för områden för ”landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen”. För att vara giltiga ska LIS-områdena 
redovisas i kommunens översiktsplan och inom ramen 
för handläggningen av översiktsplanen godkännas av 
länsstyrelsen.

För att kunna få LIS-områden godkända i översiktsplanen 
(ÖP) eller i ett tematiskt tillägg (TÖP) måste kommunen 
göra en utredning som visar att bebyggelse, verksamheter, 
anläggningar etc inom respektive område bidrar till att 
långsiktigt stimulera utvecklingen av omgivande landsbygd. 
Det kan exempelvis vara genom ökat bostadsbyggande 
som i sin tur ger befolkning som bidrar till underlaget för 
olika typer av service som handel och skolor. Det kan 
även vara genom att utöka möjligheterna att utveckla 
nya eller befi ntliga verksamheter. Förutsättningen är 
dock att strandskyddets syften inte motverkas varför en 
inventering av natur-, kultur- och friluftslivsvärden också 
ska göras inom ramen för utredningen.

LIS-områden ska vara väl avvägda, begränsade och 
preciserade. De får inte vara generella stora områden och 
de måste lokaliseras i anslutning till befi ntlig bebyggelse. 
LIS-områden ska följaktligen endast utgöra en begränsad 
del av kommunens totala strandskyddsområden.

Det ska understrykas att strandskyddet gäller fullt ut inom 
LIS-områden även efter att de godkänts inom ramen för 
översiktsplanen. Prövning om upphävande av strandskydd 
sker i samband med detaljplaneläggning eller i vissa fall 
som dispens från strandskydd vid bygglovgivning.

Kriterier i 7 kap 18e § miljöbalken

Ett LIS-område ska avse ett område som:
1. är lämpligt för utveckling av landsbygden. (Innebörden 
är att exploatering av det strandnära läget långsiktigt 
ska bidra till positiva sysselsättningseff ekter eller ökat 
serviceunderlag på landsbygden.)
2. är av 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 - Vänern, Vättern, vissa 
kuststräckor, m fl  (punkt 4 berör inte Degerfors kommun 
och denna LIS-utredning.)

Mellankommunala frågor
Samtliga angränsande kommuner har beretts möjlighet 
att yttra sig över förslaget till tematiskt tillägg till 
översiktsplanen där samtliga LIS-områden redovisas, 
varför de mellankommunala perspektiven beaktas på ett 
tillfredsställande sätt. 
Två LIS-områden gränsar direkt mot en andra kommuner: 
Mo - Letälven, Kristinehamn, Värmlands län samt Råbäck 
- Skagern, Laxå kommun.

Fornlämningar
Vissa områden innehåller fornlämningar. Länsstyrelsen 
kan redan i ett tidigt skede inför en exploatering bedöma 
om arkeologiska utredningar krävs. Sådan krav kan även 
ställas i områden där registrerade fornlämningar saknas.

Risker och störningar
Beroende på terräng- och markförhållanden kan vissa 
områden vara utsatta för risker. Det kan handla om 
risker för översvämning, ras och skred samt erosion. 
Planläggning och bygglovgivning inom sådana områden 
måste därför beakta dessa risker och om det är relevant 

Inledning
Alla kommuner i Sverige måste enligt 3 kap i plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900) ha en översiktsplan (ÖP) 
som täcker hela kommunens yta. En översiktsplan är 
ett politiskt strategidokument som visar ambitioner och 
riktlinjer för den fysiska planeringen, d v s hur mark och 
vatten i kommunen bör användas, hur bebyggelse bör 
utvecklas och bevaras, hur infrastruktur bör förläggas,  
hur allmänna intressen bör tillvaratas mm.

Översiktsplanen visar vilka värderingar som bör iakttas 
i det löpande planeringsarbetet i kommunerna. Den är 
vägledande och därför inte juridiskt bindande.
Vid behov kan översiktsplanen kompletteras utan att hela 
dokumentet behandlas. Endera i form av ett tematiskt 
tillägg (TÖP), som vindkraft, LIS-områden, etc eller i form 
av en fördjupad översiktsplan (FÖP) för ett avgränsat 
geografi skt område.

Detta dokument är ett tematiskt tillägg (TÖP) till Degerfors 
kommuns gällande översiktsplan som enbart behandlar 
LIS-områden, landsbygdsutveckling inom strandnära 
områden (begreppet beskrivs längre fram i texten).

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
Stränder är en värdefull naturtillgång, vanligen 
med omfattande biologisk mångfald och en källa till 
naturupplevelser. Strandskyddet tillkom 1950 med syftet 
att bevara förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. 
Numera syftar strandskyddet också till att bevara land- 
och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla. 
Strandskyddet är utformat som ett generellt områdesskydd 
och gäller vid havet, sjöar och vattendrag i hela landet. Det 
är förbjudet att inom strandskyddet vidta vissa åtgärder 
som till exempel att anlägga, gräva, eller bygga något. 
Strandskyddet omfattar 100 m från strandlinjen, både 
på land och ute i vattnet. Det kan om det behövs för att 
tillgodose strandskyddets syften utvidgas till högst 300 m. 
Utökat strandskydd gäller endast en sjö i länet, Unden i 
Laxå kommun, där strandskyddet är 200 meter. 
Det pågick en utredning om utökat strandskydd i länet 
men det har till dags datum endast utmynnat i att 
strandskyddet för sjön Skagern, som bland annat ligger i 
Degerfors kommun, minskades till det generella avståndet 
100 meter.

Reglerna om strandskydd fi nns i 7 kap miljöbalken. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt: 
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden 
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. 

Det fi nns dock möjlighet att under vissa förutsättningar 
göra undantag från strandskyddsreglerna. Dessa 
undantag, så kallade särskilda skäl, fi nns beskrivna 
i miljöbalken och är mycket begränsade. Det fi nns 6 
särskilda skäl att medge dispens från eller upphävande 
av strandskyddet inom ett begränsat geografi sk område. 
I samtliga fall är förutsättningen den att strandskyddets 
syften inte motverkas. 
Även om det fi nns särskilda skäl att ge dispens från eller 
upphäva strandskyddet ska det, om det är rimligt, med 
hänsyn till befi ntliga eller planerade byggnaders eller 
anläggningars funktion, lämnas ett område för fri passage 
för allmänheten närmast stranden. 

Från den 1 februari 2010 har kommunerna möjlighet att 
lägga till ytterligare ett sjunde särskilt skäl att ge undantag 
från strandskyddsbestämmelserna, så kallade LIS-
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Natur-, kultur- och friluftslivsinventering
Den naturvärdesinventering som genomfördes inför det 
första samrådet har kompletterats och fördjupats med 
hjälp av Degerfors kommuns kommunbiolog. Därtill fi nns 
nu ett komplett kartunderlag med uppgifter från samtliga 
relevanta kartdatabaser. Vid naturvärdesinventeringen har 
även friluftsvärden noterats.

Utgångspunkten  för natur-, kultur- och friluftsinventeringen 
har varit syftet för strandskyddet. Ett LIS-område ska 
vara av sådant slag att strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses långsiktigt. Vid inventeringen har därför målet 
varit att identifi era ifall hela eller delar av respektive 
utredningsområdet har stor betydelse för allmänhetens 
friluftsliv eller har höga biologiska värden. Samtliga 
utredningsområden har besökts i fält.

Som underlag för inventeringen har kända faktaunderlag 
använts såsom Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering, 
våtmarksinventeringen, ängs- och betesinventeringen, 
Länsstyrelsens naturvårdsöversikt, Sveaskogs 
naturvårdsskogar samt Riksantikvarieämbetets skikt över 
kultur- och fornlämningar. Inget av LIS-områdena berörs 
av  riksintressen för natur- och kulturmiljövård medan två 
berörs av riksintressen för friluftsliv.

Vid naturvårdsinventeringen har särskild vikt lagts vid 
skogliga värden och grövre äldre träd.  Generellt ska enligt 
LIS-kriterierna en passage på minst några 10-tal meter 
lämnas närmast stranden vilket täcker in de väsentligaste 
värdena som vanligen fi nns allra närmast stranden. Det 
gäller bland annat den skyddade hårklomossan som 
förekommer längs Svartåns avrinningsområde. Vidare har 
stor vikt lagts vid våtmarker som är lämpliga fågelbiotoper 
samt botaniskt intressanta platser.

Jordbruksmark förekommer inom åtminstone sex LIS-
områden, dock endast mycket små arealer. De ytor med 
mark som har brukats eller kan brukas är i sig begränasade 
och fragmentiserade och bedöms inte utgöra ett hinder 
för LIS-områden. En fördjupad bedömning får göras av 
berörda ytor om och när en exploatering blir aktuell.

När det gäller friluftsliv har särskild vikt lagts vid stråk eller 
anläggningar som gynnar friluftslivet såsom badplatser, 
båtplatser, stigar etc. Då LIS-områden i sig är begränsade 
till sin omfattning berörs inga stora opåverkade 
naturområden.

Någon särskild riktad inventering av kulturvärden har inte 
gjorts. Kända kulturvärden från Riksantikvarieämbetet har 
beaktats i inventeringen och sådana kulturlämningar (till 
exempel jordkällare och kolbottnar). Inga sådana har dock 
påträff ats som berör de utredda områdena. Inget LIS-
område berörs heller av riksintressen för kulturmiljövården. 
Ett byggnadsminne berörs. De fl esta områden är 
lokaliserade så att de inte innehåller kulturmiljövärden men 
om så är fallet har detta beskrivits och i vissa fall måste 
anpassning och hänsyn tas till dess avärden. Här hänvisas 
också till Degerfors kommuns nya kulturmiljöprogram för 
mer detaljerade beskrivningar och åtgärdskrav.

I kartorna har ytor med noterbara natur-, kultur- och 
friluftsvärden markerats med stor bokstav (A; B; C…) och 
objekt som beskrivs (till exempel fornminnen och bad- och 
båtplatser) markerats med små bokstäver (a, b c….). I fl era 
fall har bedömningen gjorts att det värdefulla delområdet 
inte kan förenas med exploatering och gränsen för det 
föreslagna LIS-området har då lagts så att de värdefulla 
ytorna hamnar utanför LIS-området. 

peka på eller sätta upp villkor för erforderliga åtgärder 
som behöver vidtas. Det kan exempelvis vara att ange en 
lägsta tillåtna golvhöjd, göra geotekniska undersökningar 
av markbeskaff enheten, att förlägga byggnader på 
erfoderligt avstånd från ett utsatt område, osv. I vissa 
lägen begränsar risker LIS-områdets utbredning.
Områden kan även vara utsatta för störningar, t ex en 
större väg. Detta gör i sig inte LIS-området olämpligt 
och samma åtgärder för skärmning av buller eller andra 
åtgärder ska då vidtas så som måste ske vid vilken 
annan planläggning/byggnation som helst.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Generellt gäller att inga åtgärder får vidtas som 
försämrar vattenkvalitén i berörda sjöar och vattendrag. 
Att bygg- och anläggningsåtgärder utförs på ett sådan 
sätt måste hanteras i plan- eller bygglovskedet när 
de faktiska exploateringsförutsättningarna är kända. 
Ett ökande antal enskilda avloppsanläggningar kan 
innebära en negativ påverkan på vattenmiljön. Dock är 
inga av de sjöar där enskilda avloppslösningar planeras 
övergödningspåverkade samtidigt som fl öde och 
volym i dessa relativt stora vattendrag är betydande. 
I nya anläggningar av modernt snitt är utsläppen 
dessutom mycket begränsade jämfört med äldre 
enskilda anläggningar och till detta bör läggas att äldre 
avloppsanläggningar över tid löpande ersätts av nyare 
och eff ektivare. Där anslutning till allmänt/kommunalt 
vatten och avlopp inte är möjligt är kommunens ambition 
att gemensamma VA-anläggningar skapas, vilka även 
kan inkludera befi ntliga hushåll i respektive område. 
Med tanke på att den samlade exploateringsnivån för 
berörda LIS-området förväntas bli blygsam fi nns heller 
inte skäl att anta att det skulle föreligga några egentliga 
utmaningar att möta kraven på en god vattenkvalitet. 
Den ökning av utsläpp av näringsämnen som ett relativt 
begränsat antal nya personekvivalenter kan medföra 
bedöms därför inte påverka miljökvalitetsnormerna för 
vatten negativt och att det därför inte föreligger någon 
risk för försämrad status, vilket inkluderar morfologiska 
kvalitetsfaktorer.
Följande större vattenförekomster är belägna i anslutning 
till de 17 LIS-områdena.
Ytvattenförekomster: Ölen (omr 1, 2, 3, 4), Storbjörken 
(omr 5, 6, 7), Lillbjörken (omr 7, 8), Svartån (omr 4, 5, 7, 
8), Letälven (omr 9, 10, 11, 12, 13, 14), Skagern (omr 14, 
15, 16 ,17).
Grundvattenförekomster: Letälvsåsen - delen Moområdet 
(omr 12).

Längden strandlinje som föreslås som LIS-område 
Den andel strandlinje som föreslås som LIS-områden 
är begränsad. Degerfors kommun har en tämligen 
genomsnittlig andel strandlinje utmed sjöar och större 
vattendrag vilket gör att påverkan på strandskyddet 
blir mycket begränsad. Uppskttningsvis förblir 95 % 
av stränder orörda ur den aspekten (utifrån nationellt 
tillgängliga uppgifter från SCB om andelen strand i 
Sveriges kommuner).
Den absoluta majoriteten av de sträckor som föreslås 
är dessutom redan bebyggda eller ianspråktagna i 
någon form varför den andel ny strandlinje som kan tas 
i anspråk med hänvisning till LIS-kriteriet är mycket låg. 
Inom fyra LIS-områden har det bedömts lämpligt 
att garantera allmänheten möjligheten att sig ta sig 
ner stranden genom LIS-området även efter att det 
exploaterats. Vi har valt att kalla det åtkomstzon, 
markeras på kartan genom en gulgrön rastrering som 
visar de sträckor inom vilken en åtkomst till stranden ska 
garanteras. Exakta lägen bestäms inte i LIS-dokumentet.
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kan närmare fördubbla sin befolkning sommartid. Utökade 
möjligheter till fritidsboende ska därför inte betraktas som 
oväsentligt ur lansbygdsutvecklingsperspektiv,  särskilt 
som konvertering från fritidsboende till året runtboende 
för många landsbygdskommuner periodvis är den största 
enskilda tillväxtfaktorn inom bostadssektorn. Även för 
landsbygdskommuner är möjligheter till ett attraktivt 
boende en faktor som kan avgöra om arbetskraft kan 
rekryteras till arbetsplatser i kommunen i stort. 

I denna LIS-handling redovisas inte de delområden 
som undantagits på grund av att de haft bristande 
exploateringspotential, varit för låglänta eller bedömts 
svårbebyggda.

Vad räknas som landsbygd?
I lagtexten om strandskydd fi nns ingen defi nition av 
landsbygdsbegreppet utan det är respektive kommun 
som med hänsyn till den regionala och lokala situationen 
ska defi niera vad som ska betraktas som landsbygd i den 
egna kommunen. 

En defi nition av vad som är landsbygd kan baseras 
på ett fl ertal olika faktorer, med fördel utifrån syftet 
med defi nitionen. Utgångspunkten kan t ex vara 
ett tillgänglighetsperspektiv, befolkningstäthet eller 
en kombination av fl era faktorer. Nedan beskrivna 
beräkningsalternativ har visserligen några år på nacken 
men bedöms vara relevanta för detta ändamål.

EU defi nierar landsbygd som ”a stretch of inland or coastal 
countryside, including small towns and villages, where the 
main part of the area is used for: 1) agriculture, forestry, 
aquaculture and fi sheries, 2) economic and cultural 
activities of country-dwellers (crafts, industry, services, 
etc), 3) non-urban recreation and leisure areas [or natural 
reserves], 4) other purposes, such as for housing.” och 
ställer landsbygden i kontrast till urbana områden; ”The 
agricultural (including forestry, aquaculture and fi sheries) 
and non-agricultural parts of a rural area form a whole 
distinguishable from an urban area, which is characterised 
by a high concentration of inhabitants and of vertical or 
horizontal structures.”

Enligt EUs defi ntion utgörs 92% av den Europeiska 
unionens yta av landsbygd, 19% av EU:s befolkning bor 
i områden som till största delen utgörs av landsbygd och 
37 % i områden med väsentliga inslag av landsbygd.

Glesbygdsverket (upphörde 2009) använde sig av en 
indelning baserad på större tätorter som defi nierades 
utifrån ett invånarantal på minst 3000 personer. Områden 
som ligger 5-45 minuters restid med bil från dessa tätorter 
benämns tätortsnära landsbygd. Områden på längre 
avstånd än 45 minuter benämns glesbygd.

Glesbygdsverket hade också en indelning, baserad 
på boendestruktur, där   hela  kommuner grupperas 
som antingen tätortskommuner, tätortsnära 
landsbygdskommuner eller glesbygdskommuner 
beroende på hur stor andel människor som bor i olika 
områdestyper. Kommuner med minst 30 procent 
av befolkningen boende i områdestypen  glesbygd 
klassas som glesbygdskommuner. Med tätortsnära 
landsbygdskommuner avses kommuner där minst 30 
procent av befolkningen bor i områdestypen tätortsnära 
landsbygd. Kommuner med mer än 70 procent av 
befolkningen i tätortsområden med minst 3 000 invånare 
klassas som tätortskommuner.

I vissa fall fi nns värden även inom LIS-området och då 
har sådana ytor markerats på respektive karta med en 
avgränsning. Avgränsningen är vanligen hämtad från 
tillgänliga kartdatabaser men i några fall är avgränsnimngar 
gjorda utifrån inventering på plats. I dessa fall görs 
bedömningen att hänsyn kan tas till redovisade värden 
vid eventuell exploatering, vilket redovisas under en egen 
rubrik vilka särskilda områdesspecifi ka hänsyn som bör 
tas. I vissa fall bör en yta lämnas helt ograverad. I andra 
fall kan viss typ av använding vara lämplig medan annan 
bör undvikas. Det ska därutöver understrykas att värden 
kan förändras över tid varför det inte ansetts rimligt att 
avgränsa själva LIS-området för varje enskilt värde.
En del av de ytor som vid inventeringen bedömts ha 
stora värden och därmed begränsat själva LIS-områdets 
omfattning redovisas inte alltid i denna handling.

Exploateringbedömning
I det första samrådsförslaget har exploateringskriterier 
samlats under en egen rubrik. Detta stycke har därefter 
utgått av utrymmesskäl. Alla väsentliga uppgifter fi nns 
dock kvar under andra rubriker som rör markförhållanden, 
infrastruktur, service etc.

Utvecklings- och exploateringsperspektivet
De parametrar som bedömts är förutsättningar för att nå 
området med bil eller med kollektivtrafi k, förutsättningarna 
för att bygga väg till nya exploateringsytor i området, 
förutsättningarna för att lösa vatten och avlopp till och 
inom området (enskilda eller gemensamma anläggningar, 
alternativt allmänt/kommunalt vatten och avlopp), tillgång 
till bredband, markens beskaff enhet och topografi  med 
avseende på ras- och skredrisker, översvämningsrisker 
(vilket inkluderar lågpunkter vid skyfall), tillgång till service 
och då främst dagligvarubutik, förskola och skola men 
även lokala arbetsplatser och andra verksamheter.
Denna inventering har i några fall lett till att delar av 
områden utgått på grund av att markförhållandena inte 
varit tillräckligt bra eller att området varit för låglänt. 
Vissa områden har även utökats om det visat sig att 
ytor utanför det initiala utredningsområdet haft bra 
exploateringspotential.

Inget LIS-område är undantaget från 
verksamhetsutveckling, däremot fi nns det ett 
område (Rönningshyttan) som endast är avsett för 
verksamhetsutveckling och i fl era fall är delar av LIS-
områden endast avsedda för verksamhetsutveckling. 
Verksamhetsområden kan utgå från befi ntlig verksamhet 
eller anläggning, exempelvis campingplatser, ytor för bad 
och båt etc men det kan även vara helt nya verksamheter 
som skapas. Platsförutsättningarna  för verksamheter är 
mindre känsliga för olika förhållanden jämfört med mark 
för bostadsbyggande, exempelvis översvämningsrisker. I 
vissa miljöer måste verksamheter anpassas till omgivande 
värden genom att syftet är relaterat till natur-, kultur eller 
naturvärden.

Vad gäller bedömningen av om ett LIS-område långsiktigt 
kan bidra till positiva sysselsättningseff ekter eller ökat 
serviceunderlag på landsbygden är det viktigt att inte göra 
en alltför snäv bedömning. Bland annat gäller detta inom 
vilka avstånd ett ökat befolkningsunderlag kan ge eff ekter 
för exempelvis en dagligvarubutik eller annan service. 
Beroende på avstånd till servicealternativ kan detta 
område sträcka sig en eller fl era mil från servicestället. Till 
skillnad från skolor och förskolor kan påverkan för handel 
och sysselsättning även sträcka sig över kommungränser. 
På landsbygden kan fritidsboende vara helt avgörande för 
om en dagligvarubutik kan överleva. Delar av kommuner 
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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, tidigare 
SKL) har kategoriserat landets 290 kommuner 
i tio olika grupper. Indelningen har gjorts efter 
strukturella egenskaper som bl a befolkningsstorlek, 
pendlingsmönster och näringslivsstruktur.  Innan 2005 
fanns landsbygdskommuner med som en grupp och 
defi nierades då som en kommun med mer än 6,4 
procent av nattbefolkningen sysselsatta inom jord- och 
skogssektorn och som inte är glesbygdskommun. 

Jordbruksverkets databas Regional balans är 
sammanställd i syfte att åskådliggöra utvecklingen i olika 
former av landsbygd i riket. I denna databas indelas riket 
geografi skt i fyra grupper av regioner:

1. Tätortsområden med mer än 10 000 invånare. 

2. Tätortsnära landsbygd som består av områden omkring 
tätorter med mer än 10 000 invånare. Gränser för den 
tätortsnära landsbygden baseras på uppskattad radie 
för tätorternas infl uensområden där arbetspendling till 
tätorterna kan antas vara frekvent. Radien varierar mellan 
tätorter och är som mest 60 km i de tre stortstadsregionerna 
(Stockholm, Göteborg och Malmö). 
För övriga tätorter med mer än 70 000 invånare har radien 
satts till 30 km och för tätorter mellan 10 001 och 70 000 
invånare är motsvarande radie 20 km. 

3. Tätort i glesbygd med mellan 1 001 och 10 000 invånare.
 
4. Övrig glesbygd som består av övriga delar av landet, 
inklusive tätorter upp till 1 000 invånare.

Statistiska Centralbyrån gör ingen skillnad på gles- och 
landsbygd utan avgränsar bara tätorter med mer än 
200 invånare. Enligt den defi nitionen bor 16 procent av 
befolkningen på landsbygden, vilket är en nivå som varit 
mer eller mindre oförändrad sedan omkring år 1970. 
Följande orter brukar betraktas som tätorter: 
Degerfors, Svartå och Åtorp.

OECD:s defi nition baseras på den andel av befolkningen 
som bor i kommuner med en befolkningstäthet mindre än 
150 invånare/km², vilket för Sveriges del skulle innebära 
att runt 70 procent av befolkningen bor på landsbygden. 
Stockholm och Skåne län är de enda regioner som inte 
klassifi ceras som landsbygd enligt OECD:s defi nition. 
Hela 99 procent av Sveriges totala landareal skulle 
defi nieras som landsbygd enligt denna defi nition.

Länsstyrelserna runt Vättern - Örebro, Östergötland, 
Jönköping och Västa Götaland - har enats om ett 
gemensamt förhållningssätt till landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen vid Vättern. I detta PM omnämns att 
Jönköpings län använder 3 000 invånare som gräns för 
tätorter som inte bör omfattas av LIS. Enligt länsstyrelsen 
i Örebro ska det inte tolkas som att länsstyrelserna 
enats om en gemensam defi nition av gränsen för 
landsbygdsbegreppet men det får ända sägas vara 
vägledande.

Landsbygdsdefi ntion för Degerfors kommun
Utifrån de defi nitioner som prövats bedöms Degerfors 
(drygt 7 500 invånare) med tämligen god marginal 
utgöra en tätort. Därtill har sjön Möckeln där Degerfors 
är beläget i södra änden och Karlskoga med närmare 30 
000 invånare i norra änden inte bedömts fylla kriterierna 
för LIS. Övriga kommunen betraktas därmed i detta LIS-
dokument som landsbygd.

S
kä

gg
eb

ol
 v

id
 S

to
r-B

jö
rk

en
.  

   
Fo

to
: B

os
se

 B
jö

rk



10

D
äl

de
nä

s 
vi

d 
S

ka
ge

rn
.  

   
Fo

to
: B

os
se

 B
jö

rk



11

 LIS-OMRÅDEN
 i Degerfors kommun
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Översikt 17 LIS-områden
Urval
Mellan det första och andra samrådet tillkom ett nytt område 
och två utgick, övriga områden ökade eller minskade mer eller 
mindre i omfattning. Efter samråd 2 var samtliga 17 områden 
kvar men några områden ändrades vad gäller omfattning. Efter 
granskningen är fortfarande samtliga 17 LIS-områden kvar. 
Inom fyra LIS-områden (3, 7, 8 och 11) gör kommunen och 
länsstyrelsen olika bedömning om lämpligheten för några mindre 
delområden, vilket markeras på berörda områdeskartor.

Urvalet av LIS-områden inkluderar med ett undantag mindre 
tätorter, bybildningar och befi ntliga fritidshusområden som 
genom LIS-kriterierna ges ökade och mer fl exibla möjligheter att 
utvecklas genom utvidgning eller förtätning av bostäder.

För ett område - Rönningshyttan vid Ölen - är inriktningen 
enbart verksamhetsutveckling. Avseende Rönningshyttan bara 
verksamheter kopplade till det rörliga friluftslivet och besöksnäring. 
För fyra områden - Svartå, Åtorp, Mo och Eka-Grannäs - är delar 
av LIS-områdena endast avsedda för verksamheter. Det fi nns 
inga begränsningar att pröva verksamheter i övriga område.

Urvalet är gjort utifrån lokal förankring och kunskap om vilka 
platser där stöd av LIS-områden bedöms underlätta framtida 
utveckling.

LIS-områdenas lokalisering
Samtliga föreslagna LIS-områden följer två huvudstråk, tillika 
vattenvägar, genom kommunen. I stort sett all bebyggelse i 
kommunen är lokaliserade inom dessa båda stråk vilket har 
historiskt praktiska och logistiska orsaker.

Sjöar och vattendrag
Berörda sjöar är Ölen, Storbjörken och Lillbjörken i öster, vilket 
inkluderar kortare sträckor av Svartån som binder samman dessa 
sjöar. I Svartå inbegriper det även en kanal och vattenspeglar 
mellan Stor- och Lillbjörken.
I väster berörs Letälven från Mobråten och söderut till utloppet i 
Skagern samt sjön Skagern.

Servicefunktioner
Såväl kommersiell som off entlig service är samlad till de tre 
tätorterna. Även de fl esta arbetsplatserna i kommunen är knutna 
till dessa tre orter. 
Sett ur ett rent landsbygdsperspektiv ligger fokus på de två 
mindre tätorterna Svartå och Åtorp som båda har för-, låg- och 
mellanstadieskola, Åtorp har dagligvarubutik (i skrivande stund 
saknar Svartå butik efter en period med butik av självservicetyp) 
och en del andra servicefunktioner samt arbetsplatser inom t ex 
tillverkning, logistik, hantverk och besöksnäring.

Degerfors kommun har haft en vikande befolkningtrend under 
lång tid och även om en viss uppgång skett de senaste åren 
så är situationen fortfarande instabil (exempelvis har en 
dagligvarubutik avvecklats i huvudtätorten) varför även servicen 
i Degerfors tätort bedöms ha nytta av några av de LIS-områden 
som föreslås.

Kommunikationer
Det länsvägsnät som binder samman tätorterna innebär att det 
tar under 15 minuter att köra till valfri tätort från samtliga LIS-
områden utom de två längst i söder där endast Åtorp nås inom 
15 minuter men från dessa är avståndet till E20 vid Finnerödja i 
Laxå kommun också intressant.

Bäst kollektivtrafi k fi nns mellan Svartå och Degerfors vilket 
täcker in 6 av LIS-områdena. Även mellan Åtorp och Degerfors 
fi nns linjebusstrafi k som täcker in 3 områden bra, ytterligare 1 på 
ett hyggligt sätt.

Exploaterings- och utvecklingsmöjligheter
De mest attraktiva utvecklingsområdena i Degerfors ligger utmed 
sjön Möckelns västra strand, i viss mån den östra stranden, och 
omfattas inte av möjligheten till LIS-områden. De LIS-områden 
som föreslås i LIS-planen bedöms därför inte bli föremål för 
någon omfattande exploatering. Intresset bedöms främst fi nnas 
hos personer som redan har någon form av anknytning till 
respektive område varför det inte går att föra ett resonemang 
om att koncentration till färre områden ska göras. För den som 
har anknytning till exempelvis Mobråten är det inte aktuellt att 
bosätta sig i Vårbo eller Ölsboda, osv. Det är därför väsentligt att 
det fi nns möjligheter, bättre möjligheter än utan LIS-instrumentet, 
att förtäta och utveckla ett så stort urval av områden som är 
rimligt och relevant. Samtliga förslag till LIS-områden anses ha 
sådan, om än begränsad, utvecklingspotential.
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9   Mobåten

2    Kockas

3   Maket-Siggetorp

4   Ölsboda

Ölsboda herrgård

6   Skäggebol

11   Åtorp

12   Mo

13   Forsnäs

14   Vårbo

15   Eka-Grannäs

17   Råbäck

16   Däldenäs

7   Svartå
     Lill-Björken

Letälven

Letälven

Ölen

Letälven

Skagern

     Stor-Björken

8   Svartå herrgård

5   

1   Rönningshyttan

10   Klippan
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uppfördes 1633. Sedan fl yttades hyttan en kortare sträcka 1783 
och en smältsmedja byggdes. Vattentillgången var god men 
träkolsbehovet tärde hårt på skogen vilket var besvärande. 1847 
avslutades verksamheten och hyttan revs på 1870-talet.  Hyttan 
levererade bl a stångjärn till Ölsboda bruk med transporter över 
Ölen.

Friluftsliv: Eftersom platsen fungerar som ”Porten till Fasaskogen” 
(a) och en stor del av sydvästra Kilsbergen samlas periodvis 
relativt mycket besökare här. Vid ett av inventeringsbesöken 
stod ett 10-tal Hollandsregistrerade bilar längs vägen. Ett av 
problemen är bl a ordnad parkering och faciliteter. Vid den vackra 
men smala strandremsan (b) fi nns en rastplats. Här fi nns även 
en timmerstuga som raststuga och övernattning för fi skare. 
Välordnad eldplats fi nns i stugan och även utanför på rastplatsen. 
Det förekommer friluftscamping även i övrigt och det går att ta 
ett bad här. Platsen får betecknas som mycket värdefullt för det 
rörliga friluftslivet men den borde också utvecklas under ordnade 
men småskaliga former. LIS-området ingår i det nya riksintresset 
för friluftsliv som omfattar en stor del av Kilsbergen.

Infrastruktur
En befi ntlig grusväg med bra standard försörjer området på ett 
mycket bra sätt. Ingen ny vägbyggnad behövs, däremot måste 
funktionella parkeringar skapas, både för vanliga bilar och 
husbilar.
Kollektivtrafi k med buss fi nns närmast längs väg 555, ca 5 km 
norr om området. Eftersom syftet är verksamhetsutveckling är 
denna fråga inte väsentlig.

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte realistiskt 
att bygga ut till detta område. Enskilda anläggningar får därför 
accepteras.

El fi nns fram till området, kapaciteten kan dock behöva utökas. 
Bredband är inte utbyggt.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt och regleras inte av några andra 
bestämmelser. 
Ölsdalen ligger inom radien för totalförsvarets område för 
hinderfrihet runt Villingsbergs skjutfält, detta påverkar dock inte 
eventuell bebyggelse av den karaktär som skulle vara relevant 
inom LIS-området.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har genom inriktningen mot 
verksamheter kopplade till friluftsliv och besöksnäring visst stöd i 
översiktsplanen samt att området ingår i riksintresse för friluftsliv. 
LIS-området ingår i ett större område som angetts som opåverkat 
i översiktsplanen.
Planer fi nns på att bilda ett naturreservat som bl a omfattar 
”Porten till Fasaskogen”.

Störningar och risker
Ölen utgör en av de översta sjöarna i det vattensystem som 
bland annat försörjer Örebro. Risken för översvämning p g a 
höga vattenfl öden bedöms därför som liten. Tvärtom har sjön 
under senare år haft problem med för låga vattennivåer. Detta 
konfi rmeras av tillgänglig översvämningskarteringskartering.  
Eftersom huvudsyftet är utveckling av verksamheter kopplat 
till friluftsliv och besöksnäring är översvämningsfrågan mindre 
väsentlig.
Enligt skyfallskarteringen fi nns inga lågpåunkter som berör LIS-
området.

Omedelbart söder om LIS-området fi nns en höjd vars sluttning 
ner mot sjön markeras som potetiell risk för ras och/eller skred 
i SGU:s kartdatabas. Större åtgärder inom detta område bör 
föregås av geotekniska undersökningar. I övrigt bedöms ingen 
risk för ras och skred föreligga. 

En registrerad markförorening fi nns i anslutning till det gamla 
hyttområdet, dock av en typ som inte påverkar aktuell användning.

Området är i princip inte utsatt för buller. Skjutbuller från skjutfälten 
i Karlskoga kommun kan höras men för den användning som är 
aktuell fi nns ingen korrelation till gällande riktvärden.

1. Rönningshyttan - Ölen
LIS-områdets syfte
Syftet med området är att skapa fl exiblare förutsättningar för 
att utveckla verksamheter kopplat till det rörliga friluftslivet och 
besöksnäring kopplat till detta.
 
Läge
Området är beläget på östra sidan och norra änden av sjön Ölen, 
ca 12 km öster om Degerfors tätort.

Beskrivning
LIS-området omfattar ytorna strax norr och söder om 
Holmsjöbäckens utlopp i sjön Ölen.
Inom området fi nns en mindre gård söder om bäcken samt 
två bostadshus norr om bäcken. Platsen är känd som ”Porten 
till Fasaskogen”, ett vidsträckt och orört skogsområde i södra 
Kilsbergen som innehåller fl era naturreservat och Natura 
2000-områden. Vid LIS-området möter storskogen fragment av 
ett äldre småskaligt kulturlandskap invid sjön.
Området är svagt kuperat och marken sluttar på de fl esta ställen 
tydligt men inte brant ner mot vattnet med en lågpunkt vid 
bäcken. Vid den lilla gården Rönningen fi nns beteshagar ända 
ner till vattnet.
En grusväg med bra standard löper alldeles intill sjön. Mot norr 
når man såväl Degerfors som Karlskoga medan vägen mot söder 
svänger av österut in i skogarna i Lekebergs kommun. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den fl acka dalgången där sjön Ölen 
är belägen och hur storskogen här möter fragment av ett äldre 
småskaligt kulturlandskap vid sjön. 

Natur: Platsen är känd som ”Porten till Fasaskogen” (a), där 
Fasaskogen utgör ett kluster av fl era naturreservat och Natura 
2000-områden i ett stort orört skogsområde i sydvästra delen av 
Kilsbergen. 
Rönningshyttan är en intressant plats ur natursynpunkt där stor-
skogen möter sjön. Den lilla bäcken (A), som delar LIS-området 
i två, hyser ett värdefullt fi skbestånd, bl a öring. Området är 
också känt för sitt fågelliv. Omedelbart norr om bäcken fi nns ett 
bestånd av gammelskog med mycket död ved (B).
Vid länsstyrelsens inventering av Hårklomossa 2015 påträff ades 
rikligt med mossa på stenar och klibbalsocklar på vissa punkter 
i strandkanten samt på stenar uppe i bäcken.
Söder om bäcken fi nns ett bostadshus med en fårbeteshage 
och söder om huset ung barrskog. Norr om bebyggelsen i Rön-
ningshyttan växer ung björk och barrskog.
LIS-området ingår i ett stort område som av länsstyrelsen be-
tecknas som ”skoglig värdetrakt”. Ölen är enligt länsstyrelsens 
databas betecknat som värdefullt vatten.

Kultur: Vid bäcken fi nns lämningar från ett f d hyttområde som är 
registrerat som fornminne (c). Här har bedrivits verksamhet sedan 
1300-talet då Rönnes hytta, som nog var en mulltimmerhytta, 
uppfördes. Den lades ner på 1600-talet men en ny masugn 

Viken och beteshagar vid ”Porten till Fasaskogen.       Foto: Bosse Björk
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Konkurrerande intressen
Området ingår i det relativt nya riksintresset för friluftsliv som 
omfattar en stor del av Kilsbergen och ingår även i ett område 
angett som opåverkat i översiktsplanen. Utifrån inriktningen 
för verksamheter kopplat till natur-, friluftsliv och besöksnäring 
bedöms detta dock inte som ett konkurrerande intresse. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur-, kultur-  och friluftssynpunkt betydande 
värden, delvis även för strandskyddets syften. Då inriktningen 
helt avser verksamheter riktade till det rörliga friluftslivet är det 
dock lämpligt som LIS-område med följande kommentarer:
- endast åtgärder med inriktning på småskalig 
verksamhetsutveckling kopplad till det rörliga friluftslivet och 
besöksnäring kopplat till detta får vidtas.
- vid lokaler med hårklomossa får inga åtgärder vidtas som 
bedöms påverka hårklomossan negativt.

- i strandlinjen och inom ytor längs stranden som kan 
översvämmas, där betingelserna är lämpliga för att hårklomossa 
ska kunna etableras, ska röjning begränsas och anpassas.
- bäcken (A) som värdefullt fi skevatten och Ölen som värdefullt 
vatten beaktas.
- gammelskogen (B) beaktas.
- registrat fornminnesområde (C) beaktas.
- ras- och skredrisk beaktas vid uppförande av byggnader och 
större schaktningsarbeten.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området ger fl exiblare förutsättningar att skapa verksamheter 
och funktioner med inriktning till det rörliga friluftslivet och 
småskalig besöksnäring kopplat till detta. Denna plats vid sjön 
Ölen, är redan idag är känd som ”Porten till Fasaskogen” och 
utgör i sig därmed underlag för långsiktig landsbygdsutveckling.
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Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 
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Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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den västra delen av Lomvikens strand utpekad som ett område 
där mossan fi nns på sten, klibbal och vide. Två lokaler är note-
rade inom LIS-området. Hårklomossa växer endast i vattenbry-
net och väster om Lomviken avgränsar vägen bebyggelse och 
explaoterbara ytor från stranden.

Kultur: Skogsstyrelsen har noterat ett skog- och historieobjekt 
(a) på halvön, men detta ingår ej i LIS-området. I övrigt har inget 
anmärkningsvärt noterats ur kulturhistorisk synpunkt.

Friluftsliv: Enskilda bryggor fi nns i anslutning till bostadshusen. 
Ingen plats eller anordning med direkt bäring på friluftsaktivteter 
har i övrigt noterats i området.

Infrastruktur
Befi ntlig grusväg genom bybildningen håller god standard och 
försörjer området på ett mycket bra sätt. Eventuell ny bebyggelse 
kan förläggas direkt intill  båda sidor av vägen, möjligen med 
någon mycket kort anslutning, men någon nybyggnad av väg är 
inte nödvändig. I det södra delområdet r väganslutningen enklare 
och behöver förstärkas och för vissa ytor behöver ny väg byggas.

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 555, ca 5 km norr om 
området, samt i Degerfors tätort, ca 6 km väster om området, där 
även Degerfors järnvägsstation ligger på samma avstånd. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är tveksamt om 
det kommer byggas ut någon gång till detta område. Enskilda 
anläggningar får därför accepteras.

El fi nns fram till området. Bredband är inte utbyggt till området.

Planer och bestämmelser
En liten del centralt i LIS-området är planlagt för bostadsändamål. 
Området regleras inte av några andra bestämmelser. 
Kockas ligger inom radien för totalförsvarets område för 
hinderfrihet runt Villingsbergs skjutfält. Ingen bebyggelse med 
sådan höjd är dock aktuell inom LIS-området.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har visst stöd i förslag till översiktsplan 
då hela kommunen ska ges möjligheter att utvecklas. 

Störningar och risker
Marken ligger generellt med god marginal över sjöns ytnivå. 
Marken sluttar generellt ner mot sjön men med undantag för 
några mindre partier inte särskilt brant varför någon risk för ras 
och skred inte bedöms föreligga. Exploatering bör dock föregås 
av markundersökningar.
Ölen utgör en av de översta sjöarna i det vattensystem som bland 
annat försörjer Örebro med vatten. Risken för översvämning 
p g a höga vattenfl öden bedöms därför som liten. Tvärtom har 
sjön under senare år haft problem med låga vattennivåer. Detta 
konfi rmeras av tillgänglig översvämningskarteringskartering. 
Enligt skyfallskarteringen fi nns inga lågpåunkter som på något 
avgörande sätt berör LIS-området.

Området är i princip inte utsatt för buller. Skjutbuller från 
skjutfälten i Karlskoga kommun kan höras men bedöms ligga 
långt under gällande riktvärden.

Konkurrerande intressen
Det fi nns inga direkt konkurrerande intressen till LIS-området.

2. Kockas - Ölen
LIS-områdets syfte
Möjlighet att mer fl exibelt komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse, 
att bygga nya bostadshus samt att etablera och utveckla 
verksamheter.

Läge
Området är beläget längs västra stranden av sjön Ölen, ca 6 km 
öster om Degerfors tätort.

Beskrivning
LIS-området, som består av två delområden, omfattar 
bybildningen Kockas och ytorna närmast norr och söder om 
densamma. Bebyggelsen utgörs av ett 25-tal bostadshus, både 
åretrunt- och fritidsboende, nästan samtliga avstyckade som 
egna fastigheter. 
Marken sluttar tydligt men undantaget något mindre parti inte 
brant ner mot vattnet. I norra änden av LIS-området och vidare 
norrut fi nns mindre beteshagar som tillhör gården vid Ölsdalen i 
norra änden av sjön.
En grusväg med bra standard löper längs med sjön genom byn, 
i söder direkt intill stranden längre norrut 20-100 meter från 
sjön och här ligger bebygglsen till större delen mellan vägen 
och stranden. Det södra delområdet ligger avskilt från byn med 
spridda bostadshus.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den fl acka dalgången, därav 
namnet Ölsdalen där LIS-området begränsas på den ena 
sidan av sjön Ölen och på den andra sidan av storskogen 
med delvis tät barrskog. Stora delar av området har lång 
historik av odlingslandskap. Ängsmark enligt häradskartan och 
jordbruksmark sedan 50-tal är främst koncentrerat vid befi ntlig 
bostadshus, Lomviken, Udden samt söder om Udden.

Natur: Längs med vägen genom byn fi nns mot sjösidan en smal 
beteshage längst i norr och söder därom hus. På västra sidan 
vägen växer skog som delvis är avverkad nyligen och övrigt be-
stående av yngre gran och tallskog. Väster om Lomviken består 
skogen av yngre gran, asp och björk. Vid Granfallet fanns en 
öppen instängslad yta som ser ut att vara betesmark. 
Lomviken i Ölen går in från norr i sjöns längdriktning och bildar 
halvön Udden. I den inre änden av Lomviken fi nns en mosse 
med enstaka träd och buskar (A) och på Udden fi nns en bio-
topsskyddad lövskog (B) och en delvis betad yta och delvis slåt-
termark (C). Där växer bland annat nattviol, vildlin, svinrot samt 
inplanterad slåttergubbe. Forsatt åt norr har skogen ung med 
björk asp, gran tall och mot Ölen klibbal. Mossen och udden har 
undantagits från LIS-området.
Söder om Udden växer idag skog, värden från ängsmarkerna 
saknas. I vägkanten växer mycket lupiner och skogsklocka har 
noterats i LIS-området.
Ölen är enligt länsstyrelsens databas betecknat som värdefullt 
vatten.
I länsstyrelsens inventering av hårklomossa 2015 är området på 

Sjön Ölen glimtar fram mellan husen i byn Kockas.     Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med tanke på 
att det till stor del redan är exploaterat och den måttliga 
exploatering som i övrigt torde bli aktuell, begränsad betydelse 
för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:
- vid lokaler med hårklomossa får inga åtgärder vidtas som 
bedöms påverka hårklomossan negativt.
- i strandlinjen och inom ytor längs stranden som kan 
översvämmas, där betingelserna är lämpliga för att hårklomossa 
ska kunna etableras, ska röjning begränsas och anpassas.

- sjön Ölen som värdefullt vatten beaktas.
- ras- och skredrisk beaktas vid uppförande av byggnader och 
större schaktningsarbeten.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
bybildningen Kockas, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 
kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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Ölen är enligt länsstyrelsens databas betecknat som värdefullt 
vatten.

Kultur: Antydan till äldre småskaligt kulturlandskap i södra 
halvan. Centralt i området fi nns ett registrerat fornminne (B). 
Sommarstugan som ligger inom det markerade området har 
dock inget med fornminnet att göra.

Friluftsliv: Det fi nns ett antal fritidshus med tillhörande båtplatser 
inom LIS-området men i övrigt har ingen plats eller anordning 
noterats med direkt bäring på friluftsaktivteter har noterats i 
området.

Infrastruktur
Befi ntlig grusväg av hygglig standard finns från länsväg 205 
sydväst om området fram till södra delen av bebyggelsen. Den 
enklare vägen i norra delen av området behöver förstärkas, 
särskilt passagen över den smala vikens mynning. Eventuell ny 
bebyggelse kan i de fl esta fall förläggas direkt intill vägen. Någon 
nybyggnad av väg är inte nödvändig, bara kortare anslutningar 
om vissa lägen skulle väljas.

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 205, ca 1,5 km sydväst 
om området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte sannolikt 
att allmänt avlopp någonsin kommer byggas ut till detta område. 
Enskilda anläggningar får därför accepteras.

El fi nns fram till området. Bredband är inte utbyggt till området.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt och regleras därutöver inte av några 
andra bestämmelser. 
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har visst stöd i förslag till översiktsplan 
då hela kommunen ska ges möjligheter att utvecklas. 

Störningar och risker
Intill stranden i anslutning till tjärnen där bäcken rinner ut i 
sjön, är marken låglänt, delvis också sank. Här behöver i vissa 
punkter uppfyllnad göras för att bebyggelse ska hamna på 
tillräcklig nivå över sjön. I övrigt ligger marken med god marginal 
över sjöns ytnivå. Ölen utgör en av de översta sjöarna i det 
vattensystem som bland annat försörjer Örebro med vatten. 
Risken för översvämning p g a höga vattenfl öden bedöms 
därför som liten. Tvärtom har sjön under senare år haft problem 
med för låga vattennivåer. Detta konfi rmeras av tillgänglig 
översvämningskarteringskartering. För att garantera att bostäder 
inte översvämmas bör ändå en lägsta golvhöjd bestämmas för 
de låglänta partierna i bygg- eller planskedet.
Enligt tillgänglig skyfallskartering fi nns inga lågpåunkter som 
berör LIS-området.

Generellt är området inte särskilt kuperat men några mindre 
områden är markerade i SGU:s kartdatabas varför  exploateringar  
vissa lägen bör föregås av markundersökningar.

Området är inte utsatt för buller, vilket även gäller skjutbuller 
från skjutfälten i Karlskoga kommun, nord och nordost om LIS-
området.

Konkurrerande intressen
Det fi nns inga direkt konkurrerande intressen till LIS-området.

3. Maket-Siggetorp - Ölen
LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt 
att bygga nya bostadshus. Etablering och utveckling av 
verksamheter ska också vara möjlig.

Läge
Området är beläget längs västra stranden av sjön Ölen, ca 7 km 
norr om Svartå och ungefär lika långt sydost om Degerfors tätort.

Beskrivning
LIS-området omfattar 9 bostadhus, de fl esta använda för 
fritidsboende, och ytorna närmast runt dessa. Samtliga 
är avstyckade som egna fastigheter. Maket är en äldre 
gårdsbildning. Bebyggelsen är delvis inbäddad i mer eller mindre 
sammanhängande skogspartier.

I den södra delen är mark och bebyggelse högt belägen, det 
sluttar tydligt men inte brant ner mot vattnet. Närmast runt tjärnen 
centralt i området fi nns mer låglänta och delvis sanka partier 
invid sjön. Här ligger även bebyggelsen lägre och direkt invid 
sjön. Omgivande mark är bitvis storblockig. 

En grusväg med hygglig standard går från väg 205 fram till 
området. Fortsättningen i norra delen av LIS-området inklusive 
över passagen mellan tjärnen och sjön är har mycket enkel 
standard. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karakteriseras av de små vikarna av Ölen som gör 
att strandlinjen blir uppbrutet i fl era mindre partier med i sig 
skilda karaktärer med en närmast intim känsla av påtaglig natur 
närmast stranden. I den södra delen fi nns närmast sjön antyd-
ningar av ett äldre kulturlandskap som idag delvis är inbäddat 
i det sammanhängande storskogslandskapet som tar vid mot 
norr och väster.

Natur: Hela området är lövrikt. Närmast sjön växer främst klibbal 
och längre från stranden mer asp, björk, rönn med fl era lövträd, 
samt några enstaka granar. Större delen av omårdet har nyligen 
avverkats och såtar av lövträd har sparats. Mellan Maket och 
Siggetorp är terreäng kuperad med fl era block. Ett tjärn (a), till-
lika bäckens utlopp, ligger centralt i området och omges utanför 
LIS-området delvis av en sumpskog (A). Marken runtomkring är 
sank med klibbal, asp, rönn, salix och gran. Enligt häradskartan 
var här tidigare en äng.  
Stora delar av området var jordbruksmark på 50-talet, men är 
nu igenväxt av lövskog. 
En lokal av hårklomossa har noterats inom LIS-området, på 
bostadsfastigheterna längst i norr, samt en på udden ovanför 
bäcken/Tjärnen. Denna och ytterligare en udde strax söder 
därom ingår inte i LIS-området.

Lummig grönska kring Maket vid sjön Ölen.                 Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med tanke på den 
mycket måttliga exploatering som kan bli aktuell, begränsad 
betydelse för strandskyddets syften. Den udde som fi nns i 
området är redan ianspråktagen i sådan omfattning att den 
också kan ingå i LIS-området. LIS-område bedöms lämpligt med 
följande kommentarer:
- vid lokaler med hårklomossa får inga åtgärder vidtas som 
bedöms påverka hårklomossan negativt.
- i strandlinjen och inom ytor längs stranden som kan 
översvämmas, där betingelserna är lämpliga för att hårklomossa 
ska kunna etableras, ska röjning begränsas och anpassas.
- nödvändig försiktighet vidtas i området vid registrerad 
fornlämning (B).

- anpassning görs vid det låglänta och delvis sanka området 
anslutning till tjärnen och passagen mellan denna och viken den 
i den centrala delen av LIS-området.
- sjön Ölen som värdefullt vatten beaktas.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för Maket-
Siggetorp, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i kommunen 
som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och 
behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig bl a mot Svartå, kommunens näst största 
ort, och kan bidra till underlaget för såväl handel som förskola 
och skola i samhället.

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)

Avgränsning LIS-område

Del av LIS-område som 
Länsstyrelsen inte 
bedömer lämpligt

Del av LIS-område som 
Länsstyrelsen bedömer 
lämpligt för verksamheter 
men inte för bostäder

Delvis godkänt LIS-område

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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tall. Mot väster delen av LIS-området är terrängen blockig och 
mer kuperad.
Nära utloppet från Ölen till Svartån och i kanalen vid bron har 
fynd av hårklomossa noterats på stenar vid inventeringen 2015.
Avgränsningen har gjorts så dessa ytor ligger utanför LIS-om-
rådet. Öster om utloppet från Ölen är förekomsten noterad som 
riklig men här går också vägen till gården Viken som avgränsar 
stranden från merparten av ytorna inom LIS-området. 
Ölen är enligt länsstyrelsens databas betecknat som värdefullt 
vatten.

Kultur: Området söder om LIS-området är starkt kulturpåver-
kat och utgör grunden till bebyggelsen i Ölsboda (B). Här låg 
järnbruket från 1660-talet med stångjärnstillverkning fram till 
1864. Stångjärnet forslades från Rönningshyttan i norra delen 
av Ölen. Den ovanligt breda kanalen (a) sägs vara anpassad 
för dessa transporter och stensättningarna längs kanalen fi nns 
fortfarande kvar liksom forssträckan. Dämningen (f) vid utlop-
pet från Ölen är en del av detta. Bron över kanalen (b) längre 
söderut är registrerad som ett fornminne. En spiksmedja drevs 
till början av 1900-talet. En kvarn och en såg har även funnits 
på platsen som utnyttjat vattenkraften. Cirka 1750 fl yttades 
gårdsbebyggelsen till Storbjörken och bildade Ölsboda herrgård 
medan bruket blev kvar. Området präglas ännu av kulturhis-
torien även om inte så många byggnader bevarats. Det fi nns 
många gamla träd och rester av olika buskar och örter som ger 
tydliga spår bakåt i tiden.
Det fi nns fl era fornminnen i Ölsabodaområdet men bara ett 
inom LIS-området (c).

Friluftsliv: Här fi nns ett betydande antal fritidshus, de fl esta 
utanför LIS-området, bad- och båtförtöjningsplatser (d) samt 
några enkla byggnader för detta ändamål. En vältrampad stig 
(e) slingrar längs den södra stranden fram till dämningen vid 
Svartån (f). Kanotleden på Svartån som startar vid Rönnings-
hyttan i norra delen av Ölen och som slutar i centrala Örebro, 
markerad med skyltar, passerar mellan det östra och västra 
delområdet. Ett relativt nytt riksintresse för friluftsliv berör de 
östra delarna av LIS-området.
Utöver stigen längs stranden har ingen plats eller anordning 
med direkt bäring på allmänna friluftsaktivteter har noterats 
inom LIS-området.

Infrastruktur
Befi ntlig grusväg av god standard finns från länsväg 205 sydväst 
om området och inom området. Eventuell ny bebyggelse kan i 
vissa lägen förläggas direkt intill vägen men för vissa ytor kan 
någon kortare ny vägsträcka eller kort anslutning vara att föredra 
för att få bra tillgänglighet.

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 205 några hundra 
meter (beroende på var i området man befi nner sig) sydväst om 
området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas. Gemensamt enskilt vatten 
fi nns för hushållen inom den planlagda delen av området. Avlopp 
är enskilda. Det fi nns planer på att allmänt VA kommer att byggas 
ut till detta område på sikt. Enskilda anläggningar bör accepteras 
i mellantiden.
El fi nns fram till området. Bredband är inte utbyggt till området 
ännu.

Planer och bestämmelser
I stort sett hela den västliga delen av LIS-området är planlagd, 
huvudsakligen för bostadsbebyggelse. Undantaget en mindre 
yta allra längst uppe i nordväst.
I anslutnng till Ölens utlopp i Svartån fi nns en vattentäkten 
som saknar  vattenskyddsområde, den ligger dock utanför LIS-
området. 
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
Ytorna närmast intill Svartån som delvis är låglänta och 
dessutom nedströms dämningen vid Ölens utlopp (f) ligger 

4. Ölsboda - Ölen
LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att 
bygga nya bostadshus. Även mindre verksamhetsetableringar 
kan vara aktuella.

Läge
Området är beläget runt södra änden av sjön Ölen, ca 6 km norr 
om Svartå och ungefär lika långt söder om Degerfors tätort.

Beskrivning
Ölsbodaområdet norr om väg 205 omfattar ett 40-tal avstyckade 
bostadsfastigheter varav över 30 är bebyggda. De fl esta 
används för fritidsboende men även en mindre gård. Ett 15-
tal av fastigheterna är helt eller delvis belägna inom 100 mer 
från stranden och omfattas av LIS-området. Därutöver fi nns 
i närområdet några äldre bostäder, numera sommarhus, intill 
kraftkanalen vid Ölens utlopp. En tidigare ladugårdsbyggnad, 
numera stall, nära väg 205 är det de fl esta som passerar området 
ser av Ölsboda. 

All bebyggelse inom LIS-området, som om består av en västlig 
och östlig del, är belägen med god marginal över sjöns yta, och 
ligger inbäddad glesa skogsparter i randområdet mot öppna 
odlade ytor om breder ut sig mot söder. Området är något 
kuperad är marken faller av ner mot sjön och Svartån. Vid 
utloppet från Ölen fi nns en dämning och en kanal som leder till 
ett vattenkraftverk. Detta och låglänt och delvis sankt längs ån 
igger utanför LIS-området. 

En grusväg med god standard går från väg 205 fram till området, 
även vägarna inom området håller god standard.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den fl acka dalgången längs södra 
delen av sjön Ölen om vidgar sig i ett småskaligt odingssland-
skap och herrgårdens omgivningar söder om själva LIS-områ-
det. Själva herrgården är numera helt avskuret genom Värm-
landsbanan och länsvägen.
När man närmar sig området från väg 205 så är den omedelba-
ra upplevelsen den ca 600 m långa allén av lindar i olika åldrar. 
En allé som glädjande nog vidmakthålls genom nyplanteringar. 
Allén ingår inte i  LIS-0mrådet, inte heller forssträckan (A) längs 
Svartån mellan Ölen och Storbjörken som håller höga naturvär-
den.

Natur: Längs med Svartån fi nns en ur natursynpunkt värdefull 
och intressant forssträcka (A) från Ölens utlopp till Ölsboda 
herrgård vid Storbjörken vilken ingår i ett av Länsstyrelsen 
framtaget naturvårdsprogram. Dessa ytor ligger helt utanför 
LIS-området, 
Inom LIS-områdets östra del ligger gården Viken med småskalig 
jordbruksmark intill sjön både mot norr och söder. Bakom jord-
bruksmarken växer granskog med inslag av björk som fortsätter 
mot söder och bedöms inte ha några höga skogliga värden. 
På västra sidan av Svartån fi nns en bred trädzon mot bostads-
husen. Skogen inom LIS-området varierar från glest gallrad 
lövskog med enstaka träd till mer sluten barrskog med gran och 

Utsikt över Ölen från västra delen av Ölsbodaområdet.  Foto: Bosse Björk
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utanför LIS-området. I övrigt ligger marken med god marginal 
över sjöns ytnivå utan att marken sluttar alltför brant eller har 
grundförhållanden som bedöms generera någon risk för ras och 
skred. Exploatering bör dock föregås av markundersökningar.
Ölen utgör en av de översta sjöarna i det vattensystem som 
bland annat försörjer Örebro. Risken för översvämning p g a 
höga vattenfl öden bedöms därför som liten. Tvärtom har sjön 
under senare år haft problem med för låga vattennivåer. Detta 
konfi rmeras av tillgänglig översvämningskarteringskartering. 
Enligt skyfallskarteringen fi nns inga lågpunkter som berör LIS-
området.
För att garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör en 
lägsta golvhöjd bestämmas i bygg- eller planskedet.
Intill Svartån fi nns två potentiella föroreningar registrerade. 
Dessa är belägna några hundra meter nedströms LIS-området 
och bedöms inte påverka detsamma.
Länsväg 205 passerar ca 200 meter söder om LIS-området, och 
strax söder om vägen även Värlmlandsbanan som är en del av 
järnvägenstambanenätet. Avståndet är dock så långt att LIS-
området inte är bullerutsatt.

Konkurrerande intressen
Riksintresse för friluftslivet - Södra Kilsbergen - berör LIS-
området. Riksintresset är omfattande till ytan LIS-området är 
beläget direkt intill områdets mycket generella avgränsning. 
LIS-området bedöms i praktisk mening inte konkurrera med 
riksintresseanspråket. 

Järnvägen är riksintresse för kommunikationer men belägen på 
betryggande avstånd från LIS-området. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med tanke på den 
relativt måttliga exploatering som kan bli aktuell, av begränsad 
betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-
område med följande kommentarer:
- vid lokaler med hårklomossa får inga åtgärder vidtas som 
bedöms påverka hårklomossan negativt. Vägen i det östra 
delområdet bedöms ha tillräckligt avskuljande eff ekt.
- i strandlinjen och inom ytor längs stranden som kan 
översvämmas, där betingelserna är lämpliga för att hårklomossa 
ska kunna etableras, ska röjning begränsas och anpassas.
- sjön Ölen som värdefullt vatten beaktas.
- fornlämning inom LIS-området beaktas.
- stigen längs stranden är fortsatt tillgänglig så att allmänheten 
obehindrat  kan röra sig längs sjön.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
Ölsbodaområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 
kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig mot Svartå, kommunens näst största ort, 
och kan bidra till underlaget för såväl handel som förskola och 
skola i samhället.

N0        40            100                      200                                                  400 meter

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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sank. På norra sidan vägen fi nns en lövrik barrskog. 
Vid sundet in till Sjöängsviken (a) samt bitvis längs stranden är 
marken sank, denna sträcka ingår inte i LIS-området. De små 
holmarna västra Storbjörken (F) hyser höga naturvärden, varför 
ytan mellan stranden och vägen närmast innan för dessa inte 
ingår i LIS-området. Storbjörken är enligt länsstyrelsens databas 
betecknat som värdefullt vatten. Hårklomossa har noterats 
på halvön öster om herrgården samt söder om Sjöängsviken, 
samtliga fynd fi nns utanför LIS-området.

Kultur: Mest utmärkande inom LIS-området är kulturlandskapet 
och herrgårdsmiljön runt Ölsboda herrgård (A). Huvudbygg-
naden (b) är från 1830, men redan kring 1750 fl yttades gårds-
bebyggelsen vid Ölsboda bruk hit. Ölsboda herrgård, som är 
kommunens enda utsedda byggnadsminne, ligger på en halvö 
och byggnaderna ligger i en park med fl era gamla träd och på 
tre sidor har man nära kontakt med vattnet. Hela området är 
privat och är därför inte tillgängligt för allmänheten. Strax väster 
om huvudbyggnaden fi nns stensättningar i vattnet som är rester 
av två båthus, varav det västra sägs ha varit avsett för lastning 
av varor till och från bruket. Se Degerfors kommuns kulturmiljö-
program för mer detaljerad beskrivning och krav vid åtgärder.
Öster om herrgården fi nns ett fornminne vid stranden (c). Ett 
registrerat fornminne (d) fi nns även centralt i fritidshusområdet 
och därutöver fi nns nordväst om Ölsboda herrgård, utanför LIS-
området, en kulturhistorisk lämning registrerad (e). 

Friluftsliv: Till fritidshusen i västra delen av LIS-området hör ett 
antal bad- och båtbryggor (f) som i viss mån bidrar till en privati-
sering av denna strandsträcka, det fi nns dock ingen bebyggelse 
mellan vägen och stranden. Utöver detta har ingen plats eller 
anordning med direkt bäring på friluftsaktivteter har noterats i 
området.

Infrastruktur
Två befi ntliga grusvägar av god standard finns från länsväg 205 
som går strax norrt om området, en som försörjer herrgårdsdelen 
och en som försörjer fritidshusen. Den sistnämnda vägen 
fortsätter runt Storbjörken och anknyter där till andra vägsystem.
Båda vägarna passerar under järnvägen. Den södra viadukten är 
både smal och låg, i princip endast avsedd för personbilar. Den 
norra är större och framförallt högre, 3,2 meter, men håller inte 
fullhöjd (4,5 meter).
Det fi nns en vägförbindelse mellan herrgårdsdelen och den 
västra vägen, vilken dock inte används för körtrafi k idag. Den 
bör dock  med vissa åtgärder kunna tas i bruk igen om behov 
föreligger.
Eventuell ny bebyggelse kan i längst i väster förläggas direkt intill 
vägen medan det för de centrala ytor i området behövs en ny 
väganslutning, beroende på var ny bebyggelse förläggs, mellan 
50 och 200 meter.
Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 205 några hundra meter 
(beroende på var i området man befi nner sig) väster om området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas, enskilda anläggningar 
gäller. Det möjligt att allmänt avlopp kommer byggas ut till 
detta område på sikt. Enskilda anläggningar kan accepteras i 
mellantiden.
El fi nns fram till området. Bredband är inte utbyggt till området 
ännu.

Planer och bestämmelser
Bostadsbebyggelsen i norra/västra delen av LIS-området är 
planlagd med inriktning på fritidsboende.
Det fi nns inget vattenskyddsområde för Storbjörken även om 
sjön utgör del i det vatten som nedströms bl a försörjer Örebro.
Värmlandsbanan (järnväg) utgör riksintresse för kommunkation.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Ölsboda herrgård är byggnadsminnesförklarad, det enda 
byggnadsminnet i Degerfors kommun. Byggande i anslutning till 
byggnadsminnet förutsätter tillståndsansökan hos Länsstyrelsen.
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
Storbjörken utgör en av de översta sjöarna i det vattensystem som 
bland annat försörjer Örebro med vatten. Risken för översvämning 

5. Ölsboda herrgård - Storbjörken
LIS-områdets syfte
Möjlighet att mer fl exibelt kunna komplettera befi ntlig bostads- 
och herrgårdsbebyggelse, att bygga nya bostadshus samt att 
utöka möjligheterna att utveckla och bedriva olika verksamheter 
inom herrgårdsområdet som är förenligt med byggnadsminnet.

Läge
Området är beläget runt norra änden av sjön Storbjörken, ca 6 
km norr om Svartå och lika långt söder om Degerfors tätort.

Beskrivning
Ölsbodaområdet, delen söder om väg 205 och järnvägen, utgörs 
egentligen av två områden med helt olika karaktär. Dels det 
gamla herrgårdsområdet i öster med ett fl ertal byggnader från 
tiden när det bedrevs aktiv verksamhet här. Dels den västra 
delen som består av ett pärlband med 16 avstyckade fastigheter 
bebyggda med fritidshus, av vilka några idag kan användas för 
åretruntboende. All befi ntlig bebyggelse är belägen inom 100 
meter från stranden och omfattas därmed av LIS-området. 

Nivåskillnaderna är små men all bebyggelse är belägen med mer 
eller mindre god marginal över sjöns yta. Ytorna runt herrgården 
är ett mer öppet kulturlandskap som vittnar om det tidigare aktivta 
lantbruket. Fritidsbebyggelsen i väster är inbäddad i skogen på 
norra sidan om vägen som löper genom området och fortsätter 
runt Storbjörken. Marken faller svagt ner mot sjön och mellan 
vägen och sjön i den västra delen är det låglänt och bitvis sankt.

Två grusvägar med god standard från väg 205 försörjer respektive 
delområde, en för herrgårdsområdet, en för fritidshusen. 
Det fi nns en enklare vägförbindelse mellan herrgården och 
frtidshusområdet som inte används för körtrafi k idag. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras dels av kulturlandskapet runt Ölsboda 
herrgård med dess unika kulturmiljö dels av den helt annorlunda 
miljön i den västra delen med små fritidshus inbäddade i ett mer 
sammanhängande skogslandskap längs Storbjörkens strand

Natur: Östligaste delen utgörs av en utpräglad herrgårdsmiljö 
(A), delvis öppen, delvis med inslag av stora äldre ädellövträd 
som bildar herrgårdsparken och som bäddar in herrgården med 
tillhörande bebyggelse i grönska. Det fi nns en beteshage med 
får och jordbruksmarker. 
Strax öster om LIS-området ligger Svartåns utlopp (B) i Stor-
björken. Hela området längs Svartån upp till Ölen ingår i läns-
styrelsens naturvårdsprogram (C) vilket inkluderar Ölsboda 
herrgård. 
Väster om herrgården fi nns en ö som har landförbindelse vid 
lågvatten vilken inte ingår i LIS-området.
Nordväst om herrgårdsområdet breder skogen ut sig med 
varierad karaktär. Det fi nns gran- och lövsskogsområden, bitvis 
är det ganska sankt. Strax öster om bostadsområdet fi nns ett 
alkärr (D). 
Mellan vägen och Storbjörken (E) fi nns ett obebyggt område 
med många småuddar varför det avgränsats att ligga utanför 
LIS-området. Här fi nns även ett fl ertal spärrgreniga tallar med 
pansarbark, fl era av dem har även bohål, och marken är bitvis 

Västra områdesdelen vid fritidshusen.                          Foto: Bosse Björk
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p g a höga vattenfl öden bedöms därför som liten. Tvärtom har 
sjön under senare år haft problem med låga vattennivåer. Detta 
konfi rmeras av tillgänglig översvämningskarteringskartering. 
Låglänta områden mellan vägen och stranden (E) är inte aktuella 
för exploatering. För att garantera att ingen risk för översvämning 
föreligger bör en lägsta golvhöjd bestämmas i bygg- eller 
planskedet.
Enligt skyfallskarteringen fi nns inga lågpunkter som på ett 
avgörande sätt berör LIS-området. 

Nivåskillnaderna inom området är måttliga varför någon risk för 
ras och skred inte bedöms föreligga. På ras- och skredkartan 
fi nns endast en liten yta intill herrgårdsområdet markerad. 
Eventuell exploatering bör dock föregås av markundersökningar.

Inom herrgårdsområdet fi nns två potentiella förorenings-
förekomster markerade. Dessa kan behöva undersökas vid 
åtgärder i närområdet.

Länsväg 205 går strax norr om LIS-området men söder 
om denna går även Värmlandsbanan som är en del av 
järnvägsstambanenätet. Den allra östligaste delen av LIS-
området får anses bullerutsatt från järnvägen, länsvägen skärmas 
dock av järnvägsbanken. Befi ntlig bostadsbebyggelse ligger som 
allra närmast över 100 meter från järnvägen, detsamma gäller 
ytor som är aktuella för ny bostadsbebyggelse. Större delen av 
berörda ytor ligger så långt från järnvägen att de inte bör vara 
bullerutsatta alls och för övriga ytor bör skärmning vara möjligt. 

Konkurrerande intressen
Riksintresse för kommunikation (järnväg) tangerar LIS-området 
längst i öster.
Herrgården är skyddad som byggnadsminne.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med tanke på 
den relativt måttliga exploatering som kan bli aktuell och så 
som avgränsningen är anpassad, begränsad betydelse för 
strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:
- i den östra delen är det endast aktuellt med verksamhetsutveckling 

och kompletteringar av bebyggelsen kopplat till detta, men med 
hänsyn till och väl anpassad till den befi ntliga herrgårsmiljön (A) 
samt naturvårdprogrammet (C).
- om området mellan herrgården och bostadsbebyggelsen 
exploateras ska minst en åtkomstmöjlighet ner till stranden 
garanteras inom markerad yta.
- vid lokaler med hårklomossa får inga åtgärder vidtas som 
bedöms påverka hårklomossan negativt.
- i strandlinjen och inom ytor längs stranden som kan 
översvämmas, där betingelserna är lämpliga för att hårklomossa 
ska kunna etableras, ska röjning begränsas och anpassas.
- sjön Storbjörken som värdefullt vatten beaktas.
- buller från järnvägen beaktas vid lokalisering av ny 
bostadsbebyggelse.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker naturliga utvecklingsmöjligheter för 
Ölsbodaområdet, dels verksamhetsutveckling runt Ölsboda 
herrgård, dels genom att  bidra till fl er alternativa bostadslägen 
i kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig mot Svartå, kommunens näst största ort, 
och kan bidra till underlaget för såväl handel som förskola och 
skola i samhället.

Gränserna i kartan stämmer inte alltid överens med 
verkligheten och är inte juridiskt gällande. 
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Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 
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Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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har en kantzon lämnats med gran. Skogsområdet som angräsar 
hygget i söder som tangerar LIS-området är en fi n granskog 
med blåsippa och någon enstaka hasselbuske. Storbjörken är 
enligt länsstyrelsens databas betecknat som värdefullt vatten. 
Förutom vid bäcken och kring badplatsen är stranden relativt 
privatiserad och inte tillgänglig för allmänheten. Hårklomossa 
har noterats norr om bäcken, mellan LIS-området båda delar. 

Kultur: Det öppna småskaliga kulturlandskapet i utgör även det 
största kulturvärdet. Här fi nns två gårdsbildningar som brukar 
markerna, främst för bete. Dessa ytor är belägna mellan LIS-
områdets båda delar och längre än 100 meter från stranden.

Friluftsliv: I området fi nns ett fl ertal fritidshus med tillhörande 
bryggor. Mellan bäcken och den södra bebyggelsegruppen fi nns 
en bad- och båtplats (a) samt Skäggebols gemensamhetsom-
råde med välklippta gräsmattor. Badplasten och gemensam-
hetsytan kan med fördel tillåtas att utvecklas. Från det södra 
byggelseområdet går en stig genom skogen, till hygget och 
längst stranden till en liten badplats. 

Infrastruktur
En grusväg med god standard löper genom området och från 
denna fi nns fl era anslutande vägar till husgrupper och enskilda 
hus. Dessa vägar har i de fl esta fall lite enklare standard. Området 
kan nås från väg 205 i nordost, men via ett vägsystem mellan 
Storbjörken och Letälven tar man sig även norrut mot Degerfors, 
mot Svartå i söder eller mot Åtorp i sydväst.
Befi ntlig vägar till området håller god standard, däremot kan 
vissa vägar inom området behöva förstärkas. Eventuell ny 
bebyggelse kan i vissa fall förläggas direkt intill befi ntliga vägar 
medan det för andra ytor behövs kortare nya vägsträckor eller 
kortare angöringar.
Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 205 några kilometer mot 
norsost.
Kommunalt vatten och avlopp saknas, enskilda anläggningar 
gäller. Det är möjligt att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta 
område på sikt eftersom en överföringsledning mellan Degerfors 
och Svartå övervägs. Enskilda anläggningar kan accepteras i 
mellantiden.
El fi nns fram till området. Bredband är inte utbyggt till området.

Planer och bestämmelser
Områdesbestämmelser gäller för all befi ntlig fritidshusbebyggelse 
inom LIS-området, däremot inte för obebyggda ytor däremellan.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
Marken sluttar mot sjön men nivåskillnaderna inte dramatiska. 
Strandbrinken är brantast längst i norr. Det bedöms med 
hänvisning till SGU:s kartunderlag inte föreligga någon generell 
risk för ras och skred men längst i norr fi nns en brant som 
är svår att bedöma. Eventuell exploatering bör föregås av 
markundersökningar.

All bebyggelse är belägen med mer eller mindre god marginal 
över sjöns yta. Storbjörken utgör en av de översta sjöarna i det 
vattensystem som bland annat försörjer Örebro med vatten. 
Risken för översvämning p g a höga vattenfl öden bedöms därför 
som liten. Tvärtom har sjön under senare år haft problem med 
låga vattennivåer. Det fi nns ingen översvämningskartering 
för detta avrinningsområde. Detta konfi rmeras av tillgänglig 
översvämningskarteringskartering.
Enligt tillgänglig skyfallskarteringen fi nns inga lågpunkter som på 
ett avgörande sätt berör LIS-området. 

Området är inte bullerutsatt.

Konkurrerande intressen
Det fi nns inga direkt konkurrerande intressen till LIS-området.

6. Skäggebol - Storbjörken
LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att 
bygga ett antal nya bostadshus. För en mindre yta i anslutning till 
badplatsen är endast utveckling av denna och gemensamhetsytan 
aktuell.

Läge
Området är beläget längs västra stranden av sjön Storbjörken, ca 
4 km norr om Svartå och 8 km söder om Degerfors tätort.

Beskrivning
Skäggebol ligger längs med en liten grusväg invid sjön 
Storbjörken och består dels av ett antal äldre åretrunthus, 
inklusive två gårdsbildningar, dels av av några grupper fritidshus, 
sammanlagt ett 30-tal bostadshus. De fl esta husen ligger på 
avstyckade fastigheter men det fi nns även några arrendetomter. 
Större delen av den befi ntliga bebyggelsen är belägen inom 100 
meter från stranden och omfattas därmed av LIS-området, som 
är delat i två delområden, en handfull längre än 100 meter från 
sjön. 

Marken sluttar mot sjön men nivåskillnaderna inte dramatiska. 
Ytorna mellan de båda delområdena utgörs av ett öppet 
kulturlandskap som som fortfarande brukas. Här rinner en liten 
bäck ut och detta är områdets lågpunkt. Fritidsbebyggelsen 
i norr är inbäddad i skogen medan bebyggelsen i söder ligger 
inom eller i randområdet till de öppna ytorna. All bebyggelse är 
belägen med mer eller mindre god marginal över sjöns yta.

En grusväg med god standard löper genom området och från 
denna fi nns fl era anslutande vägar till husgrupper och enskilda 
hus. Dessa vägar har i de fl esta fall lite enklare standard. Området 
kan nås från väg 205 i nordost, men via ett vägsystem mellan 
Storbjörken och Letälven tar man sig även norrut mot Degerfors, 
mot Svartå i söder eller mot Åtorp i sydväst.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av det öppna småskaliga kulturlandskapet 
centralt i byn, i kombination det omgivande sammanhängande 
skogslandskapet. 

Natur: Här fi nns ett leende ljust kulturlandskap ellan de båda 
delarna av LIS-området som öppnar sig mot Storbjörken, 
oavsett om man kommer från norr eller söder. En bäck rinner ut 
i sjön i lågpunkten mitt i det öppna området. De öppna ytorna 
närmast runt bäcken (A) är markerade som betesmark i länssty-
relsens databas. Ytorna är även markerade som jordbruksmark 
sedan 50-talet. Småstråk i den centrala delen samt en yta i norr 
har varit ängsmark enligt häradskartan. Det öppna centrala 
området nklusive bäcken ingår inte i LIS-området. Skogsområ-
det i norr som vägarna går genom är tät med mycket lövinslag. 
På marken växer bland annat blåsippa som indikerar att det kan 
fi nnas kalk i marken. I söder fi nns ett skogsparti intill de utsprid-
da fritidshusen som nyligen avverkats. Närmast Stor-björken 

Vägen genom centrala Skäggebolsområdet.       Foto: Bosse Björk



25

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med tanke på den 
relativt måttliga exploatering som kan bli aktuell och de värdefulla 
ytorna lämnas utanför LIS-området, begränsad betydelse för 
strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:
- ytorna i anslutning till bad- och båtplatsen med tillhörande 
gemensamhetsyta får bara byggnader och funktioner tillkomma 
som utvecklar denna inriktning.
- vid lokaler med hårklomossa får inga åtgärder vidtas som 
bedöms påverka hårklomossan negativt.

- i strandlinjen och inom ytor längs stranden som kan 
översvämmas, där betingelserna är lämpliga för att hårklomossa 
ska kunna etableras, ska röjning begränsas och anpassas.
- sjön Storbjörken som värdefullt vatten beaktas.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker naturliga utvecklingsmöjligheter för 
Skäggebolsområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 
kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig mot Svartå, kommunens näst största ort, och 
kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som förskola 
och skola i samhället. Det är heller inte överdrivet långt till Åtorp 
sydväst om Skäggebol.

Fynd av hårklomossa (1) - På sten.

Forn.

Forn.

Forn.

Skogsstyrelsen - Kärrskog
- Blandskog av löv och barr

Stor Björk

Skogsstyrelsen - Kärrskog
- Blandskog av löv och barr

Skogsstyrelsen - Kärrskog
- Blandskog av löv och barr

Skogsstyrelsen - Fuktskog
-Barrskog, blandat eller 

ospec. dominerar

Skogsstyrelsen - Kärrskog
- Lövskog, blandat eller 

ospec. dominerar

kogsstyrelsen - Kärrskog
l och glasbjörk dominerar
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Gränserna i kartan stämmer inte alltid överens med 
verkligheten och är inte juridiskt gällande. 
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Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 
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Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
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Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)
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(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning



26

Länsvägarna 204/205 passerar genom Svartå samhälle. Kors-
ningen mot Åtorp/Gullspång (204) respektive Degerfors (205) är 
belägen inom LIS-området. I samhället fi nns ett planlagt kom-
munalt gatunät och därutöver en antal mindre grusvägar som 
försörjer vissa fastigheter och områden.
Vatten är en påtaglig del av Svartå samhälle där området runt 
Storbjörken bjuder på vackra vyer över sjön. Förbindelsen mellan 
sjöarna och längs den smala kanalen är också tilltalande. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av det lilla brukssamhället Svartås be-
byggelse inbäddad i lummig vegetation och med en stor andel 
vatten i miljöerna.

Natur: Längst i norr innanför Svartviksö fi nns ett delområde till 
vilket det går en väg mellan vägen och stranden. I kanten mot 
vattnet växer företrädesvis alar i olika storlekar. I en öppning 
mellan träden fi nns en liten rastplats. Här råder ett påtagligt lugn 
trots närheten till vägen. Ett sankt område fi nns mellan stranden 
och ön som omöjliggör att man torrskodd kan ta sig ut till ön. 
Ön/halvön Svarviksö ingår inte i LIS-området. 
Något längre söderut längs Storbjörkens östra sida är stranden 
helt privatiserad ända fram till vägbron (väg 204) över kanalen/
Svartån (E). Längs med Storbjörkens strand åt väster består 
området av först gles tallskog som övergår i en gles björkskog. 
Här fi nns sly av rönn och björk och olika risväxter, blåbär, 
lingon, gräs som bottenvegetation.  Några större äldre granar 
fi nns även inom området. En del större stenar döljs delvis 
under mossor och är även överväxta av ris. En del av stranden 
används som uppläggningsplatser för småbåtar (c). Lite längre 
bort intill Svartå skola och Svartå Folkets Hus (d) fi nns öppna 
marker och ett antal stora gamla träd. Norr om skolan fi nns ett 
skogsområde med lövinslag (D). Denna skog är utfl yktsmål för 
skolbarnen. Intill skolans västra gräns rinner en liten bäck i en 
ravin med tät buskvegetation.
På västra halvan av Limudden (som inte ingår i LIS-området) 
fi nns en stor betesyta som ingår i länsstyrelsens betesmarks- 
inventering (A). Samma yta plus ytterligare en bit västerut 
omfattas av ett av länsstyrelsen upprättat naturvårdsprogram 
Limudden (B) består av kalkinfl uerad mark och innehåller där-
med en rik fl ora som är ovanlig i kommunen. Detta är det enda 
kända kalkberget i Degerfors kommun. Blåsipporna utanför 
beteshagen samt strax väster om den lilla grusvägen ner mot 
och längs med stranden indikerar på kalk i marken. Vägen leder 
till en tillgänglighetsanpassad fi skebrygga och vidare fram till 
badplatsen. 
Den trevliga badplatsen (C) som öppnar sig mot vattnet mellan 
strandvegetationen. Här dominerar friluftslivet helt med klippta 
gräsytor, bryggor mm.
 
Åter inne i samhället följer vi kanalen/Svartån söderut. Här fi nns 
en potential till park (f) på den östra sidan av ”dammen” intill 
korsning vid väg 204. Det är en trevlig plats med klippta gräsy-
tor, gamla träd främst stora alar och en fi n utsikt mot vattnet. 
På andra sidan av ”dammen”, som är en del av Svartåns fl öde 
mellan Storbjörken och Lillbjörken (E),  fi nns en tät strandskog 
av bland annat alar (g). Här är blött och sankt och ibland svårt 
att ta sig fram. Men det är i sin helhet ett fi nt område som skulle 
kunna utvecklas till en vacker pärla mitt i samhället. Kanalen (E) 
fortsätter sedan söderut och passerar under genomfartsvägen 
där de gamla bruksbostäderna (F) ligger på rad i en gammal för 
orten karakteristisk trädallé (h) som ingår i det generella biotop-
skyddet. Kanalen försvinner in i en tub strax norr om hembygds-
gården (i). Sydöst därom är området fl ackt och bär tydliga spår 
av den tidigare industriverksamheten. Här fi nns, främst nära 
kanalen och vid stranden till Lillbjörken, ett fl ertal alar varav 
några har ordentlig storlek. Området är inventerat men det fi nns 
inga registrerade fynd av hårklomossa i och runt Svartå.
Naturvärdena fi nns främst i allén (h), samt i grova tallar och 
lövträd samt Limudden (A och del av B) som inte ingår i LIS-
området.

Kultur: Den småskaliga bruksmiljön med gamla arbetarbostäder 
centralt i LIS-området utgör en fi n kulturmiljö (F) där stor försik-
tighet med tillkommande bebyggelse bör råda. Se Degerfors 
kommuns kulturmiljöprogram för mer detaljerad beskrivning och 
kravställningar vid åtgärder inom detta område..

7. Svartå (del 1)
- Storbjörken/kanalen/Lillbjörken
LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bebyggelse samt att öppna 
nya lägen för att bygga bostadshus och bostadsområden. För-
enkla för verksamheter att utvecklas och etablera.

Läge
LIS-området täcker in en stor del av Svartå samhälle som är be-
läget ca 12 km söder om Degerfors. LIS-området utgörs av fl era 
delområden som sträcker sig runt södra änden av sjön Storbjör-
ken, längs kanalen (Svartån) och vattenområden som passerar 
genom Svartå samhälle samt runt nordöstra änden av sjön Lill-
björken.

Beskrivning
LIS-området omfattar em delområden varav det största täcker in 
stranden runt södra änden av sjön Storbjörken vilket inkluderar 
de centrala delarna av Svartå med bland annat butik (obeman-
nad självservice) och drivmedelsanläggning, skola och förskola 
men också en stor del av bostadsbebyggelsen i Svartå, totalt 
över 50 bostadstomter. Det inkluderar även den kanal och en del 
andra vattenområden central i Svartå som förbinder Storbjörken 
med sjön Lillbjörken som ligger nedströms mot sydost. Kanalen 
genom Svartå är en del av Svartån. Lillbjörkens norra ände täcks 
av det näst största delområdet och inkluderar det gamla hyttom-
rådet som numera främst används för idrotts- och fritidsändamål. 
Här fi nns ingen bostadsbebyggelse idag. Ett tredje mindre del-
området täcker in området innanför Svartviksö vid Storbjörkens 
östra strand inklusive en handfull bostadstomter.  Ett fjärde min-
dre delområde täcker ytorna runt den allmänna badplatsen vid 
Storbjörkens sydvästra strand. Det femte delområdet är också 
beläget längs den sydvästra stranden, mellan badplatsen och 
Limudden. Det gamla bruks- och industriområdet (J) ligger strax 
öster LIS-området.

Det sammanlagda LIS-området är tämligen omfattande och be-
skrivs därför inte så detaljerat som andra mindre LIS-områden.

Nivåskillnaderna är små till måttliga. De största fi nns främst längs 
kanalen vars ytnivå märkligt nog ligger betydligt över bebygelsen 
på östra sidan. Kanalen är kulverterad på en sträcka i södra de-
len av samhället som då inte genererar underlag för strandskydd 
eller LIS-område. En hel del äldre bebyggelse är belägen relativt 
lågt i förhållande till ytnivån i Storbjörken och kanaldelen men det 
fi nns ingen historia av översvämningar. Den mesta bebyggelsen 
ligger med god marginal över Strobjörkens ytnivå. Norra änden 
av Lillbjörken är delvis låglänt och sank men här fi nns väldigt lite 
bebyggelse och inga bostäder alls. 

Samhället är generellt inbäddat i grönska och skogspartier, till 
större delen lövskog. Mot väster ökar andelen barrskog, även 
på norra sidan Lillbjörken. Bortsett från området runt den gamla 
hyttan som nu är idrottsplats fi nns få öppna ytor utöver befi ntliga 
bostadstomter.

Storbjörken med Svartå centrum i fonden.       Foto: Bosse Björk
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Vid skolan fi nns ett registrerat fornminne i form av en milsten 
(a). Centralt i Svartå, strax norr om butiken, fi nns två registrera-
de fornlämningar (b). Längst i söder, vid Lillbjörken, fi nns rester 
av det gamla hyttområdet. Hela området är registrerat som ett 
fornminne (G) och hyttpipan, som ligger utanför LIS-området, 
är ett fornminnesobjekt (j). Se Degerfors kommuns kulturmiljö-
program för mer detaljerad beskrivning och kravställningar vid 
åtgärder inom det gamla bruksområdet.
Området används idag till större delen som idrottsplats (se ned-
an). Även reningsverket ligger inom fornminnesområdet. Norr 
om hytt området fi nns ytterligare ett registrerat fornminne (l).

Friluftsliv: Längst i väster vid Storbjörkens södra strand fi nns 
ortens allmänna badplats (C). Här dominerar friluftslivet helt 
med tillhörande faciliteter. Dock behövs fl er parkeringsplatser 
och möjlighet till att utveckla området bör fi nnas. Strax intill fi nns 
en tillgänglighetsanpassad fi skebrygga. En gammal vägsträcka 
tillsammans med strövstigar runt Limudden gör även strand-
sträckan in mot centrala Svartå intressant. Närmast sjöns utlopp 
i kanalen/Svartån används stranden som uppläggningsplats för 
båtar (c). Folketshusområdet (d) ligger vackert vid Storbjörkens 
strand men är inhägnat och därför inte tillgängligt för allmän-
heten. En hockeyrink (e), oklart om den används fortfarande, 
ligger granne med Folkets hus och skolan. Norr om skolan är 
del av skogen (D) en naturlig del av skolmiljön. Även längs med 
Svartån och kanalen (E) mellan sjöarna fi nns trevliga strövsti-
gar. Söder om hembygdsgården (i), inom fornminnesområdet 
(G) ligger fotbollsplaner och ett elljusspår (H) tillsammans med 
ett klubbhus med toaletter. Det gamla bruksområdet bär tydliga 
spår av den tidigare industrin som funnits på platsen. Allra 
tydligast märks den gamla hyttpipan (j). Över elljusspåret går 
en större kraftledningsgata som påverkar intrycket på platsen. 
I området fi nns en grusplan som tidigare använts för idrottsän-
damål/aktiviteter (k) och ett stort ”klubbhus” som inte används 
längre. Området är planlagt för industriändamål. Hyttområdet 
(G) bör behålla sin allmänna karaktär med huvudsaklig inrikt-
ning på sport och fritid. Tillkommande bebyggelse och anlägg-
ningar kan med fördel utformas med beaktande av den industri-
historiska bakgrunden.

Infrastruktur
Länsvägarna 204/205 passerar genom Svartå. Korsningen mel-
lan länsvägarna - Degerfors/Karlskoga (205) och Åtorp/Gull-
spång (204) och Mullhyttan (204)/Laxå (205)är belägen inom 
LIS-området, mitt i samhället. I Svartå fi nns ett planlagt kommu-
nalt gatunät som är asfalterat och håller god standard. Därutöver 
fi nns ett antal mindre grusvägar av varierad standard som försör-
jer vissa fastigheter och områden.

Ny bebyggelse kan i många fall förläggas direkt intill någon av 
befi ntliga gator, möjligen med kortare anslutningar. Nya utfarter 
på länsvägarna kommer sannolikt inte att tillåtas av Trafi kverket 
som är väghållare för dessa båda vägar. Vissa intressanta ytor 
framförallt norr om skolan vid sjön Storbjörken skulle om de 
exploateras kräva en ny vägsträckning på några hundra meter.

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 204/205 inom LIS-
området, tätast trafi kering sker mot Degerfors.

Så gott som hela LIS-området ingår i verksamhetsområdet 
för allmänna vattentjänster och är då anslutet till kommunalt 

vatten och avlopp. Ny bebyggelse kan anslutas till detta 
och inom verksamhetsområdet gäller då ordinarie taxa för 
anläggningsavgift. Vissa ytor, t ex norr om skolan, skulle 
om de exploateras kräva ledningsutbyggnad vilket då torde 
röra sig om max 500 meter och eventuell utvidgning av VA-
verksamhetsområdet.
Elnät fi nns utbyggt i hela samhället. Bredband fi nns utbyggt i 
hela den bebyggda delen av samhället.

Planer och bestämmelser
LIS-området är till största delen planlagt. Undantaget är de 
västligaste och nordligaste delarna vid Storbjörken samt 
nordostligaste delen vid Lillbjörken.
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
Centralt i LIS-området runt vattenområdena söder om Storbjörken 
längs kanalen/Svartån är marken låglänt och delvis sank. Det 
gäller även där Svartån mynnar ut i Lillbjörken. Det fi nns ingen 
historia av översvämningar i samhället. Området ligger i den övre 
delen av ett förhållandevis litet vattensystem och det begränsar 
vilka fl öden som kan uppstå. Dessa sjöar har under senare år 
tvärtom haft problem med för låga vattennivåer. Detta konfi rmeras 
av tillgänglig översvämningskarteringskartering.  
Befi ntlig bebyggelse är generellt placerad med nödvändigt 
avstånd till stranden och på god marginal över sjöarnas och 
kanalens ytnivå. Undantag fi nns dock för äldre bebyggelse centralt 
i samhället och ett bebyggelseområde ligger faktiskt långt under 
kanalens (E) ytnivå. Söder om dämningen (m) av kanalen fi nns 
risk för översvämning vid ett eventuellt dammbrott varför ingen 
bostadsbebyggelse bör tillkomma här. Även för verksamheter 
bör det utifrån människors hälsa och säkerhet nogsamt bedömas 
vilka som är lämpliga och inte, anpassningar kan komma att 
krävas även för utveckling av befi ntligt idrottsområde (H). Det 
fi nns även en damm (n) vid Svartåns utlopp från Storbjörken. 
Denna damm utgör i sig ingen större risk för bebyggelsen 
nedströms men den kan utgöra en risk för den nedre dämningen 
(m) där kanalen går in i en tub. Bortsett från dammbrott föreligger 
ingen generell översvämningsrisk inom LIS-området och det 
fi nns gott om ytor med god marginal till vattnens ytnivå. Längst 
i norr fi nns enligt skyfallskarteringen några ytor som behöver 
studeras närmare vid eventuell exploatering. För att garantera 
att ingen risk för översvämning föreligger bör en lägsta golvhöjd 
bestämmas för de mest låglänta ytorna i bygg- eller planskedet. 

Marken är i huvudsak inte kuperad varför någon risk för ras 
och skred inte bedöms föreligga, inga markerade ytor fi nns på 
ras- och skredkartan. Störst är de skapade nivåskillnaderna 
där  kanalen ansluter till kraftstationen och ytorna väster om 
denna. Exploatering bör föregås av markundersökningar men en 
bedömningen bör göras i det enskilda falleteftersom en stor del 
av LIS-området redan är bebyggt.

Inom det tidigare hyttområdet (G), där idrottsplatsen (H) 
ligger idag, fi nns konstaterade föroreningar i marken. Enligt 
uppgift ska slagg deponerats på den lilla udden söder om åns 
utlopp i Lillbjörken.  Det är inte aktuellt med annat än fortsatt 
verksamhetsanvändning i detta område. 
Registrerade potentiella föroreningar fi nns även i centrala 
delarna av Svartå mellan länsväg 205 och Storbjörken samt 
runt den tidigare järnvägsstationen (riven sedan lång tid) och 
bangården (o).
Inom områden med föroreningar kan krav på miljötekniska 
utredningar bli aktuella vid planläggning och/eller åtgärder av 
olika slag vilket i sin tur kan leda till att efterbehandlingsinsatser 
(exempelvis sanering) krävs.

Länsväg 204/205 går går rakt genom LIS-området. Skyltad 
hastighet är till större delen 50 km/h och trafi kintensiteten mått-
lig men här går en hel del tung trafi k. Byggnader längre än 20-
25 meter från vägen torde generellt inte vara bullerutsatta och 
skärmning bör i de fl esta lägen vara  möjligt om så skulle krävas. 
Länsvägarna 204/205 är sekundära vägar för farligt gods vilket 
ska beaktas vid nybyggnation i dess närhet, särskilt avseende 
bostäder.

Vid kraftkanalen ligger fl era hus lägre än vattenytan   Foto: Bosse Björk
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Värlmlandsbanan som är en del av järnvägsstambanenätet 
passerar öster om LIS-området, i norra delen direkt intill. Här fi nns 
bebyggelse och ytor kan anses vara bullerutsatta från järnvägen. 
Vid nyexploatering eller större förändringar bör bullerberäkningar 
göras, möjlighet till skärmning utreds. För komplettering med 
verksamheter är bullerkraven lägre. För ytor närmast järnvägen 
ska även riskfaktorer beaktas. Den absoluta huvuddelen av LIS-
området ligger så långt från järnvägen att det inte är bullerutsatt. 
De mest intressanta ytorna för ny bostadsbebyggelse är belägna 
300 meter från järnvägen eller längre. Längs järnvägen ska även 
bebyggelsefritt avstånd och riskspekten beaktas.

Konkurrerande intressen
Det fi nns inga direkt konkurrerande intressen till LIS-området.
Riksintresseområdet för kommunikation - Värmlandsbanan - 
ligger på några ställen inom LIS-området och andra sträckor 
direkt utanför. Åtgärder får inte vidtas som har påtagligt negativ 
inverkan på riksintresset, vilket ska beaktas vid planläggning 
och/eller i bygglovskedet.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området är till mycket stor del ianspråktaget och har begränsad 
betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-
område med följande kommentarer:
- vid den allmänna badplatsen (C) förutsätts endast åtgärder som 
stärker denna funktion tillkomma.
- häsnyn ska tas till skolskogen (D).
- i anslutning till den gamla arbetarbebyggelsen (F) längs 
kanalen/Svartån (E) och allén (h) bör stor försiktighet råda 

(norra delen - Storbjörken)

avseende tillkommande bebyggelse och generellt ska hänsyn 
tas till bebyggelsens struktur och karaktär.
- generell hänsyn ska tas till grova tallar och lövträd.
- inom det f d hyttområdet (G), numera idrottsplats (H), bör i 
huvudsak endast åtgärder som stärker dessa funktioner 
tillkomma, inte aktuellt för bostäder, och tillkommande byggnader 
och anläggningar ska förhålla sig till den industrihistoriska 
bakgrunden, även risken för dammbrott (m) ska beaktas i denna 
del av LIS-området.
- sjön Storbjörken som värdefullt vatten beaktas.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för Svartå 
tätort, bidrar till fl er alternativa bostads- och verksamhetslägen 
på orten och i kommunen i istort som i sin tur gynnar näringslivets 
möjligheter att rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt 
i kommunen.
Svartå, kommunens näst största ort, har en hel del off entlig och 
privat service där LIS-området kan bidra till underlaget för såväl 

Avgränsning LIS-område

Del av LIS-område som 
Länsstyrelsen inte 
bedömer lämpligt

Del av LIS-område som 
Länsstyrelsen bedömer 
lämpligt för verksamheter 
men inte för bostäder

Delvis godkänt LIS-område
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(södra delen - kanalen/Lillbjörken)

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 
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Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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Friluftsliv: Bergslagsleden (a) passerar LIS-området med etapp-
mål vid herrgården. Lillbjörken runt och andra fi na promenadsti-
gar längs sjön asserar också LIS-området.

Infrastruktur
Länsvägarna 204/205, korsningen mot Mullhyttan (204) respek-
tive Laxå (205) direkt intill herrgården och LIS-området. Inga vä-
gåtgärder krävs för att kunna utveckla området. 
En mindre grusväg (a) sträcker sig genom LIS-området men är 
mer att betrakta som en gång-/cykelförbindelse vid sidan av läns-
vägen men den utgör också passage för Bergslagsleden.
Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 204/205 inom LIS-
området.
Herrgården och annexet (utanför LIS-området) är anslutet 
till kommunalt vatten från en intilliggande vattentäkt. 
Avloppsanläggning är enskild och kan på sikt behöva 
uppgraderas.
El fi nns fram till området. Bredband är inte utbyggt till området.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt.
Svartåns utlopp från Lillbjörken cirka hundra meter öster om LIS-
områdets östra utgör en grundvattentäkt med tillhörande mindre 
vattenskyddsområdet (Svartå - Gullsmedsboda).
Syftet med LIS-området har visst stöd i översiktsplanen då hela 
kommunen ska tillåtas leva och utvecklas.

Störningar och risker
Herrgårdsbebyggelsen är lokaliserad med god marginal över 
sjöns ytnivå. 
LIS-området ligger vid utloppet från Lillbjörken vilket skulle kunna 
utgöra ett trattliknande hinder vid höga vattenfl öden. Några 
kända översvämningar fi nns dock inte registrerade, möjligen för 
att det är en av de översta sjöarna i det vattensystem som bland 
annat försörjer Örebro. Dessa sjöar har under senare år haft 
problem med för låga vattennivåer. Detta konfi rmeras av aktuell 
översvämningskartering. Tillgänglig skyfallskarteringen visar 
inga lågpunkter inom LIS-området.

Marken sluttar svagt mot stranden, nivåskillnaderna är 
blygsamma, någon risk för ras och skred bedöms inte föreligga. 
Eventuell nybyggnation bör dock föregås av markundersökningar.

I anslutning till Lillbjörkens utlopp i Svartån, cirka 150 meter öster 
om LIS-området, fi nns Guldsmedsboda vattenskyddsområde 
som avser inducerat grundvatten längs med en sträcka av 
Svartån. Utifrån avståndet till LIS-området samt att detta endast 
omfattar befi ntlig fastighet runt Svartå herrgård bedöms det inte 
fi nnas någon risk att eventuell tillkommande exploatering ska 
kunna påverka vattentäkten. 

Länsväg 204/205 går direkt intill LIS-området. Skyltad hastighet 
är 70 km/h och trafi kintensiteten måttlig. Byggnader längre än 
20-30 meter från vägen torde inte vara bullerutsatta och skärm-
ning är möjligt om så skulle behövas.

Konkurrerande intressen
Det fi nns inga direkt konkurrerande intressen till LIS-området så 
som det har anpassats.

8. Svartå herrgård - Lillbjörken
LIS-områdets syfte
Avsikten är att friare kunna komplettera herrgårdsbebyggelsen 
och dess närmast omgivning för att öka möjligheterna att kunna 
utveckla och bevara herrgården, både som bostad och för att 
bedriva anpassade verksamheter på platsen.

Läge
LIS-området utgörs  princip av fastigheten där Svartå herrgård 
är belägen vid sjön Lillbjörkens södra strand direkt intill länsväg 
204/205, cirka 2 km söder om Svartå tätort.

Beskrivning
LIS-området omfattar ytorna närmast runt Svartå herrgård vid 
sjön Lillbjörken. Det var länge sedan herrgården och dess fl yglar 
användes som renodlad bostad men möjligheten ska fi nnas ef-
tersom det bedöms vara det bästa sättet att behålla byggnaderna 
i god kondition. Under lång tid bedrevs restaurang och pensionat 
med konferensmöjlligheter. Efter några år utan stadig verksam-
het aviserades ett utvecklingsarbete men detta ledda aldrig till att 
ny verksamhet etablerades. Det bör dock inte uteslutas i framti-
den, eventuellt i kombination med boende. Hotellets tidigare an-
nex, som är numera avstyckat liksom fl era andra av herrgårdens 
ursprungliga byggnader ligger utanför LIS-området
Marken sluttar svagt mot stranden. Herggården och fl yglarna är 
belägna med god marginal över sjöns ytnivå. Herrgårdens träd-
gård är öppen med klippta gräsytor, i övrigt består området av 
relativt tät lövskog. Lillbjörkens utlopp i Svartån ligger drygt 100 
meter öster om LIS-området.
Länsvägarna 204/205, korsningen mot Mullhyttan (204) respek-
tive Laxå (205) är belägna omedelbart intill LIS-området. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den vackra men något försummade 
herrgårdsmiljön som är inbäddad i ett delvis sammanhängande 
lövskogslandskap.

Natur: Huvuddelen består av öppna ytor och runt herrgården 
fi nns en vacker trädgård/park som anknyter till vattnet i hela den 
södra stranden av Lillbjörken. Här fi nns promenadstigar och 
vackra planteringar. Stora ekar och lindar fi nns. På en ek lyser 
en gul svavelticka. Fynd av hårklomossa har gjort nära sjöns 
utlopp i Svartån, ingen registrerad förekomst inom LIS-området. 
Runt södra änden av sjön Lillbjörken samt längs Svartån fi nns 
betydande naturvärden av olika slag. LIS- området har därför 
begränsats till att i princip bara omfatta herrgården med dess 
trädgård. Undantaget en nyckelbiotop (B) som överlappar herr-
gårdfastighetens västra gräns.

Kultur: Herrgården (A) färdigställdes 1782 men har inget for-
mellt skydd idag. Herrgårdsmiljön har en vacker trädgård/park 
som anknyter till vattnet men skötseln tycks något begränsad 
idag. Även det övriga tidigare herrgårdområdet är en intressant 
och spännande kulturmiljö men så komplex att den lämnats ut-
anför LIS-området. Se Degerfors kommuns kulturmiljöprogram 
för mer detaljerad beskrivning och kravställningar vid åtgärder.

Svartå herrgård vid sjön Lillbjörken.       Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur främst kulturmiljösynpunkt viss betydelse för 
strandskyddets syften men är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:
- åtgärder anpassas till herrgårdmiljöns (A) kulturvärden och 
varsamhet gäller för tillkommande bebyggelse.
- åtgärder som kan antas påverka nyckelbiotopen (B) längs 
fastighetens och LIS-områdets västra gräns negativt ska föregås 
av en kompletterande inventering och kan beroende resultatet 
från inventeringen eventuellt inte medges.
- i strandlinjen och inom ytor längs stranden som kan 
översvämmas, där betingelserna är lämpliga för att hårklomossa 
ska kunna etableras, kan röjning begränsas och anpassas.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
Svartåområdet. Svartå herrgård ges friare möjligheter att 
utvecklas och bevaras, både som bostad och för verksamheter. 
Området vänder sig mot Svartå, kommunens näst största ort, 
och kan bidra till underlaget för såväl handel som förskola och 
skola, likväl som annan service i samhället.

Gränserna i kartan stämmer inte alltid överens med 
verkligheten och är inte juridiskt gällande. 
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Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 
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Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning

Avgränsning LIS-område

Del av LIS-område som 
Länsstyrelsen inte 
bedömer lämpligt

Del av LIS-område som 
Länsstyrelsen bedömer 
lämpligt för verksamheter 
men inte för bostäder

Delvis godkänt LIS-område
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Friluftsliv: I södra halvan av LIS-området fi nns spridda fritidshus 
med tillhörande bad- och båtbryggor. I norra delen av området 
fi nns en brygga och iläggningsramp för båtar (c). Inga gångstigar 
längs stranden har noterats och även i övrigt har ingen plats 
eller anordning noterats med direkt bäring på friluftsaktivteter har 
noterats i området.

Infrastruktur
Flera befi ntliga anslutningar i form av grusvägar finns från 
länsväg 243 varav de i norr håller bäst standard. Längre ut i 
det lilla vägsystemet blir standarden enklare och skulle behöva 
förstärkas om ny bebyggelse tillkommer eller konvertering till fl er 
åretruntboende skulle ske. En tidigare väg till den norra befi tnliga 
husgruppen har brutits av det tidigare grustaget. Vissa ytor, 
främst i norra delen av LIS-området kan förläggas direkt intill 
befi ntligt vägsystem medan andra delar skulle behöva upp till 
200 meter ny vägsträcka om de ska exploateras. Kollektivtrafi k 
med buss fi nns längs väg 243 strax intill LIS-området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas, utgåspunkten blir initialt 
enskilda, möjligen gemensamma, VA-anläggning men det är 
möjligt att allmänt avlopp på sikt kan komma att byggas ut till 
detta område. 
El fi nns fram till området. Bredband är inte utbyggt till området 
ännu.

Planer och bestämmelser
I mellersta delen av LIS-området fi nns sju planlagda 
bostadsfastigheter, i övrigt är området inte planlagt.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd som 
landsbygdsutvecklingsområde i översiktsplanen.

Störningar och risker
Närmast intill älven fi nns i den södra delen låglänta partier 
men endast två mindre ytor som kan bli översvämmade vid ett 
100-årsregn enligt tillgänglig översvämningskarteringskartering. 
Befi ntlig bebyggelse är med något undantag placerad 
med god marginal över älvens ytnivå. I norra delen av LIS-
området är strandbrinken så hög att det inte föreligger någon 
översvämningsrisk. I norra delen fi nns ett mindre sankt parti (d). 
För den södra halvan av LIS-området bör en lägsta golvhöjd 
utredas och bestämmas i bygg- eller planskedet.
Enligt skyfallskarteringen fi nns en stort område i norr som skulle 
kunna översvämmas vid skyfall. Detta är dock det tidigare 
grustaget som relativt enkelt kan dräneras och anpassas inför 
en exploatering.

Marken är inte särskilt kuperad varför någon generell risk för 
ras och skred inte bedöms föreligga. Det gäller även längst i 
söder, där ras- och skredkartan indikerar några mindre partier, 
men här bör förhållandena studeras närmare i samband med 
planläggning eller byggande. Det fi nns en grusås i områdets 
norra del där eventuell radonförekomst bör undersökas vid 
byggande. Exploatering bör föregås av markundersökningar.

Länsväg 243 går på en kortare sträcka längst i norr direkt intill 
LIS-området  medan avståndet i övrigt är längre, upp till 300 
meter. Vägen är  inte hårt trafi kerad och med skyltat hastighet 50-
70 km/timma. De fl esta ytor bedöms inte alls vara bullerutsatta.

Konkurrerande intressen
Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

9. Mobråten - Letälven
LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse och att 
bygga nya bostadshus samt att etablera verksamheter.

Läge
Området är beläget längs Letälvens västra strand, ca 5 km söder 
om Degerfors tätort och ca 8 km norr om Åtorp.

Beskrivning
Mobråten utgörs av en relativt gles bybildning som sträcker sig 
längs med länsväg 243 mellan Gullspång och Degerfors, i några 
partier går bebyggelsen ner till Letälvens strand. Området har 
en blandad karaktär, från inslag av skogspartier med endera 
barrskog mot väster eller mera lövskog mot älvhållet, kombinerat 
med öppna partier i ett utbrett tidigare grustag. Totalt fi nns ett 
50-tal bostadshus utspridda i Mobråtenområdet, vars gränser 
är lite odefi nierade, men inom LIS-området fi nns 14 hus i tre 
grupper varav den mellersta med 9 hus är störst. Bostadshus för 
åretruntboende respektive fritidsboende ligger blandade. 

Nivåskillnader fi nns men är måttliga. Generellt faller marken ner 
mot ner mot älven. I norr fi nns allra närmast stranden en höjdrygg 
som uppkommit av att man tidigare tagit grus med början cirka 
25 meter från stranden medan strandenzonen längre söderut är 
mer naturlig. Vissa mindre partier är sanka. Med något undantag 
ligger befi ntlig bebyggelse med god marginal över älvens ytnivå.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av dalgången längs den breda Letälven 
men även det fragmentariska kulturlandskapet längs länsvägen 
och det vidsträckta skogslandskapet i väster.

Natur: Länsvägen går uppe på åsen som löper parallellt med 
Letälven. När man viker av från vägen når man i norr först en 
avplanad delvis skogbeväxt yta för att sedan snabbt nå fram till 
den bitvis branta strandbrinken mot älven. Större delen av LIS-
området, utom den centrala delen, ingår i Letälven-Trösälven-
Svartälvens lövskogstrakt (A). Lövinslaget i LIS-området är 
främst koncentrerat precis vid stranden. 
Mellan vägen och fyra av de planlagda husen centralt i LIS-
området fi nns ett par äldre tallar. 
Vid bäcken, som avslutar LIS-området, fi nns mer värdefulla 
lövområden (C) samt en lövsumpskog (B) som inte ingår i LIS-
området.
Norr om bäcken fi nns ett område som varit ängsmark enligt 
häradskartan. Nu går en grusväg genom området och vid 
vägkanten växer blåbärsris. 
Norra delen av området, inom det gamla grustaget, består av 
barrskog med båda gran och tall och visst inslag av löv utan höga 
värden. 
De främsta naturvärdena fi nns i lövskogsområdena i söder som 
ligger utanför LIS-området.

Kultur: Ett registrerat fornminne (a) och en skog- och 
historianotering (b) från Skogsstyrelsen är belägna söder 
om LIS-området. I övrigt fi nns inget anmärkningsvärt ur 
kulturmiljösynpunkt.

Bebygglse vid Letälven i Mobråtenområdet.      Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- kultur- och friluftssynpunkt mycket 
begränsad betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt 
som LIS-område med följande kommentarer:
- de lövskogsområden (B och C) som har de främsta naturvärdena 
är belägna utanför LIS-området.
- om området mellan befi ntliga bebyggelsegrupper i norra delen 
av LIS-området exploateras ska minst en åtkomstmöjlighet ner 
till stranden garanteras inom markerad yta.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
Mobråtenområdet. Eftersom relativt betydande ytor för främst 
bostadsbebyggelse ryms kan området bidra till ett betydelsefullt 
och långsiktigt tillskott av bostäder för kommunen i sin helhet, 
som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och 
behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig dels mot Degerfors men även mot Åtorp, 
kommunens tredje största ort, där det kan bidra till underlaget för 
såväl befi ntlig handel som förskola och skola i samhället.

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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en lövskog med främst björk och klibbal. Väster om lövskogen 
är nyligen avverkat. 
Strax söder om LIS-området fi nns ett av länsstyrelsen upprättat 
naturvårdsprogram (A) såväl som en avgränsad våtmarksinven-
tering. 

Kultur: Fragment av äldre småskaligt kulturlandskap i söder. 
Inom det planlagda området fi nns två registrerade fornlämnings-
punkter (b och c).

Friluftsliv: Ett betydande antal fritidshus med tillhörande bad- 
och båtbryggor (a) i norra delen. I övrigt har ingen plats eller an-
ordning med direkt bäring på friluftsaktivteter noterats i området.

Infrastruktur
Vägen mellan Degerfors och väg 204, som i sin tur går mellan 
Åtorp och Svartå, är grusad på vissa sträckor men håller mycket 
god standard. 
En befi ntlig grusväg försörjer hela det planlagda område och 
håller god standard även om det längst ut i systemet blir enklare 
och i några partier brant. Om delar av området skulle konvertaras 
till åretruntboende skulle vissa förstärkningar nog behövas. Ny 
bebyggelse norr och söder om det bebyggda området kräver 
nya vägsträckor, minst 250 meter men upp till och strax över 500 
meter är inte osannolikt. Längst i söder kan möjligen vägen till 
befi ntligt bostadshuset förstärkas och användas. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas. Den planlagda 
bebyggelsen har en gemensam enskild vattentäkt. Enskilda 
avloppsanläggningar gäller för tillkommande bebyggelse, 
gärna gemensamma för fl era hushåll. Det är möjligt att allmänt 
avlopp på sikt kommer byggas ut till detta område. Enskilda 
anläggningar torde behöva accepteras även i framtiden. Den 
norra delen av LIS-området består till stor del av berg vilket 
kan försvåra ledningsdragning. Infi ltration kan behöva placeras 
utanför LIS-området.
El fi nns fram till området. Bredband är inte utbyggt till området 
ännu.

Planer och bestämmelser
Befi ntlig bostadsbebyggelse är planlagd med inriktning på 
fritidsboende. Övriga ytor är inte planlagda.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
Området är kuperat och partivis tämligen brant men grunden 
består i stort av berg varför marken anses vara stabil och någon 
risk för ras och skred bedöms generellt därför inte föreligga. Det 
kan dock fi nnas vissa mindre partier som har avvikan grund vilket 
måste bedömas i det enskilda fallet. Eventuell exploatering bör 
dock föregås av markundersökningar.
Den planlagda befi ntlig bebyggelse är placerad med mycket 
god marginal över älvens ytnivå. Den södra delen av LIS-
området är mer låglänt och enligt översvämningskarteringen 
fi nns partier nära älven som kan översvämmas, samtidigt fi nns 
exploateringbara ytor på erforderlig nivå över älven. För den 
sydligaste av LIS-området bör en lägsta golvhöjd utredas och 
bestämmas i bygg- eller planskedet.
Enligt skyfallskarteringen fi nns inga lågpunkter som riskerar att 
översvämmas vid skyfall. 

Området är inte alls bullerutsatt.

Konkurrerande intressen
Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

10. Klippan - Letälven
LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att 
bygga nya bostadshus.

Läge
Området är beläget längs Letälvens östra strand, ca 5 km söder 
om Degerfors tätort och ca 8 km norr om Åtorp.

Beskrivning
Klippan utgörs dels av en liten gles bybildning ett stycke från 
Letälven, utmed vägen mellan Degerfors och väg 204 som i sin 
tur går mellan Åtorp och Svartå. 
Själva LIS-området däremot utgörs till större delen av ett område 
planlagt för fritidsboende med totalt 37 avstyckade fastigheter 
varav 35 är bebyggda och 22 är helt eller delvis belägna inom 
LIS-området. Samtliga är avstyckade från en och samma 
stamfastighet. LIS-området sträcker sig både norr och söder 
om den planlagda bebyggelsen där åretruntboende också 
förekommer. Inom dessa ytor fi nns ytterligare ett bostadshus i 
söder och tre andra stamfastigheter berörs.
Inga avstyckade fastigheter går ända ner till stranden, endast det 
södra huset på ofri grund ligger direkt intill älven. 

Området är rejält kuperat men som namnet på platsen antyder 
klippigt med berg i dagen på många platser. Nivåskillnaderna är 
därmed markanta i fl era lägen men mindre dramatiska i andra. 
Generellt faller marken ner mot ner mot älven och vissa partier 
är relativt branta. Ytorna längst i söder är däremot låglänta. 
Markförhållande bedöms generellt stabila utan risk för ras eller 
skred. Bebyggelsen ligger i en vacker västersluttning inbäddad i 
gles löv- eller blandskog, medan omgivande ytor består av mer 
tät tät skog med mer inslag av barrträd. Befi ntlig bebyggelse 
ligger med mycket god marginal över älvens ytnivå.

Från vägen mellan Degerfors och väg 204 (nära Åtorp) går 
en grusväg av god standard som försörjer hela det bebyggda 
området. Längst ut i vägändarna blir standarden enklare och 
vissa partier där är relativt branta. Det södra huset nås via en 
egen enklare väg. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av dalgången längs den breda Letälven 
men även kulturlandskapet i södra och östra delen av LIS-om-
rådet och det sammanhängande skogslandskapet som tar vid i 
norra delen. 

Natur: Delar av området, särskilt i norr, är starkt kuperat. Mel-
lan de små klungorna av bostäder växer fl era lövträd främst 
björk. Det fi nns en stig som leder ner till en bad- och båtplats 
(a). I norr är det likåldrig grandomineradskog med inslag av 
tall. Söder om bostäderna är det en lövdominarad skog med 
stora aspar som står glest och ett lägra skikt med sly. Söder 
om skogsomårdet fi nns betesmarker och på vissa håll växte 
mycket sly. Längst i söder av LIS-området mot Letälven fanns 

Bebyggelse i planlagda delen av Klippanområdet.      Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- kultur- och friluftssynpunkt, med tanke på 
den relativt måttliga exploatering som kan tillkomma, begränsad 
betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-
område med följande kommentarer:

- registrerade fornminnen beaktas.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
Klippanområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 
kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig dels mot Degerfors men även mot Åtorp, 
kommunens tredje största ort, i någon mån även mot Svartå, 
där det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som 
förskola och skola i samhället.
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Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 
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Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT
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Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av älven, den gamla stenvalvsbron, 
stavkyrkan och den äldre bebyggelsen direkt invid älven samt 
det öppnare kulturlandskapet mot söder.

Natur: Norra delen av LIS-området består av sand och marken 
är plan med små nivåskillnader och det är bara vid den smala 
strandbrinken som det blir brant. Där fi nns viktig vegetation av 
träd som al och björk samt buskar som håller strandbrinken av 
sand på plats. Längre från älven är det varierande med barr- 
och lövskog, och buskar samt gles markvegetation med gräs 
och blåbärsris
En mindre låglänt yta invid älven (J) är omnänd i Jordbruks-
verkets ängs- och betesmarksinventering. Norr om skolan 
ligger idrottsområdet med tre fotbollsplaner (A). Direkt norr om 
kyrkogården fi nns en yta med några tallar, undervegetation av 
blåbär och lingonris och nästan inte några buskar. Här fi nns 
även en kompost från kyrkogården. Den här ytan är egentligen 
ett framtida utvidgningsområde för kyrkogården men fungerar 
idag närmast som en park (B) med ett promenadstråk mellan 
älven och kyrkan. Här växer några imponerade tallar och en 
tallticka noterades. 
Södra halvan av LIS-området omfattar till större delen den be-
byggelse som fi nns längs den västra stranden från kyrkogården 
i norr till reningsverket i söder. Nästan alla mark är privatiserad 
och bebyggd eller utgörs av vägområden, längst övergår bebyg-
gelsen i öppna odlingsytor. Länsvägen mot söder är vackert 
inramad av lövträd av olika slag och storlek. 
Inom det östra delområdet fi nns i söder en mindre lövskog och 
norr därom öppna odlingsytor som tillhör gården Kungshag. 
Söder om väg 204 fi nns en betesmarksinventering som ligger 
utanför LIS-området.
För hela det breda partiet av Letälven som sträcker sig från 
södra Åtorp i norr till och med regleringen vid Älvängarna i Mo i 
söder, fi nns ett av länsstyrelsens upprättat naturvårdsprogram. 
Själva strandzonen på den västra sidan av älven söder om bron 
(D) berörs av naturvårdsprogrammet men dels är dessa ytor i 
praktiken knappast aktuella för någon bebyggelseexploatering, 
dels fi nns de intressantaste områdena ur naturvärdessynpunkt 
på den östra sidan av älven.
En lång sträcka utmed Letälven och längs Skagerns östra 
strand är av länsstyrelsen betecknad som skoglig värdetrakt, d 
v s även den yta LIS-området omfattar. Avgränsningen bedöms 
vara grov och utöver sumpskogen på östra sidan (C) av älven 
har inget anmärkningsvärt noterats ur naturvärdessynpunkt som 
har bäring på LIS-området.

Kultur: Detta är genuint historisk kulturmark. Här, där älven 
smalnar av, var det redan på medeltiden möjligt för människor 
att passera över. Det är naturligt att det uppstod ett samhälle 
intill vadstället/bron. Detta är en del av Letstigen, den medeltida 
färdled som förband Norge med Mälardalen. 
Sedan 1817 leder den unika stenvalvsbron (E) över älven. Bron 
har fem spann och är den längsta och bäst bevarade sten-
valvsbron i Örebro län. År 1639 uppfördes den första träkyrkan 
som sedan byggts om i omgångar till den stavkyrka (F) vi ser 
idag. Det har funnits minst en träkyrka innan dess. Kyrkan och 
kyrkogården ingår inte i LIS-området. Längs med vägen norr 
om kyrkan fi nns ett antal stenstolpar (vägstolpar) med kättingar 
emellan som markerar den gamla vägen. Norr om idrottsområ-
det fi nns ett registrerat fornminnesobjekt (b) och ett annat strax 
söder om kyrkan (c) och ett (d) väster om bron. Stenvalvsbron 
(E) är i sig ett fornminne.
Såväl kyrkan (F) som bebyggelsen (H) längs älven ner till 
bron utgör en mycket intressant kulturhistorisk miljö vilken bör 
bevaras. Några byggnader har visst formellt skydd i detaljplan.
Se Degerfors kommuns kulturmiljöprogram för mer detaljerad 
beskrivning och kravställningar vid åtgärder inom detta område.

Friluftsliv: Norr om skolan ligger idrottsområdet med tre fotbolls-
planer (A) varav den längst i söder är huvudplan med gräs samt 
ett elljusspår (a) längs älven. Mellan skolan och kyrkan fi nns 
ett litet parkliknande strövområde (B) med ett promenadstråk 
mellan älven och kyrkan som omnämnts ovan och där båtar 
ligger förtöjda. I övrigt har ingen plats eller anordning med direkt 
bäring på friluftsaktivteter noterats inom LIS-området.

11. Åtorp - Letälven (del 1)

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bebyggelse samt att öppna 
nya lägen för att bygga bostadshus och bostadsområden. För-
enkla för verksamheter att utvecklas och etablera.

Läge
LIS-området sträcker sig genom samhället Åtorp, till större delen 
längs med Letälvens västra strand men i anslutning till bron även 
ett mindre delområde på östra sidan älven. Åtorp är beläget ca 
15 km söder om Degerfors och ca 10 km väster om Svartå.

Beskrivning
LIS-området omfattar två delområden, ett större på den västra 
sidan Letälven och ett mindre norr om bron på den östra sidan.
Samhället är nästan i sin helhet beläget på den västra sidan älven, 
längs med länsväg 545 som passerar genom Åtorp i nord-sydlig 
riktning. Här fi nns i norr idrottsanläggningen med fotbollsplaner, 
skolan, kyrkan och längre söderut, strax norr om brofästet, en 
litet torgbildning där livsmedelbutiken och annan service är lokali-
serad. Söder om bron fi nns bara ett drygt dussin bostadshus och 
en frikyrka. Öster om bron fi nns en handfull bostadshus nära äl-
ven men även, strax utanför LIS-området, en fryslagerverksam-
het av nationellt mått som är ortens största arbetsplats. 
Det sammanlagda LIS-området täcker in nästan hela samhäl-
let och beskrivs därför inte så detaljerat som andra mindre LIS-
områden.

Nivåskillnaderna är små men strandbrinken är generellt väl mar-
kerad. En hel del äldre bebyggelse centralt i samhället är belä-
gen direkt intill älven men vad gäller huvudbyggnaderna ligger 
dessa på gatunivån varför marginalen till älvens ytnivå är god. 
Uthus och liknande ligger däremot ofta på en lägre nivå direkt 
intill älven. Generellt gäller att bebyggelsen ligger med marginal 
över Letälvens ytnivå. Det fi nns dock mer låglänta partier, dels 
längst i norr, dels söder om bron, men dessa ligger till större de-
len utanför LIS-området. 

Samhället är till stor del inbäddat i grönska och lövskogspartier 
men på den västra sidan älven fi nns ett stort inslag av öppna 
ytor. I norr ingår ett mer sammanhängande skogsparti som är 
mer av blandskogskaraktär, delvis på igenväxta f d odlingsmar-
ker. Även på östra sidan älven dominerar blandskog som här är 
mer sammanhängande. Söder om Åtorp öppnar ett kulturland-
skap upp sig på båda sidor älven.
Länsväg 204 (mellan Svartå och Gullspång) passerar genom 
södra delen av samhället och den möter länsväg 545 som går 
genom Åtorps samhälle direkt på västra sidan bron. På östra si-
dan broföstet ansluter väg 507 mot Finnerödja och kommunens 
sydligaste delar. En stor del av vägnätet är beläget inom LIS-om-
rådet. I samhället fi nns även ett litet planlagt kommunalt gatunät. 

Området längs älven, särskilt de öppnare delarna vid den gamla 
valvbron, bjuder på vackra vyer över vattnet och den pittoreska 
bebyggelsen i centrala delen av samhället.

Parkliknande miljö norr om kyrkan centralt i Åtorp.      Foto: Bosse Björk
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Infrastruktur
Länsväg 204 (mellan Svartå och Gullspång) passerar genom 
södra delen av samhället och den möter länsväg 545 som går 
genom Åtorps samhälle direkt på västra sidan bron. På östra si-
dan broföstet ansluter väg 507 mot Finnerödja och kommunens 
sydligaste delar. En stor del av vägnätet är beläget inom LIS-om-
rådet. I samhället fi nns även ett litet planlagt kommunalt gatunät. 

Ny bebyggelse kan i vissa fall förläggas direkt intill någon av 
befi ntliga gator, möjligen med kortare anslutningar. Nya utfarter 
på länsvägarna kommer sannolikt inte att tillåtas av Trafi kverket 
som är väghållare för dessa. För de intressanta ytorna i norr och 
öster om älven torde krävas ny och/eller förstärkt väg på några 
hundra meter.

Kollektivtrafi k med buss till Degerfors fi nns vilken har sin 
ändstation i Åtorp inom LIS-området.
Så gott som hela LIS-området ingår i verksamhetsområdet för 
allmänna vattentjänster och är då anslutet till kommunalt vatten 
och avlopp. Undantaget är bara området längst i norr med bl a 
gården Bäckvall. Ny bebyggelse kan anslutas till det kommunala 
nätet och inom verksamhetsområdet gäller då ordinarie taxa 
för anläggningsavgift. Vissa ytor kräver om de exploateras 
ledningsutbyggnad, i norr kan det då röra sig om över 500 meter, 
öster om älven något kortare.
Elnät fi nns fram till området. Bredband fi nns utbyggt i hela 
samhället.

Planer och bestämmelser
Området är till stor del planlagt. Undantaget längst i norr och 
längst i söder samt berörda delar på östra sidan älven.
Strandskydd med 100 meter gäller utanför planlagt område. 
Inom planlagt område är strandskyddet upphävt. 
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
De mest låglänta delarna av Åtorpsom berör LIS-området är 
belägna norr om gården Bäckvall och utanför LIS-området. 
Inom LIS-området övrigt fi nns bara några låglänta partier allra 
närmast vattnet. Befi ntlig bebyggelse, särskilt den äldre, är 
placerad mycket nära stranden men samtidigt med god marginal 
över älvens ytnivå. Det fi nns ingen historia av översvämningar i 
samhället, sannolikt för att älven blir mycket bred söder om Åtorp 
och att större vattenfl öden tas upp där. Undantaget är källare i 
de äldre bostadshus som ligger direkt intill älven mellan kyrkan 
och bron.

Enligt översvämningskarteringen föreligger ingen egentlig 
översvämningsrisk inom LIS-området. Samtliga ytor som skulle 
vara intressanta för exploatering ligger med god marginal till 
vattnets ytnivå. För att garantera att ingen risk för översvämning 
föreligger bör för ytorna längst i norr och längst i söder en lägsta 
golvhöjd bestämmas i bygg- eller planskedet.
Enligt tillgänglig skyfallskartering fi nns endast en lågpunkt som 

berör LIS-området och denna bedöms fullt hanterbar genom rätt 
höjdsättning. 

Marken är i det närmaste plan varför någon risk för ras och skred 
generellt inte föreligger. De begränsade nivåskillnader som fi nns 
inskränker sig i princip till själva strandbrinken. Ny bebyggelse 
kommer med få undantag att förläggas längre än 20-30 meter 
från älven och om behov bedöms föreligga bör byggande föregås 
av erforderlig geoteknisk undersökning.

Enda egentliga indikeringen på ras- och skredkartan är intill 
länsvägen mellan kyrkan och bron där den äldsta bebyggelsen 
(F) är lokaliserad. Eftersom sträckan varit bebyggd i över hundra 
år torde inte riskfrågan aktualiseras här. 

Länsvägarna som går genom LIS-området har en skyltad has-
tighet på 50 km/h (30 km/h vid skolan) och trafi kintensiteten är 
måttlig. Byggnader längre än 15-20 meter från vägen torde inte 
vara bullerutsatta. Ny bebyggelse bör i de fl esta fall hamna mer 
en 50 meter från närmaste väg. I övrigt är skärmning möjlig om 
så skulle behövas.

Direkt öster om LIS-området ligger en större fryslagerverksamhet 
som dels genererar buller i form av fl äktar och kylanläggningar 
men även transporter till och från anläggningen. Därutöver mås-
te bilarna p g a kyl- och frysfunktionen ofta ha motorerna i gång 
i väntan på på lastning och lossning. Detta måste beaktas i om 
delområdet öster om älven exploateras.

Mellan kyrkan och bron, längs länsvägen och inom befi ntlig be-
byggelse, fi nns fyra punkter om indikerar potentiella föroreningar, 
ytterligare en punkt fi nns strax utanför LIS-området. Ytorna som 
berörs bedöms inte vara aktuella för någon nyexploatering.

Konkurrerande intressen
Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur främst kulturmiljö- och friluftssynpunkt viss 
betydelse för strandskyddets syften men är lämpligt som LIS-
område med följande kommentarer:
- naturvärden inom den låglänt yta invid älven (J) i anslutning till 
gården Bäckvall beaktas om åtgärder görs i detta område.
- naturvärden och friluftsvärden beaktas i den parkliknande 
miljön norr om kyrkan (B) och här medges endast anpassad 
verksamhet som är relevant för platsens allmänna karaktär.
 - ytor som berör naturvårdprogrammet (D) beaktas i den 
sydligaste delen av LIS-området.
- kulturmiljövärden vid den äldre bebyggelsen (H) mellan kyrkan 
och bron samt runt stenvalvsbron (E) beaktas, kompletteringar 
av bebyggelsen liksom vid nybyggnation anpassas avseende 
struktur och karaktär. 
- kyrkans (F) kulturmiljövärden beaktas vid åtgärder runt om 
densamma, även på den östra sidan älven där en större yta (G) 
av det skälet lämnats utanför LIS-området.  
- utpekade fornminnesobjekt (b, c och d) beaktas vid åtgärder.
- friluftsvärden beaktas inom den södra delen 
idrottsanläggningsområdet (A) där endast anpassade 
verksamheter får tillkomma, däremot kan den norra planen och 
elljusspåret ges förändrad placering/sträckning.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker de naturliga långsiktiga 
utvecklingsmöjligheterna för Åtorps tätort, bidrar till fl er 
alternativa bostadslägen på orten och i kommunen i stort, som i 
sin tur gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och behålla 
attraktiv arbetskraft generellt i kommunen, i detta fall även på 
den stora arbetsplatsen på orten plus eventuellt nya etableringar.
Åtorp, kommunens tredje största ort, har en hel del off entlig 
och privat service där LIS-området kan bidra till underlaget för 
såväl befi ntlig handel som förskola och skola och annan service 
i samhället.

Åtorps samhälle sett från bron över Letälven.      Foto: Bosse Björk
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(norra delen)

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning

Avgränsning LIS-område

Del av LIS-område som 
Länsstyrelsen inte 
bedömer lämpligt

Del av LIS-område som 
Länsstyrelsen bedömer 
lämpligt för verksamheter 
men inte för bostäder

Delvis godkänt LIS-område
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(södra delen)

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)
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naturvårdsprogram (B) och är dels utpekat för dess geologi med 
kalvningsändmoräner, dels som viktig rastplats för sjöfågalar vid 
fl ytt.
Den centrala delen av LIS-området har varit jordbruksmark sedan 
50-talet. Det går inte att utesluta att intressant ängsfl ora fi nns att 
upptäcka i området och inför exploatering, som då endast avser 
verksamhetsinriktning, bör en noggrannare inventering göras.
Detta är det enda LIS-område som, i den sydligaste delen, 
eventuellt berörs av en grundvattenförekomst (C) vars 
utsträckning dock går långt norrut.
Den samlade bedömningen är att det fi nns värdefulla biotoper 
inom LIS-området men att anpassade verksamheter, exempelvis 
i form av en fi skecamp, är förenlig med inventerade värden samt 
att viss komplettering av bostadsbebyggelsen är möjlig längst i 
norr och söder.

Kultur: Moområdet anknyter till ett levande kulturlandskap 
där dock bara mindre delar fi nns inom LIS-området. Två 
fornminnesobjekt (c) fi nns registrerade på en bostadstomt vid 
Tyska kvarn i nordöstra delen av LIS-området. Moområdet är 
omnämt i Degerfors kommuns kulturmiljöprogram som intressant 
landsbygdsområde.

Friluftsliv:  Ingen plats eller anordning med direkt bäring på 
friluftsaktivteter har noterats i område. Huvudinriktningen 
för området, skapandet av en fi skecamp, skulle generera 
friluftsvärden som i saknas idag. Även andra lämpliga 
verksamheter av liknade karaktär kan prövas.

Infrastruktur
Korta avstånd till länsvägarna. Befi ntlig väg i södra delområdet 
håller god standard och här skulle ny bebyggelse kunna förläggas 
direkt intill eller nära vägen. I norr skulle förstärkninngar behövas 
och även korta sträckor ny väg.  Etablering av verksamhet kräver 
sannolikt ny väg- och parkeringsinfrastruktur.
Kollektivtrafi k med buss fi nns längs länsväg 204 som passerar 
norra delen av LIS-området..
Kommunalt vatten och avlopp saknas, enskilda VA-anläggningar 
gäller i första hand men det allmänna VA-nätet i Åtorp ligger inte 
orealistiskt långt bort om området utvecklas positivt.
El fi nns fram till området. Bredband fi nns utbyggt till området.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har visst stöd i översiktsplanen genom 
att hela kommunen ska leva. 

Störningar och risker
Närmast intill älven samt centralt i LIS-området fi nns låglänta 
och sanka partier. Verksamhetsinriktningen med fi skecamp kan 
anpassas till detta. Befi ntlig bebyggelse är med några undantag 
placerad med marginal över älvens ytnivå. Älvsträckan ligger 
ligger i ett delvis låglänt område där älven är mycket bred p g 
a reglering nedströms. Större vattenmängder som bromsas upp 
av regleringen kan sannolikt ge höjda vattenivåer varför risken 
för översvämningar i de låglänta partierna inte ska underskattas 
men översvämningskarteringenvisar inga indikationer på 
översvämningsrisk på älvens västra sida. De mest utsatta 
områdena fi nns längre uppströms älven. För att garantera att 
ingen risk för översvämning föreligger bör en lägsta golvhöjd 
utredas och bestämmas i bygg- eller planskedet för den norra 
och centrala delen av LIS-området.
Enligt tillgänglig skyfallskartering fi nns två egentliga lågpunkter 
norr om länsvägen som berör LIS-området. Dessa kan hanteras 
om ytorna ianspråktas.

Marken höjer sig från den norra realtivt plana delen till en 
svag sluttning ner mot sjön i den centrala delen varpå den 
mer kuperade södra delen tar vid ingefär vid den lilla udden. 
Undantaget ett smalt stråk i uddens förlängning bedöms inte 
föreligga någon risk för ras och skred. Exploatering bör generellt 
föregås av markundersökningar.

LIS-området berörs i södra delen av Letälvsåsen-Moområdets 
grundvattenförekomst. Eftersom endast den yttersta delen 
av utströmningsområdet befi nns inom LIS-området bedöms 

12. Mo - Letälven
LIS-områdets syfte
Möjlighet att etablera verksamhet kopplade till friluftsliv 
och besöksnäring, exempelvis en fi skecamp. Därutöver att 
komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att bygga nya 
bostadshus.

Läge
Området är beläget längs Letälvens västra strand, ca 2 km 
sydväst om Åtorp, direkt intill kommun- och länsgränsen mot 
Värmland.

Beskrivning
Mo utgörs av en relativt gles bybildning som sträcker sig längs med 
länsvägarna 204 och 243 där de korsar varandra. Viss bebyggelse 
ligger också nära Letälvens strand som här, strax söder om Åtorp, 
är mycket bred. Området består till större delen av ett öppet 
kulturlandskap som närmast älven övergår sanka strandängar. 
Inom LIS-området i områdets nordligaste och sydligaste del 
ligger 8 bostadshus av varierande storlek och karaktär som 
är inbäddade i mer eller mindre tät lövskogsvegetation. Totalt 
fi nns ett 30-tal bostadshus utspridda i Moområdet, vilka hänger 
samman med bebyggelse i Kristinehamns kommun. Samtliga 
bostadshus ligger på avstyckade fastigheter som går ända ner 
till älven men fl era hus ligger mer än 100 meter från stranden. 
Några av husen torde numera användas bara för fritidsboende.
Marken sluttar generellt ner mot älven i hela området. I norr 
är nivåskillnaderna mycket små men ökar längre söderut och 
närmast länsgränsen tar en grusås vid som ger en markant 
höjdskillnad mellan länsvägen och ytorna närmare stranden. 
Allra närmast stranden är ytorna låglänta och delvis sanka. I 
söder ligger befi ntlig bebyggelse med god marginal över älvens 
ytnivå medan marginalen är mindre längst i norr.
Från väg 204 fi nns fyra tillfarter till befi ntlig bebyggelse, två enkla 
vägar i norra delområdet och en grusväg av bättre standard 
längst i söder vars södra anslutning till länsvägen ligger i 
grannkommunen/-länet. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den mycket breda Letälven vid denna 
plats samt det öppna kulturlandskapet och korsvägen i den lilla 
radbyn.

Natur: Landskap runt Mo är idylliskt med beteshagar, åkrar 
och lövskogsdungar om vartannat. Asp, björk och klibbal är 
de dominerade trädslagen. Längst i både norr och söder fi nns 
lövskogsområden. I norr fi nns enstaka hasselbuketter och ute på 
udden i söder, vilken inte ingår i LIS-området,  fi nns fl era grova 
spärrgreniga tallar med pansarbark. 
Det fi nns låglänta sanka partier som är intressanta ur 
naturvårdssynpunkt. Hinkgärdet (a) används som betesmark 
för hästar. Detsamma gäller runt Månsbäcken (b), där det bl a 
fi nns öring, vilket även är ett intressant område som omsluts av 
klibbalar. Dessa områden är inte aktuella för bostadsbebyggelse.
Vid Hinkegärdet (a) och strax söder fi nns två småvatten i 
jordbrukslandskap som ingår i det generella biotopskyddet. 
LIS-området omfattas av Letälven-Trösälven-Svartälvens 
lövskogstrakt (A). Lövskogsmiljöer fi nns främst i norr och söder. 
Ett område, främst längs strandkanten, berörs av länsstyrelsens 

Norra delen av Mo vid den mycket breda Letälven.     Foto: Bosse Björk
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eventuell exploatering i detta begränsade stråk inte ge någon 
påverkan på grundvattenförekomsten.

Länsväg 204 går delvis inom LIS-området men är dels inte hårt 
trafi kerad och med skyltat hastighet 50-70 km/timma. Ytor belägna 
bara ett kort avstånd från vägen bör inte vara bullerutsatta alls.
Konkurrerande intressen
Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har naturvärden som måste beaktas men som bedöms 
kunna kombineras med anpassade verksamheter, exempelvis 
en fi skecamp som primärt  är aktuell. Den i övrigt relativt måttliga 
exploatering som kan bli aktuell, bedöms ha begränsad betydelse 
för strandskyddets syften. Sammantaget är LIS-område lämpligt 
med följande kommentarer:
- i centrala delarna får endast anpassade verksamheter inom 
friluftsliv och besöksnäring tillkomma, särskild hänsyn ska tas till 

naturvärden vid Hinkgärdet (a) och Månsbäcken (b). 
- naturvärden kopplade till område A och B studeras närmare 
inför exploatering/planläggning för att erhålla en platsspecifi kt 
anpassad avgränsning och utformning.
- inom ytor med kalvningsändmoräner bör schaktning minimeras.
- registrerat fornminnesobjekt (c) beaktas.
- om området mellan länsväg 204 och den befi ntliga 
bebyggelsegruppen i södra delen av LIS-området exploateras 
ska minst två passager ner till stranden inom respektive markerad 
yta garanteras.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig och önskvärd utveckling för 
Moområdet, bidrar till att anpassade verksamhter kan etableras 
och ger fl er alternativa bostadslägen i kommunen som i sin tur 
gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och behålla attraktiv 
arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig mot Åtorp, kommunens tredje största ort, 
där det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som 
förskola och skola i samhället.

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 
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Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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marken inte brukats på över 20 år. Närmast strandkanten samt 
några stråk in mot land var enligt häradskartan ängsmark. Det 
öppna landskapet närmast älven är sankt. Mellan det norra 
området och de friliggande husen är lövskogen tät och där av-
verkning tidigare gjorts är slyuppväxten stark. Det mesta utgörs 
av björk, al, rönn och asp. Vid älven fi nns här ett övergivet torp 
där jätteloka och parkslide tar över allt mer yta. 
Omedelbart söder om LIS-området, vid det som kallas Vårbo-
grind, fi nns ett område med tät lövskog. Ett dike avgränsar ett 
tätt granbestånd längre söderut. Strandvegetationen är lummig 
lövskog av framförallt al. Sankt på vissa ställen. 
LIS-området omfattas av den skogliga värdetrakten Letälven-
Trösälven-Svartälvens lövskogstrakt (C). De främsta 
lövskogsvärdena inom LIS-området fi nns alskogsområdet (A) i 
norr.

Kultur: Vid Vårbogrind i söder fi nns ett fornminnesområde (B) 
registrerat. LIS-området har dock begränsats så detta ligger 
utanför. Forsnäsområdet är omnämt i Degerfors kommuns kul-
turmiljöprogram som intressant landsbygdsområde.

Friluftsliv: I norra delen av LIS-området fi nns ett betydande 
antal tätt liggande fritidshus med bad- och båtbryggor men 
som samtidigt gör denna del helt privatiserad. Strax söder om 
LIS-området, nära Vårbogrind, fi nns en båtiläggningsplats med 
brygga (b). Det är en trevlig och tilltalande miljö, men upplevs 
som privat. I övrigt har ingen plats eller anordning med direkt 
bäring på friluftsaktivteter har noterats i området.

Infrastruktur
Från ”Vårbovägen”, som i sin tur ansluter till väg 507 mellan 
Åtorp och Finnerödja, försörjer en grusväg av god standard 
det bebyggda fritidshusområdet. Längst ut i vägänadrna blir 
standarden enklare. Husen längre söderut nås via en enklare 
grusväg. 
Ny bebyggelse kommer dock sannolikt att kräva byggande av ny 
väg i någon form. Beroende på läge kan det röra sig m upp till 
hundra meter, möjligen kan befi ntlig väg till bostadshusen längst 
i söder förstärkas och användas.  
Kommunalt vatten och avlopp saknas. Gemensam vattentäkt 
fi nns vid det planlagda området men nyttjas inte av alla. Inom 
det planlagda området är vattentoaletter förbjudna. Det är inte 
sannolikt att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. 
Enskilda anläggningar torde behöva accepteras även i framtiden.
El fi nns fram till området. Bredband är under utbyggnad till 
området.

Planer och bestämmelser
Befi ntlig bostadsbebyggelse i norra delen är planlagd med 
inriktning på fritidsboende, d v s bestämmelser begränsar hur 
stora hus som får byggas. Övriga ytor är inte planlagda.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
Marken sluttar i vissa delar ganska brant men eftersom grunden 
till stor del bedöms bestå av berg torde sen ändå vara stabil, 
undantaget ett parti i norr (se karta) som behöver studeras 
närmare vid exploatering. Det kan även fi nnas vissa mindre 
partier övrigt som har avvikande grund vilket måste bedömas i 
det enskilda fallet om det anses befogat bör exploatering föregås 
av markundersökningar.
Befi ntlig bebyggelse är placerad med mycket god marginal över 
älvens ytnivå och det fi nns gott om lämpliga ytor i det avseendet 
för ny bebyggelse. Någon risk för översvämningar anses generellt 
inte föreligga. Undantaget en yta längst i norr (se karta) där ny 
bebyggelse borde behöva lokaliseras längre från stranden. För 
att garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör en 
lägsta golvhöjd utredas och bestämmas i bygg- eller planskedet 
för vissa lägen. Det fi nns en översvämningskartering som 
täcker in Letälven och Skagern där ytor med översvämningsrisk 
(100-årsregns) fi nns redovisade.

13. Forsnäs - Letälven
LIS-områdets syfte
Möjlighet att fl exiblare kunna komplettera befi ntlig 
bostadsbebyggelse samt att bygga nya bostadshus. Flexiblare 
möjlighet att etablera verksamheter.

Läge
Området är beläget längs Letälvens östra strand, ca 3 km söder 
om Åtorp.

Beskrivning
Forsnäs utgörs till större delen av ett bebyggelseområde planlagt 
för och bebyggt med fritidshus med varierad standard på totalt 
18 avstyckade fastigheter, samtliga belägna inom LIS-området. 
Samtliga är avstyckade från en och samma stamfastighet. Längre 
söderut fi nns ytterligare 3 bostadshus. Den ursprungliga gården 
ligger utanför LIS-området. 12 av de avstyckade fastigheterna 
går ända ner till stranden. 

Norra delen av området är kuperat med berg i dagen på många 
platser. Nivåskillnader fi nns därmed i fl era lägen medan de är 
mindre dramatiska i andra lägen. Generellt faller marken ner mot 
ner mot älven och  vissa stycken är strandbrinken relativt brant. 
Markförhållandena bedöms dock generellt stabila utan risk för 
ras eller skred, längst i norr fi nns några punkter som bör studeras 
närmare. Bebyggelsen ligger i ett vackert västerläge mot älven, 
delvis på en udde varifrån man kan se ända till utloppet i Skagern 
några hundra meter söderut. Bebyggelseområdet är inbäddad 
i gles lövvegetation varvat med öppna ytor, medan omgivande 
ytor består av mer tät tät skog med betydande inslag av barrträd. 
Befi ntlig bebyggelse ligger med mycket god marginal över älvens 
ytnivå, detta gäller även de enstaka husen längre söderut.

Från ”Vårbovägen” mellan Åtorp och Finnerödja försörjer en 
grusväg av god standard det bebyggda området. Längst ut i 
vägändarna blir standarden enklare. Husen längre söderut, som 
ligger betydligt närmare ”Vårbovägen” nås via en enkel grusväg. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den breda Letälven och småskaligt 
kulturlandskap som i sin tur är inbäddat i sammanhängande 
skog.

Natur: Längs efter stranden i norra delen ligger husen tätt men 
en bit bort från stranden höjer sig marknivåerna något och här 
växer främst lövskog med inslag av barrträd. Norr om bostads-
området fi nns en alskog med både grövre och döda alar (A). På 
marken växer ormbunkar och mot älven fanns en stor bäver-
damm. Skogen bakom bostäderna består främst av löv med in-
slag av tall och gran. Längst ut på udden där älven gör en krök 
har hårklomossa registrerats på en privat bostadsfastighet. För 
att komma till fritidshusområdet passerar man över Forsnäsgår-
dens tun (a). Runt gården fi nns ännu halvöppna ytor som enligt 
länsstyrelsens kartlägger var odlingsmark på 50-talet, men som 
nu växer igen allt mer, bitvis är lövskogen tät. Enligt uppgift har 

Forsnäs ligger vid Letälven strax norr om älvens      Foto: Bosse Björk
utlopp i sjön Skagern.
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Enligt tillgänglig skyfallskartering fi nns endast en obetydlig 
lågpunkt inom det planlagda bostadsområdet, i övrigt fi nns 
inga översvämnngsbenägna ytor kopplade till skyfall inom LIS-
området. 
Området är inte alls bullerutsatt.

Konkurrerande intressen
Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- kultur- och friluftssynpunkt, med tanke 
på den relativt måttliga exploatering som bedöms tillkomma, 
begränsad betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt 
som LIS-område med följande kommentarer:
-  särskild hänsyn tas till alskogsområdet (A). i norr.
- vid lokaler med hårklomossa får inga åtgärder vidtas som 
bedöms påverka hårklomossan negativt.

- i strandlinjen och inom ytor längs stranden som kan 
översvämmas, där betingelserna är lämpliga för att hårklomossa 
ska kunna etableras, ska röjning begränsas och anpassas.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
Forsnäsområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 
kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig mot Åtorp, kommunens tredje största ort, 
där det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som 
förskola och skola i samhället.
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BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)
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Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT
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(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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att kunna utveckla badplatsområdet (a) på södra sidan udden. 
En mycket lång sträcka utmed Letälven och längs Skagerns 
östra strand (C) är av länsstyrelsen betecknad som skoglig 
värdetrakt, d v s även den yta LIS-området omfattar. De främsta 
lövskogsvärdena fi nns i grova alar och aspar med bohål när-
mast strandkanten. LIS-områdets naturvärden ligger, förutom 
mellan stranden och vägen, i det småskaliga kulturlandskapet i 
söder vilket till större delen är beläget utanför LIS-området. Det 
fi nns ytor med odlingsbar mark inom LIS-området. 

Kultur: Småskaligt kulturlandskap i söder, till större delen är 
beläget utanför LIS-området, samt ett antal registrerade forn-
minnesobjekt (c) centralt i området. Vårboområdet är omnämt i 
Degerfors kommuns kulturmiljöprogram som intressant lands-
bygdsområde.

Friluftsliv: Ett fåtal spridda fritidshus i centrala och norra delen 
av LIS-området, där det även fi nns en f d kommunal badplats 
(a) på privat mark. Badplatsen används fortfarande fl itigt av 
allmänheten även om den saknar ordnade faciliteter. Badplat-
sen har ett fi nt söderläge och den långgrunda sandstranden 
nyttjas gärna av barnfamiljer. Badplatsområdet kan med fördel 
utvecklas. Längre söderut, vid korsningen in till själva byn, fi nns 
några bord och bänkar (b) mellan vägen och vattnet som kan 
användas av såväl lokalbefolkningen som passerande besökare 
för en rast i den vackra miljön.

Infrastruktur
Befi ntlig byväg (”Vårbovägen”), som går parallelt med väg 
507 mellan Åtorp och Finnerödja, håller mycket god standard. 
Tillkommande beyggelse kan i många fall förläggas direkt intill 
denna eller med relativt korta anslutningar.
Kommunalt vatten och avlopp saknas. Det är nte sannolikt att 
allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 
anläggningar torde behöva accepteras även i framtiden.
El fi nns fram till området. Bredband är under utbyggnad till 
området.

Planer och bestämmelser
Befi ntlig bostadsbebyggelse centralt i LIS-området är planlagd, 
till större delen med inriktning på åretruntboende, även om husen 
ännu i huvudsak används för fritidsändamål. Övriga ytor är inte 
planlagda.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
Norra delen av området är i princip plant medan det i den södra 
delen är måttligt kuperat och marken sluttar mot vattnet. Risk 
för ras och skred bedöms inte föreligga, vilket även ras- och 
skredkartan indikerar. Eventuell exploatering bör dock föregås 
av anpassade markundersökningar.
Befi ntlig bebyggelse ligger relativt lågt  men enligt 
översvämningskarteringen föreligger ingen översvämningsrisk 
inom LIS-området. I norr fi nns sanka partier där marken ändå 
kan behöva höjas vid byggande. En lägsta golvhöjd kan av det 
skälet behöva utredas och bestämmas i bygg- eller planskedet.
Enligt tillgänglig skyfallskartering fi nns en större lågpunkt 
omedelbart norr om den planlagda bostadsbebyggelsen som 
behöver studeras närmare ifall en exploatering blir aktuell här. 
Avvattning bör vara möjlig om bara delar av ytan exploateras. 
I övrigt fi nns inga översvämnngsbenägna ytor av betydelse 
kopplade till skyfall inom LIS-området. 

Området är inte alls bullerutsatt.

Konkurrerande intressen
Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

14. Vårbo - Skagern

LIS-områdets syfte
Möjlighet att fl exiblare komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse 
samt att bygga nya bostadshus. Även etablering av verksamheter 
kan ske mer fl exibelt. I norr längs älven är syftet endast utveckling 
av badplatsområdet.

Läge
LIS-området är beläget vid Skagerns östra strand, omedelbart 
söder om Letälvens utlopp i sjön, ca 7 km söder om Åtorp.

Beskrivning
Vårbo utgörs av en bybildning, delvis relativt spridd, som sträcker 
sig längs med en byväg som går parallellt med väg 507 mellan 
Åtorp och Finnerödja, vanligen benämnd ”Vårbovägen”. Den äldre 
bebyggelsen är till större delen belägen längre än hundra meter 
från Skagerns strand. Inom LIS-området fi nns 12 bostadshus, 
de fl esta fritidshus och inom ett planlagt område. LIS-området 
sträcker sig både norr och söder om detta bebyggelseområde. 
Samtliga bostadshus är belägna på ovansidan byvägen i 
förhållande till stranden.
Bebyggelsen ligger till större delen inbäddad i gles löv- eller 
blandskog. Norra delen består till stor del av blandskog medan 
den södra är ett öppet odlings- och kulturlandskap. 
Området är relativt plant i den norra delen, delvis låglänt, medan 
det i den södra fi nns en tydlig sluttning mot sjön. Nivåskillnaderna 
är dock måttliga. Markförhållandena bedöms generellt stabila 
utan risk för ras eller skred. Befi ntlig bebyggelse och norra 
delen relativt lågt i förhållande till sjöns ytnivå men enligt 
översvämningskarteringen föreligger ingen översvämnigsrisk, i 
söder är marginalen större.
Byvägen håller mycket god standard. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av sjön Skagern och det äldre kultur-
landskapet i södra delen medan ett låglänt skogslandskap på 
sandmark dominerar i den norra delen.

Natur: När man kommer ut ur skogen norrifrån öppnar sig 
Skagern mot kulturlandskapet, som hålls öppet genom betning. 
Det ger känslan av idyll. Längs stranden fi nns enstaka träd 
av mestadels al och vägen löper nära strandkanten för att lite 
längre söderut vika av mot öster och även högre i förhållande 
till stranden. Längst i norr fi nns närmast stranden en tallskog på 
den näringsfattiga sandmarken medan skogen på östsidan av 
vägen innehåller låglänta sanka partier. På östra sidan vägen 
växer i norra halvan av LIS-området skog med både tall och 
lövinslag med främst björk. 
Udden och den lilla viken (B) i norr med säv och vass är känd 
och inventerad för sin rikliga fågelfauna. Den norra delen av ud-
den ingår inte i LIS-området.
En sträcka (A) från udden med badplatsen i norr till där Vårbo-
vägen viker av från stranden omfattas av ett av länsstyrelsen 
upprättat naturvårdsprogram. De ytor som omfattas är dock inte 
aktuella för någon bebyggelseexploatering, endast åtgärder för 

Vid Vårbo går vägen alldeles intill Skagern.      Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- kultur- och friluftssynpunkt, med tanke på 
den relativt måttliga exploatering som kan tillkomma, begränsad 
betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-
område med följande kommentarer:
- tillkommande bostadsbebyggelse förläggs på östsidan om 
byvägen genom Vårbo, undantaget allra längst i söder. 
- i anslutning till befi ntligt badplatsområde på sydsidan norr 
får endast åtgärder som utvecklar badplatsen göras men med 

beaktande av de värden som omfattas av naturvårdsprogrammet 
(A) och fågelfaunan mm id udden (B).
- registrerade fornminnen (c) beaktas.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
Vårboområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i kommunen 
som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och 
behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig mot Åtorp, kommunens tredje största ort, 
där det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som 
förskola och skola i samhället.
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Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning



46

I norra delen av LIS-området är landskapet öppnare (A) ek, ask, 
asp och lönn samt mindre buskar och enstaka stenrösen.
Längre söderut, från norra delen av Grannäs, är lövskogen mer 
sammanhängande och här fi nns även enstaka inslag av gran 
och tall. Lövskogen utgörs främst främst av asp med inslag av 
hasselbuketter, ek och lind. På vissa platser är skogen mer 
glest och gallrad. Hänsyn bör tas till grova lövträd, främst ek. 
Blåsippor tyder på att marken är kalkrik.
Det småskaliga kulturlandskapet i södra delområdet håller på 
att växa igen. Det fi nns mindre ytor med odlingsbar mark inom 
LIS-området. En platsspecifi k växtinventering med tonvikt på 
ängsväxter borde dock göras i samband med eventuell exploa-
tering eller planläggning. 
Hela LIS-området ingår i Letälven-Trösälven-Svartälvens 
lövskogstrakt (B). LIS-området har delats i två delområden ef-
tersom det mellan dessa delområden fi nns betydande lövskogs-
värden i ett av länsstyrelsen beslutat naturvårdprogram (C) 
som delvis sammanfaller med en mindre yta som omfattas av 
ängs- och betesmarksinventering (D) och en nyckelbiotop med 
kalklövskog (E). 

Kultur: Småskaligt kulturlandskap samt ett antal registrerade 
fornminnesobjekt utanför LIS-området, varav tre (a, b och c) 
i relativ närhet. Eka-Grannäsområdet är omnämt i Degerfors 
kommuns kulturmiljöprogram som intressant landsbygdsom-
råde.

Friluftsliv: Ett fåtal spridda fritidshus men i övrigt inget utmär-
kande ur frilufts- och rekreationssynpunkt. Även om området är 
vackert och idylliskt är det på fl era ställen inte möjligt att ta sig 
fram, särskilt i nordsydlig riktning, p g a inhägnader för betande 
djur, vanligen får. Om detta skulle kunna förbättras skulle om-
rådet kunna göras mer tillgängligt för allmänheten, om sådana 
önskemål fi nns. Det fi nns ett antal privata bad- och båtplatser 
längs stranden.

Infrastruktur
Befi ntlig byväg (Vårbovägen) håller mycket god standard och 
från den fi nns fl era mindre anslutningsvägar ner mot sjön. 
Tillkommande beyggelse kan i många fall förläggas direkt intill 
någon av dessa små vägar eller med kortare anslutningar. En 
helt ny anslutning mot Vårbovägen skulle bli runt 100 meter lång 
men bedöms relativt enkel att anlägga. 
Kommunalt vatten och avlopp saknas. Det är inte sannolikt att 
allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 
anläggningar, som kan vara gemensamma för fl era bostadshus, 
behöver accepteras även i framtiden.
El fi nns fram till området. Bredband är under utbyggnad till 
området.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
Området sluttar generellt tydligt mot vattnet i men inte brant. Ingen 
risk för ras och skred bedöms föreligga och inga indikationer fi nns 
i nuvarande ras- och skredkarta. Exploatering bör dock föregås 
av anpassade markundersökningar.
Befi ntlig bebyggelse inom LIS-området ligger förhållandevis lågt 
men generellt ligger hela LIS-området med god eller mycket 
godmarginal över sjöns ytnivå. Översvämningskarteringen visar 
för området ingen risk för översvämningar. 
Enligt tillgänglig skyfallskartering fi nns inga 
översvämningsbenägna ytor kopplade till skyfall inom LIS-
området. 
Området är inte alls bullerutsatt.

Konkurrerande intressen
Inga riksintressen fi nns i eller i närheten av LIS-området. Några 
andra direkt konkurrerande intressen bedöms inte heller fi nnas.

15. Eka-Grannäs - Skagern

LIS-områdets syfte
Ge förutsättningar för etablering och utveckling av anpassade 
småskaliga verksamheter kopplade till det rörliga friluftslivet 
med tillhörande besöksnäring samt i söder även ge fl exiblare 
möjligheter att komplettera befi ntlig bebyggelse samt att bygga 
nya bostadshus.

Läge
LIS-området är beläget vis sjön Skagerns östra strand, ca 8 km 
söder om Åtorp.

Beskrivning
Eka och Grannäs utgörs av sammanhängande så kallade 
radbyar som följer den s k ”Vårbovägen”, som går parallellt med 
väg 507 mellan Åtorp och Finnerödja. LIS-området består av två 
delområden. 
Den äldre bebyggelsetrukturen är nästan helt belägen ett 
hundratal meter eller mer från Skagerns strand, undantaget 
en grupp hus längst i söder som ligger intill stranden och inom 
själva LIS-området. De allra fl esta husen i de båda radbyarna 
ligger mellan ”Vårbovägen” och sjön. Bebyggelsen är till största 
delen avsedd för åretboende, inklusive fl era gårdsbildningar 
med tillhörande mark som vissa fall brukas eller används för 
djurhållning. Av totalt ett drygt 50-tal bostadshus ligger ett 20-
tal på stamfastigheter, ett 25-tal fastigheter är avstyckade från 
dessa och därutöver fi nns ett 10-tal hus på ofri grund, där de 
fl esta är fritidshus. 
Bebyggelsen ligger inbäddad i ett omväxlande kulturlandskap. 
Delvis bestående av löv- eller blandskog, delvis ett mer öppet 
landskap som i huvudsak används för djurhållning, huvudsakligen 
får. 
Området sluttar generellt och tydlig men inte brant ner mot sjön. 
Nivåskillnaderna är m
åttliga. Markförhållandena bedöms generellt stabila utan risk 
för ras eller skred. Befi ntlig bebyggelse ligger, undantaget allra 
längst i söder, med mycket god marginal över sjöns ytnivå. Även 
inom LIS-området fi nns gott om ytor på betryggande nivå över 
vattnet. 
Byvägen (”Vårbovägen”) håller mycket god standard. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av sjön Skagern och det äldre småska-
liga kulturlandskapet, delvis igenväxt och uppbrutet av löv- och 
blandskog. De båda radbyarna längs Vårbovägen påminner lite 
som Astrid Lindgrens Bullerbyn.

Natur: Byvägen med omgivande bebyggelse (utanför LIS-
området) bildar en ganska tydlig gräns mellan skogslandskapet 
i öster och det öppna småskaliga kulturlandskapet ner mot 
Skagern. Delar av detta landskap hålls öppet genom betning, 
huvudsakligen får. Längs vägen, utanför LIS-området, fi nns 
många större gamla träd som ek, ask och lönn, vilket bidrar 
starkt till känslan av idyll. 

Beteshage i sluttningen ner mot Skagern.      Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- kultur- och friluftssynpunkt, med tanke på 
den relativt måttliga exploatering som kan tillkomma, begränsad 
betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-
område med följande kommentarer:
- inriktningen norra delen av LIS-området avser endast småskalig 
verksamhetsutveckling av en typ som riktar sig till det rörliga 
friluftslivet med tillhörande besöksnäring och är förenligt med 
områdets karaktär.
- hänsyn tas till grova träd, främst ekar.
- en platsspecifi k växtinventering med tonvikt på ängsväxter 
görs inför ev planläggning och/eller exploatering i den södra 
delen av området.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området ger större möjligheter att etablera och utveckla 
verksamheter i Eka-Grannäsområdet samt bidrar till fl er 
alternativa bostadslägen i Eka-Grannäs likväl som i kommunen 
som helhet, vilket i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig mot Åtorp, kommunens tredje största ort, 
där det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som 
förskola och skola i samhället.

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning



48

 
Kultur: Inga kulturmiljövärden fi nns registrerade eller kunde 
noteras inom eller runt LIS-området.

Friluftsliv: Runt Brokyrkans Församlings föreningsgård (a) 
och camping fi nns skötta ytor för aktiviteter och samvaro. Här 
fi nns även en liten sandstrand iordningställd längs den annars 
smala steniga stranden. Badplatsen (b), som är inramad av 
en stenpir (c) och tillsammans med udden skapar en liten lugn 
vik, används även av allmänheten när inga aktiviteter pågår vid 
gården. Det är dock ingen allmän badplats. I norr vid bostads-
bebyggelsen fi nns båtplatser skyddade mot sydvästvinden av 
fl era stenpirar (d).
En passage på ca 30 meter bör sparas närmast stranden om 
ytorna mellan sommargården och Ängarna bebyggs.
Runt sommargården/campingen bör endast utveckling av denna 
verksamhet medges, så länge denna aktivt upprätthålls.

Infrastruktur
Befi ntlig byväg, allmänt kallad ”Vårbovägen”, som går 
parallelt med väg 507 mellan Åtorp och Finnerödja, försörjer 
Däldenäsområdet. Mellan byvägen och LIS-området fi nns två 
grusvägar som håller god standard. Vid Ängarna i norr är den 
sista biten fram till vattnet enklare. 
Utvecklinga av campingen/sommargården bedöms inte kräva 
anläggning av ny väg. Tillkommande bebyggelse mellan Ängarna 
och campingen kan skulle däremot förutsätta nybyggnad av väg, 
ifall hela området skulle täckas in några hundra meter.

Kollektivtrafi k saknas i området. Närmaste linjetrafi k fi nns i Åtorp 
samt längs E20 vid Finnerödja i Laxå kommun.
 
Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte sannolikt 
att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 
anläggningar, som gärna kan vara gemensamma, måste därför 
accepteras.

El fi nns fram till LIS-området, dock med begränsad kapacitet. 
Bredband fi nns utbyggt till området.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har visst stöd i översiktsplanen med 
utgångspunkt i att hela kommunen ska leva. 

Störningar och risker
Översvämningskarteringen visar inte på några risker för 
översvämning, endast en obetydlig yta längst ut på ytan väster 
om sommargården (a) är riktigt låglänt. Marken sluttar mycket 
svagt mot vattnet men uppfattas i det närmaste som plan och 
låglänt. 
Tillgänglig skyfallskartering visar inte på några 
översvämnngsbenägna ytor kopplade till skyfall inom LIS-
området. 
Givet de obetydliga nivåskillnaderna fi nns inga indikationer i 
kartunderlaget på att ras- och skred föreligger.
Området är inte alls bullerutsatt.

Konkurrerande intressen
Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

16. Däldenäs - Skagern
LIS-områdets syfte
Möjlighet att ett fl exiblare sätt kunna komplettera befi ntlig 
bostadsbebyggelse, möjlighet att bygga nya bostadshus samt att 
ge fl exiblare förutsättningar för verksamhetsutveckling, särskilt 
för camping- och sommargårdsverksamheten vid Däldenäs och 
annan besöksnäring.

Läge
LIS-området är beläget vid sjön Skagerns östra strand, en dryg 
kilometer norr om gränsen till Laxå kommun, ca 15 km söder 
om Åtorp.

Beskrivning
Däldenäs utgörs av en relativt gles och spridd bybildning som 
sträcker sig längs med en byväg, allmänt kallad ”Vårbovägen”, 
som går parallellt med väg 507 mellan Åtorp och Finnerödja. 
Den äldre bebyggelsen är till större delen belägen ett stycke från 
Skagerns strand men i norra delen av LIS-området, benämnt 
Ängarna, ligger bostadshus direkt intill sjön. I södra delen 
av LIS-området fi nns en sommargård i två våningar, några 
mindre förrådsbyggnader och en enkel camping som drivs av 
Brokyrkans Församling. Vegetationen består av tät lövskog runt 
om campingområdet som är mera glesbevuxet längre norrut. 
Mellan sommargårdsbyggnaden och vattnet fi nns öppna klippta 
gräsytor som används för aktiviteter. Runt bebyggelsen i norr 
fi nns också öppna ytor. Marken sluttar mycket svagt mot väster, 
ner mot sjön, och väster om gården fi nns några mindre låglänta 
partier ute på udden. Stranden är varierad, från en inbjudande 
sandstrand till steniga strand i norr och låglänta gräsbevuxna 
delar i söder. Bebyggelsen ligger med tillräcklig marginal över 
sjöns ytnivå. Från byvägen fi nns en grusväg av god standard ner 
till sjön och campingen, såväl som till bostadshusen i norr. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av sjön Skagern och det vackra 
strandlandskapet, med öppna ytor runt föreningsgården och 
bostadsbebyggelsen som i sin tur är omgiven av lummig lövskog.

Natur: Området är generellt relativt låglänt men ändå med viss 
marginal över sjön. Längst ut på udden väster om sommargår-
den (a) fi nns ett mer låglänt parti (A) med en lummig och tät 
lövskog med bl a hassel, ask, al och björk samt en hel del död 
ved som fortsätter söder om sommargården. I den södra delen 
(B) fi nns ett lövskogsområde som delvis avverkats. Hänsyn bör 
tas till ädellöv och speciellt grova sådana. 
Runt sommargården är gräsytorna klippta närmast byggna-
derna och ner mot stranden, kompletterat med klippta gångsti-
gar bland de högväxande gräsytorna där det även fi nns en del 
björk. Det är ett öppet inbjudande strandlandskap.  
Mot norr är skogen relativt gles med främst tall och asp. Sly 
växer mellan träden. Längst mot strandkanten fi nns enstaka 
grövre tallar och aspar som vid exploatering bör visas hänsyn. 
Området har delvis tidigare varit ängsmark enligt häradskartan 
och brukad jordbruksmark, men nu växer mest skog.
Längst i norr öppnar vegetationen upp sig runt bostadsbebyg-
gelsens trädgårdar.

Sandstrand vid Däldenäs sommargård och camping.  Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- kultur- och friluftssynpunkt, med tanke på 
den relativt måttliga exploatering som kan tillkomma, begränsad 
betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-
område med följande kommentarer:
- en passage på ca 30 meter bör fi nnas mellan stranden och 
bebyggelsen vilket ger erforderlig hänsyn till grövre tallar och alar 
nära stranden.
- hänsyn tas till ädellövträd och speciellt grova sådana. 
- närmast runt sommargården och campingytorna (a) bör endast 
verksamhet kopplat till dessa funktioner och annan besöksnäring 
vara aktuella och hänsyn tas till skogen (A) väster om gården.

- om området mellan camping- och sommargårdsfastigheten och 
den befi ntliga bebyggelsegruppen i norra delen av LIS-området 
exploateras ska minst en åtkomst ner till stranden inom markerad 
yta garanteras.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
Däldenäsområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 
kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
LIS-området ökar också möjligheterna att utveckla verksamheter 
i Däldenäsområdet, särskilt sommargården och campingen.
Området vänder sig främst mot Åtorp, kommunens tredje största 
ort, där det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som 
förskola och skola i samhället.
Området kan ur landsbygdsutvecklingssynpunkt även vända sig 
söderut, mot Finnerödja i Laxå kommun.

N
0                  40                           100                                                200 meter

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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bitvis vara lite svårframkomligt. I norra delen noterades enstaka 
stenrösen i skogen i söder går två diken (b) ner till sjön.
Mellan fritidshusen och stranden i de båda områdena är det 
röjt så att det uppstått öppna ytor. Här fi nns klippta gräsytor och 
enstaka träd och enar. Enligt häradskartan var större delen av 
området tidigare jordbruksmark, här växer nu stora träd. 
De främsta naturvärdena inom LIS-området fi nns i lövområdena 
i norr samt enstaka grova lövträd.

Kultur: Ett fornminnesobjekt (a) fi nns strax öster om LIS-
områdesgränsen men i övrigt har inget anmärkningsvärt ur 
kulturmiljösynpunkt har noterats inom området.

Friluftsliv: Ett betydande antal fritidshus, lokala badplatser med 
tillhörande bryggor, samt stenpirar (c) som skydd för västanvinden 
över Skagern. Det fi nns sittplatser vid stranden. Mellan de båda 
fritidshusgrupperna fi nns stigar i skogen. I övrigt har ingen plats 
eller anordning med direkt bäring på friluftsaktivteter noterats i 
området.

Infrastruktur
Befi ntliga vägar till och inom de bebyggda områdena håller god 
eller acceptabel standard. Eventuell ny bebyggelse kommer 
högst sannolikt att kräva byggande av ny väg i någon form. Vissa 
lägen behöver bara kortare kompletteringar andra någon eller 
några  hundra meter.
Kollektivtrafi k saknas till området. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte sannolikt 
att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 
anläggningar, gärna gemensamma, måste därför accepteras.

El fi nns fram till LIS-området. Bredband fi nns utbyggt till området.

Planer och bestämmelser
Området är delvis planlagt för fritidshusbebyggelse, två 
detaljplaner.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har visst stöd i översiktsplanen med 
utgångspunkt i att hela kommunen ska leva. 

Störningar och risker
Området är inte kuperat, det sluttar tydligt men måttligt mot 
vattnet. Risk för ras och skred bedöms inte föreligga, inga 
noteringar fi nns på SGU:s ras- och skredkarta. Exploatering bör 
dock som alltid föregås av anpassade markundersökningar.
Befi ntlig bebyggelse ligger med god marginal över sjöns ytnivå. 
Någon risk för översvämningar anses inte föreligga utifrån 
tillgänglig översvämnngskartering om ett avstånd till stranden på 
över 20 meter hålls. Utifrån detta bedöms det inte nödvändigt att 
utreda en lägsta golvhöjd.
Enligt tillgänglig skyfallskartering fi nns inga 
översvämningsbenägna ytor kopplade till skyfall inom LIS-
området som på något avgörande sätt skulle påverka exploatering 
i området. 
Området är inte alls bullerutsatt.

Konkurrerande intressen
Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

17. Råbäck - Skagern

LIS-områdets syfte
Möjlighet att fl exiblare kunna komplettera befi ntlig 
bostadsbebyggelse, att bygga nya bostadshus samt att på ett 
fl exiblare sätt kunna etablera och utveckla verksamheter.

Läge
LIS-området är beläget vid sjön Skagerns östra strand, ome-
delbart norr om gränsen till Laxå kommun, ca 15 km söder om 
Åtorp och 10 km norr om Finnerödja.

Beskrivning
Råbäck utgörs av en relativt spridd bybildning som sträcker sig 
längs med en byväg som går parallellt med väg 507 mellan Åtorp 
och Finnerödja och ligger omedelbart norr om gränsen till Laxå 
kommun. Den äldre bebyggelsen är till större delen belägen 
några hundra meter från Skagerns strand men inom LIS-området 
fi nns två planlagda fritidshusområden som ligger intill vattnet. Av 
de 24 fritidshustomterna ligger 10 helt eller delvis inom 100 meter 
från stranden, som närmast ca 50 meter. Husgrupperna ligger ca 
250 meter från varandra, skilda av ett skogsparti. Vegetationen 
inom området består i huvudsak av gles barrskog med inslag 
av lövträd. Längre från stranden fi nns tätare skogspartier men 
också öppen odlingsmark i ett småskaligt kulturlandskap. 
Marken sluttar ner mot sjön i hela området och är inte i någon 
del låglänt eller sankt. Stranden är till större delen stenig med 
inslag av sandpartier. Samtliga byggnader ligger med marginal 
över sjöns ytnivå. 
Från byvägen fi nns grusvägar av god standard fram till 
bostadshusen och ett enkelt internt gatunät samt gångstigar ner 
till sjön. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden 
Området karaktäriseras av sjön Skagern och det vackra 
strandlandskapet, inbäddat i grönska, som samtidigt anknyter an 
till det äldre småskaliga bebyggelse- och kulturlandskapet längs 
byvägen.

Natur: I norr fi nns mellan stranden och den äldre bebyggelsen ett 
lövskogsparti (B) med asp och björk och inslag av ädellövträd, 
men även stora tallar. Strandzonen utgörs av al och tall. Själva 
stranden är långgrund och i detta parti av sand. 
Strax sydost om detta fi nns en yta som omfattas av ett av 
länsstyrelsen upprättat naturvårdsprogram (A). En trädformig 
hassel med omkrets på 106 cm noterades 1981 strax väster om 
bostadshusen. Vid inventering hittades ingen trädformig hassel 
utan hasselbuskar, ask, björk och asp m fl  noterades. Ytan ligger 
till större delen inom det planlagda området för fritidshus och 
omfattar bl a tre fritidshustomter. 
Mellan de båda fritidshusgrupperna fi nns en tätare blandskog. 
Övervägande trädslag är tall. Enstaka grövre tallar och aspar 
med bohål noterades. Undervegetation av buskar, mindre björkar 
och rönnar och markvegetation av ris som blåbär, lingon, odon m 
fl , men det fi nns partier med tät och intressant lövskog. Marken 
består av sand med mycket små nivåskillnader men det fi nns 
även enstaka stenblock. Här fi nns några stigar, i övrigt kan det 

Bad- och båtplats vid Skagern i södra Råbäck.      Foto: Bosse Björk



51

LA
XÅ KOMMUN

a1

A

B

c

b

b

1:22

Lst Naturvårds- 
program: 62:1

Skagern

Vårbovägen

Forn.

MSB Översvämnings-
��
��
��������
�����

17. Råbäck - Skagern
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Med tanke på att tillkommande exploatering sker i ett redan 
exploaterat område bedöms det ha liten påverkan på 
strandskyddets syften och är därmed lämpligt som LIS-område 
med följande kommentarer:
- Inom ytor markerade A (där det huvudsakliga värdet trädformig 
hassel inte längre tycks fi nnas kvar) och B tas hänsyn till 
lövområdena i norr samt enstaka grova lövträd.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
Råbäcksområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 
kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen, 
även att etablera och utveckla verksamhet inom Råbäcks 
området.
Området vänder sig mot Åtorp, kommunens tredje största ort, där 
det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som förskola 
och skola i samhället, men också i viss mån mot Finnerödja i 
Laxå kommun som också har kommersiell service.

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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Länsstyrelsens granskningsyttrande
och kommunens kommentarer till detta
På följande sidor redovisas länsstyrelsens granskningsyttrande
avseende LIS-planen samt de kommentarer som kommunen 
lämnat med anledning av detta.
Länsstyrelsen har bedömt att 13 LIS-områden lämpliga i sin
helhet medan 4 områden anses delvis lämpliga, vilka markeras
på kartan nedan.
De ytor inom LIS-områdena där kommunen och länsstyrelsen
är överens om lämpligheten öpnnar för ett extra särskilt
skäl att ge dispens (bygglov) eller att upphäva (detaljplan)

strandskyddet. Se det inledande kapitlet för närnare beskrivning
av vilka kriterier som gäller för LIS-områden.
För de ytor där kommunen och länsstyrelsen inte är överens kan
kommunen fortfarande hävda LIS-området men sannolikheten
är då stor att länsstyrelsen kommer ifrågasätta och sannolikt
upphäva kommunala beslut som lutar sig mot översiktsplanen
för dessa delar av LIS-områdena. Kommunen har i så fall
möjlighet att överklaga ett sådant beslut och få det prövat i
högre instans (mark- och miljödomstolen).

NN

9   Mobåten

2    Kockas

4   Ölsboda

Ölsboda herrgård

6   Skäggebol

12   Mo

13   Forsnäs

14   Vårbo

17   Råbäck

16   Däldenäs

     Lill-Björken

Letälven

Letälven

Ölen

Letälven

Skagern

     Stor-Björken

5   

1   Rönningshyttan

10   Klippan

15   Eka-Grannäs

Område där länsstyrelsen bedömt att delar 
av området är lämpligt för LIS

Område som länsstyrelsen bedömt vara 
lämpligt för LIS

0 3 6 km

8   Svartå herrgård

7   Svartå
11   Åtorp

3   Maket-Siggetorp



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67

Kulturlandskap omedelbart öster om Ölsboda herrgård.                                 Foto: Bosse Björk
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Sammanfattning 

Degerfors kommun har tagit fram ett förslag på tematiskt tillägg till översikts- 

planen, avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Sammanlagt 

föreslås 17 områden som av kommunen har bedömts vara lämpliga för 

utveckling av landsbygden och som har bedömts vara av begränsad omfattning 

så att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses. 

Denna rapport är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tagits fram inför 

det kommande samrådet med länsstyrelsen samt andra myndigheter, samman- 

slutningar, föreningar och enskilda som har intresse av det tematiska tillägget. 

Under arbetet med MKB:n har Sweco Örebro konsulteras i vissa frågor. 

Syftet med MKB:n är att redovisa och utreda de miljökonsekvenser som ett 

genomförande av det tematiska tillägget kan antas medföra, d.v.s. en 

exploatering i föreslagna LIS-områden, jämfört med nollalternativet. 

Nollalternativet i MKB:n innebär att det tematiska tillägget inte genomförs. 

Påverkan på mark, landskap, kulturmiljö, djur, växter och vattenmiljöer beror till 

stor del på lokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt att på denna 

övergripande nivå bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Risk för negativ 

påverkan finns i både nollalternativet samt i det tematiska tillägget, men det 

bedöms vara relativt lätt att undvika konflikter genom detaljstudier i den 

fortsatta planprocessen. Åtgärder kan också genomföras för att minska eller 

eliminera de negativa konsekvenserna. 

Nedan sammanfattas konsekvenserna för bedömda miljöaspekter. 

Vattenmiljö 

Det tematiska tillägget innebär en viss ökad belastning på sjöar och vattendrag. 

De negativa konsekvenserna som den ökade belastningen medför bedöms till 

viss del vägas upp av att exploateringen kan utföras mer samlat. Vid samlad 

exploatering ökar möjligheterna till att etablera gemensamma avloppslösningar, 

infrastruktur och dylikt. Sammantaget bedöms planförslaget medföra små 

negativa konsekvenser för vattenmiljön. 

Naturmiljö och rekreation 

För de flesta föreslagna LIS-områden kommer mindre arealer av naturmiljöer att 

omvandlas till exploaterade miljöer. Konsekvenserna av en utbyggnad inom 

föreslagna områden bedöms inte bli stora då inga unika miljöer exploateras och 

liknande miljöer finns nära att tillgå. Sammantaget bedöms det tematiska tillägget 

medföra små negativa konsekvenser med avseende på naturmiljö. 

Tillgängligheten eller upplevelsevärdet kan öka i ett område medan det i andra 

områden kan leda till det motsatta, allt beroende på platsspecifika förhållanden. 

Med hänsyn till planens omfattning och tillgängligheten till rekreationsområden 

bedöms konsekvenserna för rekreation som obetydliga. 
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Kulturmiljö och landskapsbild 

Inom föreslagna LIS-områden kan vissa kulturvärden komma att försvagas och 

landskapsbilden kan komma att påverkas negativt om inte den nya bebyggelsen 

anpassas till dessa värden. Positiva konsekvenser kan dock ses jämfört med 

nollalternativet eftersom kommunen i det tematiska tillägget beskriver kultur- 

värdena och landskapsbild inom varje LIS-område, vilket ger en bra grund för 

att lämpliga restriktioner ska anges i samband med bygglov. Sammantaget 

bedöms konsekvenserna för kulturmiljö och landskapsbild som 

obetydliga. 

Klimatrelaterade risker 

Vid några av de föreslagna LIS-områdena föreligger viss risk för översvämning. 

Dessa områden behöver för den skull inte vara olämpliga att bebygga eftersom 

åtgärder kan vidtas för att bygga säkert, t.ex. reglera avstånd till strandlinje vid 

bygglov, krav på ökad bärighet i mark etc. Sammantaget bedöms 

konsekvenserna för klimatrelaterade risker som obetydliga. 

Ekonomiska och sociala aspekter 

De största positiva konsekvenserna bedöms vara att den kommunala och 

kommersiella servicen kan bibehållas eller utvecklas på landsbygden samt att en 

inflyttning till kommunen bedöms kunna bidra bl.a. till en större social trygghet, 

ökad ekonomisk balans och ökad social gemenskap. Sammantaget bedöms 

konsekvenserna för ekonomiska och sociala aspekter som små positiva. 

Klimatpåverkan 

Planförslaget kan medföra ett ökat trafikarbete eftersom boende på landsbygden 

ofta har två bilar i en familj. Samtidigt kan planförslaget på lång sikt skapa 

underlag för utökad kollektivtrafik. Sammantaget bedöms konsekvenserna för 

klimatpåverkan bli små negativa. 
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1 Inledning 

Degerfors kommun har tagit fram ett förslag på tematiskt tillägg till 

översiktsplanen, avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tillsammans med planförslaget 

varit på samråd vid två tillfällen samt granskning vid ett tillfälle. Länsstyrelsen, 

andra myndigheter, sammanslutningar, föreningar och enskilda som har intresse 

av planen har haft möjlighet att lämna synpunkter. Planförslaget och MKB har 

reviderats utifrån inkomna synpunkter. 

Syftet med att redovisa LIS-områden inom kommunen är att stimulera den 

lokala och regionala utvecklingen i områden som har god tillgång till fria 

strandområden och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften 

åsidosätts.  

2 Miljökonsekvensbeskrivning 

Syftet med MKB:n är att redovisa och utreda de miljökonsekvenser som ett 

genomförande av det tematiska tillägget kan antas medföra, d.v.s. en 

exploatering i föreslagna LIS-områden, jämfört med nollalternativet. I sin helhet 

ska miljöbedömningen bidra med underlag om viktiga miljöaspekter, så att dessa 

kan integreras i planen. I ett större perspektiv kan miljöbedömningen bidra till 

att ekologiska hållbarhetsaspekter lyfts i planen. 

 

Behovsbedömning 

När en ny plan ska upprättas ska den enligt lagstiftning genomgå en behovs- 

bedömning där det bedöms om planen kan antas medföra betydande miljö- 

påverkan eller inte. Ifall planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska den 

genomgå en miljöbedömning. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska då 

upprättas, där den betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan 

antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. 

Enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-förordningen) ska 

genomförandet av en översiktsplan och därmed ett tematiskt tillägg nästan 

undantagslöst antas medföra betydande miljöpåverkan p.g.a. sin geografiska 

utbredning. 

 

Samråd om avgränsning 

Samråd avseende MKB:ns avgränsning har genomförts med Länsstyrelsen i 

Örebro län. Länsstyrelsen bedömer att kommunens förslag till avgränsning av 

MKB i stort överensstämmer med vad en MKB ska innehålla enligt 6 kap. 12 § 
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miljöbalken (MB). Länsstyrelsen poängterar att det är viktigt att i ett tidigt skede 

i planprocessen integrera miljöaspekter i översiktsplanen så att en hållbar 

utveckling främjas. Förutom att identifiera, beskriva och bedöma betydande 

miljöpåverkan är det viktigt att även inkludera sekundära, kumulativa, 

samverkande, permanenta, tillfälliga, positiva och negativa effekter på kort, 

medellång och lång sikt. 

Länsstyrelsen anser att kommunens förslag på geografisk, tidsmässig och saklig 

avgränsning utgör en bra grund för framtagandet av MKB:n. 

Det är bra att kommunen har definierat den geografiska avgränsningen primärt 

till Degerfors kommun, men samtidigt uppmärksammat att den geografiska 

avgränsningen kan variera beroende på olika miljöaspekter samt att geografiska 

påverkansområden kan sträcka sig utanför kommungränsen. 

Avseende övriga aspekter, som inte är betydande miljöpåverkan, understryks 

några frågor som bör belysas i MKB:n, exempelvis klimatpåverkan, ekosystem- 

perspektivet, relevanta miljömål samt koppling till Agenda 2030. 

 

3 Avgränsning 

Geografisk avgränsning 

Geografiskt omfattar MKB:n primärt Degerfors kommun och konsekvenserna 

för väsentliga miljöaspekter beskrivs på en övergripande strategisk nivå. För en 

del aspekter, t.ex. vattenmiljö, är det geografiska påverkansområdet större. För 

andra miljöaspekter, såsom t.ex. landskapsbild, är det mer relevant att beskriva 

konsekvenserna specifikt för respektive utpekat LIS-område och dess 

närområde. 

Saklig avgränsning 

Enligt miljöbalken ska en MKB innehålla en beskrivning av den betydande 

miljöpåverkan som kan antas uppkomma. Följande miljöaspekter har bedömts 

utifrån nedanstående motiveringar vara av vikt att beakta inom ramen för MKB- 

arbetet: 

 Vattenmiljö – strandnära exploatering kan påverka vattenmiljön bl. a 
genom hantering av dagvatten. 

 Naturmiljö och rekreation - djur, växter och biologisk mångfald påverkas 
generellt av exploatering. Bebyggelse i strandnära områden kan förändra 
allmänhetens tillgång till vatten. 

 Kulturmiljö och landskapsbild - bebyggelse står ofta i konflikt med 
värnandet av kulturlandskapets miljökvaliteter och befintlig 
landskapsbild. 

 Klimatrelaterade risker - strandnära bebyggelse är ju generellt särskilt 
utsatt för ras och skred i samband med förhöjda vattenflöden och 
översvämningar. 
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 Ekonomiska och sociala aspekter – landsbygdsutveckling kan påverka 
underlaget för att kunna upprätthålla kommersiell service. 
Tillgängligheten till naturen kan förändras och därmed livskvalitén. 

 Klimatpåverkan – bebyggelse på landsbygden kan orsaka ett ökat 
trafikarbete. 

När det arbetas fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, ska miljö- 

konsekvensbeskrivningen vara översiktlig, se till helheten och inte gå in på 

detaljer för varje delområde som behandlas i det tematiska tillägget. Miljö- 

konsekvenserna specifikt för varje enskilt föreslaget LIS-område i det tematiska 

tillägget till översiktsplanen beskrivs inte i denna miljökonsekvensbeskrivning. 

Tidsmässig avgränsning 

Det tematiska tillägget kommer efter antagande att gälla fram till det att den 

anses inaktuell och ersätts med en ny eller upphävs. Enligt planhandlingen 

sträcker sig det tematiska tillägget fram till 2035. Detta utgör även MKB:ns 

tidsmässiga avgränsning. Vissa åtgärders miljöeffekter och miljöutmaningar kan 

sträcka sig längre än till planeringsperiodens slut. I den mån det är möjligt, 

rimligt och relevant behandlar miljökonsekvensbeskrivningen även dessa 

effekter. 

 

4 Alternativ 

Nollalternativ 

Nollalternativet i denna miljöbedömning innebär att det tematiska tillägget inte 

genomförs. Nollalternativet innebär vidare att gällande översiktsplan för 

Degerfors kommun genomförs fullt ut samt att antagna detaljplaner fortsätter att 

gälla. 

Föreslagen bostadsutveckling i översiktsplanen som sträcker sig längs med sjöar 

och vattendrag genomförs på mark utanför strandskyddat område, och 

strandskyddade områden förblir oexploaterade. Konsekvenser vid utvecklingen 

enligt nollalternativet avgränsas till bostads- och verksamhetsutveckling i 

närheten av strandzoner. 

Konsekvenser vid nollalternativ 

Vattenmiljö 

Nollalternativet kan innebära att exploateringen sker mer fragmentariskt och 

försvårar gemensamhetsanläggningar och anslutning till kommunens VA-nät. En 

sådan utveckling skulle kunna medföra ökad belastning på recipienter i form av 

näringsämnen från privata enskilda avlopp. Nollalternativet bedöms därmed ha 

små negativa konsekvenser med avseende på vattenmiljö. 

Naturmiljö och rekreation 

En mer spridd utbyggnad som nollalternativet kan innebära kan medföra 

negativa konsekvenser för naturmiljön jämfört man har en styrning till särskilt 

utpekade områden som med hänvisning till LIS-utredningen har. Totalt sett 

medför dock nollalternativet sannolikt att färre strandnära områden ianspråktas, 

vilket är positivt för växter och djur. Nollalternativet varken ökar eller minskar 
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tillgängligheten till sjöar och vattendrag. Sammanfattningsvis bedöms 

nollalternativet medföra obetydliga konsekvenser för naturmiljön och rekreation. 

Kulturmiljö och landskapsbild 

Nollalternativet kan innebära att utbyggnad blir mer fragmenterat vilket kan 

medför större inverkan på landskapsbilden än samlad bebyggelse. Kommunen 

har möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom 

prövningar i samband med strandskyddsdispenser och bygglovsprövning. Trots 

detta är risken större att kulturmiljöintressena och landskapsbild inte hanteras på 

rätt sätt när bedömningen sker i varje enskilt fall. Sammanfattningsvis bedöms 

nollalternativet medföra små negativa konsekvenser med avseende på 

kulturmiljö och landskapsbild. 

Klimatrelaterade risker 

En översiktlig kartering av ras och skred samt översvämning har gjorts i 

Degerfors. Det finns risk på spridda platser och kan enkelt undvikas vid 

nygyggnation ute i landskapet. Nollalternativet bedöms inte medföra några 

förändringar avseende klimatrelaterade risker jämfört med nuläget. Som 

underlag har uppgifter från MSB och länsstyrelsen används. 

Ekonomiska och sociala aspekter 

Sjönära tomter är alltid attraktiva. I nollalternativet får man större svårigheter att 

erbjuda och välja attraktiva boendeformer, vilket i sin tur kan medföra att 

utflyttningen från kommunen ökar, eller att man som ”nybyggare” väljer en 

annan kommun att bosätta sig i. Utflyttningen ökar risken för nedskärningar i 

både serviceutbud och kollektivtrafik. Nollalternativet bedöms därav medföra 

små negativa konsekvenser med avseende på ekonomiska och sociala aspekter. 

Jordbruksmark 

Andelen jordbruksmark som berörs är mycket begränsad eftersom ingen aktivt 

brukad åkermark berörs. Nollalternativet innebär att jordbruksmark tas i 

anspråk. Jordbruksmark är i Degerfors främst koncentrerade till sjöar och 

vatttendrag. Om fler får möjlighet att bosätta sig på landsbyggden bedöms byar 

”livas upp” och öppna ytor hålls efter. Sammantaget bedöms förslaget inte ha 

någon inverkan på miljömålet.  

Planförslag 

Degerfors kommun har många sjöar och stränder, men långt ifrån alla lämpar sig 

för landsbygdsutveckling i strandnära läge. För att utreda vilka områden som är 

mest lämpade har ett antal kriterier satts upp. Dessa har använts vid prioritering 

av områdena. Huvudkriteriet är dock att föreslagna områden innehåller befintlig 

bebyggelse av viss omfattning 

Förutom kriterierna i 7 kap 18 § MB om LIS-områden har en exploaterings- 

inventering samt en inventering av natur-, kultur och friluftsvärden använts som 

utgångspunkt för framtagande av lämpliga LIS-områden i kommunen. T.ex. har 

områden med mycket höga natur- eller friluftsvärden inte tagits med i föreslagna 

LIS-områden eller markerats för försiktighet alternativt vidare utredning i ett 

exploateringsskede.  

En konventionell naturvärdesinventering har gjorts där bedömningen utgår från  
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länssyrelsens kartmaterial och fynd från artportalen. Samtliga områden har 

besökts I fält på hösten förutom bäckvall I Åtorp som besöktes på sommaren. 

Notering av intressanta artfynd, generalla biotoppskydd, skogliga värden samt 

andra värdefulla biotoper har noterats. 

I exploateringsinventeringen har följande parametrar bedömts: platser utan 

högra naturvärden, platsens attraktivitet i förhållande till vattnet, förutsättningar 

för att nå området med bil eller med kollektivtrafik, förutsättningarna för att vid 

behov bygga väg i området, förutsättningarna för att lösa vatten och avlopp till 

och inom området, markens beskaffenhet och topografi avseende att ingen risk 

för ras och skred föreligger men även om området är lättbyggt eller inte, vilket 

sammantaget ger en uppfattning ifall LIS-området har en exploateringspotential 

som gör det relevant. Bedömning av översvämningsrisk, avstånd till service och 

då främst dagligvarubutik, förskola och skola men även lokala arbetsplatser och 

verksamheter finns också med i inventeringen. 

Utifrån genomförda inventeringar har föreslagna områden för landsbygds- 

utveckling i strandnära lägen bedömts och avgränsats. Följande områden föreslås 

i planhandlingen: 
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5 Metod och bedömningsgrunder 

Konsekvenserna av det tematiska tillägget och nollalternativet bedöms och 

redovisas i text. Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används 

relevanta miljömål, riktvärden, miljökvalitetsnormer etc. Bedömningsstegen 

delas in i små, måttliga, stora eller mycket stora konsekvenser, vilka kan vara 

positiva eller negativa. 

Mycket stora konsekvenser 

Konsekvenser för riksintressen eller andra intressen som gäller på EU-nivå (till 

exempel Natura 2000-områden eller överskridande av miljökvalitetsnormer). 

Stora konsekvenser 

Konsekvenser för riksintressen eller värden av regional betydelse. 

Måttliga konsekvenser 

Konsekvenser av kommunal betydelse. 

Små konsekvenser 

Konsekvenser av mindre eller lokal betydelse. 

Skalans olika grader används i ett första steg som ett riktmärke. Därefter vägs 

omfattning av påverkan och effekter in, vilket leder till en slutlig bedömning av 

konsekvenser. Att exempelvis ett riksintresse påverkas ger i det första steget 

indikationen att man bör hamna högt på skalan (mycket stora eller stora 

konsekvenser). Men omfattningen av den påverkan som ett planförslag leder till 

kan betyda att den slutliga bedömningen av konsekvenser skiljer sig från 

riktmärket. Att ett riksintresse berörs betyder inte per automatik att planförslaget 

medför stora eller mycket stora konsekvenser. Påverkan kan vara av mycket 

begränsad omfattning eller endast beröra en mindre del av intresseområdet. 

 

6 Konsekvenser av planförslaget 

Vattenmiljö 

6.1.1 Bedömningsgrunder 

Riksintressen 

Hela Ölens Östra strand (omfattar LIS-områdena Rönningshyttan, Ölsboda-

Viken) ligger inom Södra Kilsbergens - riksintresse för friluftsliv. 

Natura 200 

Nedströms Letälven och Skagern finns Natura 2000 området Gullspångsälven 

vars främsta syfta är att bevara forssträckor och lekområde för den genetisk 

unika Gullsångslaxen (omfattar LIS-områdena vid Letälven och Skagern, 9-17) 

Miljökvalitetsnormer 

Nedanstående information om miljökvalitetsnormer har inhämtats från 

databasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige). För de flesta vatten- 

förekomster som berörs av planförslaget finns miljökvalitetsnormer framtagna. 
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 Ölen - God ekologisk status 2039 och God kemisk ytvattenstatus 

År 2021 har sjöns ekologiska status bedömts som otillfredtälld och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är ej klassad. Sjön är påverkad av 

försurning. Det är sammanvägningen av fisk och försurningsstatus samt att sjön 

kalkats flera gånger sedan slutet av 1970-talet som varit avgörande för 

bedömningen. Sjön påverkas dessutom av reglering till förmån för 

vattenkraftsutvinning. 

 Stor-Björken - God ekologisk status 2039 och God kemisk ytvattenstatus 

År 2021 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är ej klassad. Sjöns fisksamhälle bedöms 

negativt påverkat av reglering till förmån för utvinning av vattenkraft. De 

allmänna förhållandena, som är en sammanvägning av klassificeringarna för 

näringsämnen (hög status) och försurning (god status), har sammantaget god 

status. Sjön har varit utsatt för påverkan från försurning och har kalkats tidigare. 

Den senaste utvärderingen visar att sjön inte längre är försurad. 

 Svartån mellan Storbjörken och Toften - God ekologisk status 2039 och God 
kemisk ytvattenstatus 

År 2021 har sjöns ekologiska status bedömts som otillfredställd och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är ej klassad. Sjöns fisksamhälle bedöms 

negativt påverkat av reglering till förmån för utvinning av vattenkraft. De 

allmänna förhållandena, som är en sammanvägning av klassificeringarna för 

näringsämnen (hög status) och försurning (god status), har sammantaget god 

status. Sjön har varit utsatt för påverkan från försurning och har kalkats tidigare. 

Den senaste utvärderingen visar att sjön inte längre är försurad. 

 Skagern - God ekologisk status 2027 och God kemisk ytvattenstatus 

År 2021 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är ej klassad. Hydromorfologi 

(vandringshinder) är utslagsgivande för bedömningen till måttlig ekologisk 

status. Fiskar och andra djur kan inte vandra naturligt i vattensystemet, eftersom 

vattendragen till sjön och utloppet har definitiva vandringshinder som 

människan har byggt. Vattenkvaliteten är bra med hög status för växtplankton 

(klorofyll), näringsämnen och försurning 

 Letälven mellan Möckeln och damm vid Mo- God ekologisk status 2027 och God 
kemisk ytvattenstatus 

År 2021 har vattendragets ekologiska status bedömts som otillfredsställd och 

den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är ej klassad. Älven är 

påverkad av reglering och vandringshinder. Denna påverkan bedöms påverka 

fisksamhället negativt. Bottenfauna (bottenlevande djur) visar på god och 

kiselalger hög status. 

 Letälven mellan damm vid Mo och Skagern- God ekologisk status 2027 och God 
kemisk ytvattenstatus 

År 2021 har vattendragets ekologiska status bedömts som otillfredsställd och 

den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är ej klassad. Det 
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förekommer reglering och vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten. 

De allmänna förhållandena, som är en sammanvägning av klassificeringarna för 

näringsämnen (hög status) och försurning (hög status), har sammantaget hög 

status. 

 Letälvsåsen, Moområdet 

År 2021 har grundvattenmagasinet god kemisk status och god kvantitativ 

status.  

Strandskydd 

I 7 kap. MB finns bestämmelser om strandskydd. Skyddet avser att trygga 

allmänhetens tillgång till vattenområden och bevara goda livsvillkor på land och i 

vatten för djur- och växtliv. Strandskydd gäller 100 meter från strandkanten både 

i vatten och på land. Strandskydd gäller för alla sjöar och vattendrag. Skyddet 

kan utvidgas till 300 meter. Det finns inga sjöar eller vattendrag inom Degerfors 

kommun med utvidgat strandskydd. 

Regeringens nationella miljökvalitetsmål 

Ingen övergödning 

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ 

inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 

möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.” 

Levande sjöar och vattendrag 

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 

livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 

ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.” 

Grundvatten av god kvalité 

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till 

en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.” 

Myllrande våtmarker 

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska 

bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.” 

6.1.2 Förutsättningar 

Följande ytvatten är markerade för dricksvattenförsörjning enligt VISS: 

 Skagern – berör LIS-områden 14, 15,16 och 17 (avser Gullspångs 
kommun) 

 Svartå mellan Storbjörken och Lillbjörken - berör LIS-områden 7 och 8. 

 Lillbjörken samt Svartån omedelbart söder om Lillbjörken (avser Svartå 
samhälle) - berör LIS-område 7. 

Enligt kompletterande uppgifter från Degerfors kommun kan dock noteras att 

punkt två inte utgör ytvattentäkt och punkt tre bara delvis. Följande tillägg gäller: 

 Ölen och Svartån direkt söder om Ölen (avser vattenförsörjning till 
Ölsboda) 
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Den tredje punkten avser ett inducerat grundvatten och är också den enda 

vattenskyddsomåde som angränsar till ett utpekat LIS-område och utgörs 

av ett vattenskyddsområde – Guldsmedsboda.  

Vidare ligger LIS-område 12 delvis inom en dricksvattenförekomst. LIS-

området är placerat i förekomstens utströmsområde. 

I samband med att en ny översiktsplan antogs för Degerfors kommun antogs 

även en VA-plan (bilaga 4 till ÖP:n) som är att jämställa med en vatten- 

försörjningsplan. Här redovisas dricksvattenförekomster i kommunen, förslag på 

vilka utbyggnadsområden och andra åtgärder som bör prioriteras i framtiden. 

Degerfors kommun har under ett antal år, tillsammans med Karlskoga kommun, 

arbetat för att ge Degerfors tätort ett långsiktigt fungerande reservvatten. Detta 

är ett pågående arbete. Om vissa nya områden i kommunen, i enlighet med VA- 

planen, ansluts till Degerfors tätort via överföringsledning kan även dessa ta del 

av reservvattenfunktionen. 

Inom merparten av utpekade LIS-områden saknas idag kommunalt-VA för 

befintlig bebyggelse. Anslutning till kommunalt VA finns endast vid LIS-

områdena Svartå och Åtorp. För flera av föreslagna LIS-områden finns planer 

på anslutning till kommunalt VA, främst områdena runt Ölsboda. 

6.1.3 Konsekvenser av planförslaget 

Enligt planförslaget kan tillkommande bebyggelse inom tre LIS-områden 

anslutas till befintligt VA-nät (Svartå, Svartå herrgård, Åtorp) och för fem LIS- 

områden (Ölsboda-Viken, Ölsboda herrgård, Skäggebol, Mobråten) kommer det 

finnas möjligheter att bygga ut kommunalt VA på sikt. För resterande LIS- 

områden föreslås att gemensamma lösningar bör eftersträvas. 

Dagvattenhanteringen sker i dag främst lokalt via infiltration i mark. Möjligheten 

till kommunalt VA-nät alternativt gemensamhetslösningar skapar förutsättningar 

för ett bra omhändertagande av avloppsvatten. I planförslaget bör dock 

ställningstagandet kring gemensamma avloppslösningar förtydligas för att 

säkerställa att inte antalet enskilda avloppsanläggningar ökar, vilket kan innebära 

negativ påverkan på vattenmiljön 

Möjlighet till anslutning på sikt syftar till genomförandet av en 

överföringsledning mellan Degerfors och Svartå (se gällande ÖP, VA-plan bilaga 

4). Dock är det oklart när eller om det kommer att ske, och utbyggnaden av 

överföringsledningen anges inte som en förutsättning för att möjliggöra för ny 

bebyggelse. För resterande 12 LIS-områden anges att befintliga avlopps- 

anläggningar består av enskilda lösningar (med förhoppningar om gemensamma 

lösningar) och att så även torde vara fallet för tillkommande bebyggelse. 

Bostadsutveckling inom Eskilstunaån avrinningsområde torde få positiva 

effekter genom att ytterligare bosättningar medverkar till att VA- kollektivet kan 

stärka resurserna så att en VA- ledning mellan Svartå och Degerfors kan 

påskyndas och få större finansieringsgrad. Vattenförekomsten dessutom 

försurad och oligotrof. 

Utmed Letälven och Skagern torde avloppslösningar i de flesta fall tvingas lösas 

genom små avloppsanläggningar, enskilt eller gemensamt. Den lilla exploatering 

som kan bli aktuellt kan få en mininmal påverkan på vattensystem med ett 

medelvattenflöde kring 50 kbm/sekund. För närvarande pågår inventering av 
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befintliga enskilda avloppsanläggningar i biflöden till älven. Hotet mot 

nedströms liggande Natura-2000 området och den genetisk unika 

Gullspångslaxen utgörs främst av elkraftsproduktionen med de vandringshinder 

som medförs. Enstaka enskilda avlopp med dagens gällande krav kommer inte 

ha en negativ påverkan. 

Ett ökande antal enskilda avloppsanläggningar kan innebära en negativ påverkan 

på vattenmiljön. Dock är inga av de sjöar där enskilda avloppslösningar planeras 

övergödningspåverkade. I nya anläggningar av modernt snitt är utsläppen 

dessutom mycket begränsade jämfört med äldre enskilda anläggningar. Den 

ökning av utsläpp av näringsämnen som planens genomförande kan medföra 

bedöms därför inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten, under planens 

genomförandetid.  

Nybyggnationen kan påverka dagvattnets kvalitet negativt och därmed även 

berörda grund- och ytvatten. Påverkan beror framför allt på ett ökat trafikarbete 

och tillkommande belastning från avlopp. Så långt det är möjligt bör enskilda 

avloppslösningar undvikas. Vid förtätning kan andelen hårdgjorda ytor öka vilket 

kan medföra att större volymer vatten leds till recipienten snabbare än tidigare. 

Det kan finnas behov att avsätta mark för fördröjning av dagvatten. 

Inom sex av de föreslagna LIS-områdena (Ölsboda-Viken, Ölsboda Herrgård, 

Svartå, Svartå Herrgård, Åstorp och Rönningshyttan1) förekommer potentiellt 

förorenade områden enligt Länsstyrelsens översiktliga inventering. Denna 

översiktliga inventering baserar sig endast på vetenskapen om historiska 

bergsverksamheter på platserna och ytterligare inventeringar behövs för att 

konstatera om föroreningar faktiskt finns i marken. 

Det enda dokumenterat förorenade området utgörs av ytorna runt den gamla 

hyttan i Svartå, här är bara verksamhetsutveckling aktuell vilket också anges i 

LIS-planen. När sådana områden ska exploateras är det av stor vikt att 

föroreningssituationen klarläggs i samband med att detaljplan tas fram. Åtgärder 

för att förhindra att föroreningar sprids till närliggande vattenmiljöer kan behöva 

vidtas vid exploateringen. 

För de sjöar och vattendrag som utpekats som dricksvattenförekomster är det av 

stor vikt att exploatering genomförs på ett sådant sätt att vattenkvaliteten inte 

påverkas negativt och att förutsättningarna för ett gott vattenskydd kan 

upprätthållas. Viktiga frågor att ta ställning till och utreda är möjlig anslutning till 

kommunalt VA, möjlighet för gemensamhetsanläggningar i stället för enskilda 

avlopp, dagvattenhantering och hantering av förorenade områden. 

Samtliga ovanstående frågor hanteras i plan- eller bygglovskede. 

Det tematiska tillägget innebär en viss ökad belastning på sjöar och vattendrag. 

De negativa konsekvenserna som den ökade belastningen medför bedöms till 
 

1 Kontrollen av potentiellt förorenade områden gjordes mot preliminära LIS-gränser. En noggrannare 

genomgång bör göras efter att gränserna har fastställts. 
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viss del vägas upp av att exploateringen kan utföras mer samlat. Vilket 

innebär att möjligheterna till att etablera gemensamma avloppslösningar, 

infrastruktur och dylikt ökar. LIS-området är placerat i grundvatten-

förekomstens utströmsområde och planerade verksamheter bedömns inte 

ha någon påverkan. Sammantaget bedöms planförslaget medföra små 

negativa konsekvenser för vattenmiljön. Dock finns det 

förutsättningar för att konsekvenserna för vattenmiljön blir obetydliga om 

kommunen i kommande detaljplaner reglerar dagvattenhantering och 

avloppslösningar. Vidare bör föroreningssituationen klarläggas i samband 

med att detaljplan tas fram. 

 

6.1.4 Åtgärdsförslag 

 Där anslutning till kommunalt VA inte är möjlig bör kommunen, där det 
är rimligt, förorda gemensamhetsanläggningar istället för enskilda 
lösningar. 

 Vid förtätning är det viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka platser som 
är strategiskt viktiga att spara och utveckla utifrån omhändertagande av 
dagvatten och att säkerställa att dagvattensystemen inte är 
underdimensionerade. 

 För de områden där föroreningar har indikerats eller identifierats är det 
av stor vikt att föroreningssituationen klarläggs i samband med att 
detaljplan tas fram. Åtgärder för att förhindra att föroreningar sprids till 
närliggande vattenmiljöer kan behöva vidtas vid exploateringen. 

 Verka för att bryggor för fritidsbåtar förläggs till gemensamma platser. 

 Fortsatt utredning och implementerande av ett långsiktigt hållbart 
reservvatten för kommunen samt utbyggnad av VA enligt VA-plan. 

Naturmiljö och rekreation 

6.2.1 Bedömningsgrunder 

Natura 2000-område och riksintresse för naturvård 

Natura 2000 är ett nätverk inom EU där värdefulla naturområden som är av 

särskilt intresse ur naturvårdssynpunkt pekas ut. I 3 kap.3 § MB pekas mark- och 

vattenområden ut som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt och som så 

långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 
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Strandskydd 

I 7 kap. MB finns bestämmelser om strandskydd. Skyddet avser att trygga 

allmänhetens tillgång till vattenområden och bevara goda livsvillkor på land och i 

vatten för djur- och växtliv. Strandskydd gäller 100 meter från strandkanten både 

i vatten och på land. Strandskydd gäller för alla sjöar och vattendrag. 

Regeringens nationella miljökvalitetsmål 

Levande skogar 

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 

samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Kulturmiljövärden och 

sociala värden värnas.” 

Ett rikt växt- och djurliv 

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 

samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 

långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska 

ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som 

grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” 

Myllrande våtmarker 

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska 

bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.” 

Ett rikt odlingslandskap 

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks.” 

6.2.2 Förutsättningar 

Södra Kilsbergens riksintresse för friluftsliv breder ut sig i nordöstra delen av 

planområdet och överlappar med LIS-områdena Rönningshyttan och Ölsboda-

Viken. Detta anspråk är dock inte specificerat i sin avgränsning. 

Inga av LIS-områdena ligger inom Riksintresse för naturvård. 

Vid LIS-området Svartå Herrgård finns flera nyckelbiotoper som identifierats av 

Sveaskog (Skogsstyrelsens webbkarta, 2018-06-25). 

Enstaka områden gränsar till ängs- och betesmarksinventeringen. Dessa 

områden har uteslutits av LIS-områdena 

Flera av LIS-områdena överlappar med områden som tas upp i Länsstyrelsens 

Naturvårdsprogram (kartlager via Länsstyrelsens Webb-GIS). Merparten av 

områdena har klassats som högt naturvärde, och 2 av LIS-områdena (Råbäck 

södra samt Mo) omfattar områden som klassats som mycket högt värde. 
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Dessa områden är markerade på kartmaterialet och ska beaktas vid eventuell 

exploatering inom berörda LIS-områden. 

Längst med västra Möckelnstranden, ner mot Letälven och till Fallet vid Skagern 

finns Letälven- Trösälven-Svartälvens lövskogstrakt. 

Hårklomossa finns noterat på flera platser inom LIS-området. 

6.2.3 Konsekvenser av planförslaget 

En betydande andel av marken inom utpekade LIS-områden utgörs idag av 

skogsmark. Delar av dessa områden kommer vid ett genomförande av det 

tematiska tillägget bli bebyggd tomtmark och därav bedöms förslaget ha en 

negativ inverkan på miljömålet Levande skogar. 

Andra delar av utpekade LIS-områden utgörs av odlad, öppen mark eller 

sankmark. Delar av dessa områden kan vid ett genomförande av det tematiska 

tillägget komma att bli bebyggd tomtmark. Miljömålet Rikt odlingslandskap och 

Myllrande våtmarker uttrycker att odlad mark respektive våtmarker ska bevaras. 

Den totala ytan våtmark inom de förslagna LIS-områdena är dock inte så stor att 

det bedöms inverka på miljömålet. Det är med tanke på byggbarheten osannolikt 

att just dessa ytor mer än i undantagsfall kommer bebyggas. Andelen odlad mark 

och öppen mark inom föreslagna LIS-områden är också begränsad. Även här är 

de ytor som kan komma att bebyggas begränsade men ändå mer attraktiva ur 

byggbarhetssynpunkt. Samtidigt bedöms planförslaget innebära att byar ”lever 

upp” och att öppen ängsmark i större utsträckning hålls efter. Därmed ökar 

möjligheterna att bibehålla den öppna marken, som i allt större utsträckning 

riskerar att växa igen i och med avfolkningen på landsbygden. Finns möjlighet 

att undvika exploatering av jordbruksmark ska detta göras. 

Föreslagen LIS-plan innebär även att en liten andel åkermark i tillåts omvandlas 

till bostadsändamål. Det medför en risk för negativa konsekvenser för 

naturvärden i jordbrukslandskapet, om inte framtida exploatering gör en väl 

avvägd bedömning om hur anspråk på jordbruksmark kan genomföras utan att 

påverka naturvärden som är beroende av en fortsatt jordbruksverksamhet. 

Jordbruksmark är av nationellt intresse och har i planförslaget undantagits i stor 

utsträckning.  

Då strandzoner generellt sett har höga biologiska värden kan en exploatering i 

de föreslagna områdena medföra negativ påverkan för den biologiska mång- 

falden i dessa områden. Konsekvenserna av en utbyggnad inom föreslagna 

områden bedöms inte bli stora stora då inga unika miljöer exploateras och 

liknande miljöer finns nära att tillgå. Krav på en passage om några 10-tals meter 

gör att själva strandzonen är fredad från nytillkommande bebyggelse även inom 

LIS-områden. Det finns dock risk att miljöer med högre värden för djur- och 

växtlivet påverkas indirekt genom att närheten till vattnet medför ökat tryck på 

att uppföra anläggningar vid vattnet eller siktröjning i värdefulla trädskikt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att för de flesta föreslagna LIS-områden kommer 

mindre arealer av naturmiljöer att omvandlas till exploaterade miljöer och det 

tematiska tillägget bedöms därav medföra små negativa konsekvenser med 

avseende på naturmiljö. 
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Exploatering i de föreslagna områdena kan medföra både positiva och negativa 

konsekvenser för friluftslivet. Tillgängligheten eller upplevelsevärdet kan öka i 

ett område medan det i andra områden kan leda till det motsatta, allt beroende 

på platsspecifika förhållanden. Av de fyra föreslagna LIS-områdena som berörs 

riksintresse för friluftsliv, är huvudsyftet med ett av dem (Rönningshyttan) direkt 

kopplat till friluftsliv. Inom övriga LIS-områden som tangerar med Södra 

Kilsbergens Riksintresse för friluftsliv är huvudsyftet att möjliggöra utveckling 

av befintlig bostadsbebyggelse och viss tillkommande bostadsbebyggelse. Inom 

dessa områden är det viktigt att tillkommande bebyggelse inte förhindrar 

möjligheten till vistelse i naturen vilket är fullt genomförbart. Sammantaget 

bedöms det tematiska tillägget medföra neutrala konsekvenser med avseende 

på rekreation. 

6.2.4 Åtgärdsförslag 

 Även om ett strandområde kan anses vara ianspråktaget ska 
strandskyddets intressen tillgodotas, till exempel behövs ytor för 
allemansrättslig passage vid sjöarnas stränder. 

 En noggrannare inventering av naturvärden inom planerade LIS- 
områden bör göras innan detaljplanering och bygglov för de ytor där 
naturvärden markerats på karta och i text. Kan även behövas 
utanför markerade ytor.  

 Risken för privatisering av allemansrättslig tillgänglig mark utanför 
tomtgräns behöver beaktas i samband med detaljplanering och 
bygglovsgivning. Bestämmelser om markering av tomtgräns kan i vissa 
fall vara ett sätt att minska risken. 

 Vid bygglov och detaljplanering bör hänsyn tas till de natur-, kultur och 
friluftsvärden som beskrivs i den genomförda natur-, kultutvärdes och 
friluftsinventeringen och som tagits fram som underlag för det tematiska 
tillägget. 

Kulturmiljö och landskapsbild 

6.3.1 Bedömningsgrunder 

Fornlämningar 

Kulturminneslagen (KML) omfattar bestämmelser kring fasta fornminnen, 

byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. Fasta fornlämningar har allmänt 

skydd och omfattas av ett skyddsavstånd. Det är förbjudet att ändra, skada, täcka 

eller ta bort en fornlämning. 

Regeringens nationella miljökvalitetsmål 

Ett rikt odlingslandskap 

"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks." 

En god bebyggd miljö 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
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lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."  

I de fall där den genomförda kulturmiljöinventeringen indikerar att det finns 

värdefull bebyggelse, t ex i Svartå och Åtorp, är det särskilt viktigt att 

tillkommande bebyggelse anpassas till den befintliga bebyggelsemiljön. 

6.3.2 Förutsättningar 

Med kulturmiljö avses miljöer som tydligt avspeglar vår historia och som berättar 

om mänsklig verksamhet inom området i förfluten tid. Helhetsmiljöer och 

historiska samband är lika viktiga som enskilda lämningar. Ort- och platsnamn 

har kulturvärden och det immateriella kulturarvet såsom berättelser och 

traditioner har stor betydelse för kulturmiljöns karaktär. 

I planförslaget beskrivs de kulturvärden som finns inom respektive LIS-område, 

även landskapsbilden för respektive område beskrivs kort. 

Inga av de föreslagna LIS-områdena ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. 

Inom utpekade LIS-områden förekommer ett större antal fornlämningar och 

kulturhistoriska lämningar av olika slag. Några exempel på lämningar är; 

fångstgropar, hyttområden, vägmärken och forna boplatser. 

6.3.3 Konsekvenser av planförslaget 

Bebyggelse står ofta i konflikt med värnandet av kulturlandskapets miljö- 

kvaliteter och befintlig landskapsbild. Inom föreslagna LIS-områden kan vissa 

kulturvärden komma att försvagas och landskapsbilden påverkas negativt om 

inte den nya bebyggelsen anpassas till dessa värden. Enstaka boenden i redan 

befintlig bebyggelse som programmet innebär har en minimal påverkan på 

landskapsbilden. Större verksamheter såsom campingar kan ha en större 

påverkan. Positiva konsekvenser kan dock ses jämfört med nollalternativet 

eftersom kommunen i det tematiska tillägget beskriver kulturvärdena och 

landskapsbild inom varje LIS-område. Vilket i sin tur ger en bra grund för att 

lämpliga restriktioner kommer att anges i samband med bygglov. Registrerade 

fornminnen och andra miljöer och objekt som noterats vid inventeringen finns 

markerade i kartmaterialet och ska beaktas vid exploatering. Sammantaget 

bedöms det tematiska tillägget kan medföra små konsekvenser avseende 

kulturmiljö och landskapsbild i det enskilda fallet. 

6.3.4 Åtgärdsförslag 

 I samband med detaljplanering och bygglov bör särskild hänsyn tas till 
landskapsbild.

 En noggrannare inventering av kulturvärden inom planerade LIS- 
områden bör göras innan detaljplanering och bygglov där sådana värden 
finns registrerade eller noterats vid inventering.

 I samråd med länsstyrelsen kan arkeologiska undersökningar krävas inför 
exploatering där fornlämningar såsom boplatser och småindustriell 
verksamhet finns närliggande. Den sistnämnda är mest aktuell i 
Degerfors. 
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Klimatrelaterade risker 

6.4.1 Bedömningsgrunder 

Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna 
(Länsstyrelserna, 2012)  

Klimatanpassning i planering och byggande – analys, åtgärder och 
exempel (Boverket, 2010) 

6.4.2 Förutsättningar 

Letälven och Skagern ingår i översvämningskarteringen som Myndigheten för 

Samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram för Gullspångsälven och 

Svartälven. Karteringen visar att flera av de utpekade LIS-områdena längs med 

Letälven och Skagern delvis ligger inom områden med risk för översvämning vid 

100 års flöde. För svartåsystemet har kartunderlag från länsstyrelsen Örebro 

används för att bedömma översvämningsrisk. I planförslaget bedöms dock att 

riskerna för översvämningar längs Ölen, Stor-Björken och Lill-Björken är små 

eftersom sjöarna utgör de översta sjöarna i sitt vattensystem. Sjöarna har istället 

under senaste år haft problem med låga vattennivåer. 

Länsstyrelsen har gjort en skyfallskartering för Örebro län 2015. Någon 

detaljerad analys har inte gjorts för Degerfors kommun. 

I planen anges att en lägsta golvhöjd bör bestämmas i bygg- eller planskedet i de 

LIS-områden, eller delar av LIS-områden, som är låglänta och där risk för 

översvämning kan föreligga, för att garantera att åtgärder vidtas så att 

översvämning av bebyggelse och anläggningar inte uppstår i framtiden. 

Den översiktliga ras- och skredkarteringen som tagits fram av Länsstyrelsen i 

Örebro visar att det inom utpekade LIS-områden finns en del områden med 

förhöjda skredrisker (baserat på översiktlig jordartsbestämninig, där silt och lera 

förekommer samt kända topografiska förhållanden). Enligt planförslaget 

bedöms riskerna för ras- och skred inom de föreslagna LIS-områdena generellt 

som små eller obefintliga. I planen anges att inom de delar av vissa LIS-områden 

som är svårbedömda bör eventuell exploatering föregås av relevanta 

markundersökningar. 

6.4.3 Konsekvenser av planförslaget 

De eventuella risker för översvämning och skred som finns i LIS-områdena 

bedöms kunna förebyggas om rekommenderat hänsynstagande enligt 

planförslaget följs. 

Detaljerade undersökningar ang skyfall bör göras vid exploatering inom 

riskzoner i samband med detaljplan eller bygglov. 

Vid intensiva regn och höga flöden riskerar översvämningar och överbelastning 

av VA-nätet att medföra att föroreningar och näringsämnen sprids till sjöar och 

vattendrag. Områden eller delar av områden inom förhöjd risk för över- 

svämningar behöver för den skull inte vara olämpliga att bebygga, eftersom 

åtgärder kan vidtas för att bygga säkert. T.ex. kan en lägsta golvhöjd regleras i 

detaljplan, avstånd till strandlinje regleras i plan och vid bygglov, krav ställas på 

anpassad bärighet i mark etc. Därav bedöms det tematiska tillägget medföra 

obetydliga konsekvenser avseende klimatrelaterade risker. 
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6.4.4 Åtgärdsförslag 

 Vid bygglov och detaljplanering bör hänsyn tas till rekommendationer i 
planförslaget, om lägsta golvhöjd, markundersökningar samt placering 
inom LIS-områdena.  

 

Ekonomiska och sociala aspekter 

6.5.1 Bedömningsgrunder 

Regeringens nationella miljökvalitetsmål 

God bebyggd miljö 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

6.5.2 Förutsättningar 

Att planera långsiktigt hållbart innebär utöver de ekologiska aspekterna, att 

planera socialt och ekonomiskt hållbart. Genom att t.ex. ta hänsyn till, och 

arbeta med de sociala aspekterna i den fysiska planeringen kan en god livsmiljö 

främjas. En god livsmiljö bygger dels på en god fysisk miljö, men även på andra 

sociala aspekter, så som trygghet, hälsa, social gemenskap och delaktighet. God 

samhällsekonomi är också en naturlig del av en hållbar samhällsutveckling. 

Utgångspunkterna är t.ex. hög sysselsättningsgrad, regional balans, rättvis och 

jämn fördelning av levnadsstandarden och ekonomisk tillväxt. 

Genom att arbeta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som behandlar 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen, finns möjligheter för kommuner som 

idag har en stagnerad befolkningstillväxt eller negativ befolkningstillväxt att 

skapa boenden i attraktiva strandnära lägen och på det sättet attrahera nya 

kommuninvånare. Förutom en inflyttning till kommunen med tillhörande 

ekonomiska tillskott i form av ökade, eller åtminstone inte minskade 

skatteintäkter, kan LIS-områden innebära att en omflyttning sker inom 

kommunen. 

LIS-områden handlar inte bara om bostäder utan även om ökade möjligheter att 

skapa och utveckla verksamheter på landsbygden. Ökad turism är en av de 

faktorer som har god potential. 

6.5.3 Konsekvenser av planförslaget 

Målet med planförslaget är att skapa förutsättningar för attraktiva strandnära 

områden för bostäder, både permanent- och fritidsboenden, och för utveckling 

av verksamheter, inom några av områden med fokus på turism. 

Planförslaget bedöms kunna medföra ett ökat underlag för den kommersiella- 

och kommunala servicen i de mindre orter som LIS-områdena ligger i anslutning 

till. En ökad befolkning, både permanent- och fritidsboende, medför även en 

ökad social gemenskap och trygghet. Detta förutsätter, så som är fallet i samtliga 

fall, att LIS-områdena ligger i anslutning till områden med befintlig bebyggelse. 

En utbyggnad i LIS-områdena kommer bidra till en ökad tillgänglighet för de 

boende till naturen, vilket kan inverka positivt på folkhälsan. Det är samtidigt av 
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stor vikt att värna den allemansrättsliga tillgängligheten och villkoren för djur- 

och växtliv vid strandlinjen inom respektive LIS-område. 

Några LIS-områden ligger på längre avstånd från närmaste service och 

kollektiv- trafik, alternativt ligger inom ett idag mycket glest bebyggt område. 

Bedömningen är ändå att dessa områden kan komma att långsiktigt bidra till 

positiva sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag. En utveckling där 

fritidsboenden konverteras till av åretruntboenden skulle kunna antas ge 

negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen som måste förse området 

med skolskjuts, hemsjukvård osv. Tidigare genomförda studier visar dock att 

skolskjutsfrågan bara påverkas marginellt eftersom det redan förekommer 

skolskjutsar inom aktuella delar av kommunen. Avseende hemtjänst och 

hemsjukvård är det endast ett första behov i ett specifikt område som genererar 

en ekonomisk konsekvens, därefter är skillnaden försumbar. I de flesta områden 

som berörs av LIS-områden finns redan behov av hemtjänst/hemsjukvård som 

måste adresseras. Några områden bedöms kunna bli beroende av bil som 

transportmedel och medföra längre transportsträckor för bland annat barn och 

ungdomar. Den ökning av som kan förväntas bli aktuell blir dock i 

sammanhanget försumbart liten och om boende på landsbygden ska accepteras 

så är detta en ofrånkomlig förutsättning oavsett om det berör LIS-områden eller 

all övrig landsbygd med befintlig bebyggelse som sammantaget är betydligt mer 

omfattande. 

Sammantaget bedöms det tematiska tillägget att medföra små positiva 

konsekvenser utifrån de ekonomiska och sociala aspekterna. De största positiva 

konsekvenserna bedöms vara att den kommunala och kommersiella servicen kan 

bibehållas eller till och med utvecklas på landsbygden samt att en 

befolkningsinflyttning till kommunen bedöms kunna bidra bl.a. till en större 

social trygghet, ökad ekonomisk balans och ökad social gemenskap. Vidare 

bedöms det tematiska tillägget kunna ge ett ökat antal arbetstillfällen inom 

turismnäringen. Främst ska dock poängteras att möjligheten att välja ett för 

individen eftertraktat boende ökar genom föreslagna LIS-områden. 

6.5.4 Åtgärdsförslag 

 Ha beredskap för skolskjutar, hemsjukvård, etc inom de LIS-områden 
som ligger inom glest befolkade områden i kommunen. 

 Säkerställa den allemansrättsliga tillgängligheten och villkoren för djur- 
och växtliv till strandlinjen inom respektive LIS-område. 

Klimatpåverkan 

6.6.1 Bedömningsgrunder 

Regeringens nationella miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan 

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention 

för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 

påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.” 

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017-2020 

Programmet fungerar som underlag för Länsstyrelsen och Region Örebro läns 

arbete och prioritering inom energi- och klimatområdet. Enligt planprogrammet 
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fokuseras klimatarbetet inom följande områden: 

• minskade utsläpp av växthusgaser, 

• förnybar energi och 

• energieffektivisering. 

6.6.2 Förutsättningar 

Det länsvägsnät som binder samman tätorterna innebär att det tar under 15 

minuter att köra till valfri tätort från samtliga LIS-områden, utom de två längst i 

söder. Bäst utbyggd kollektivtrafik finns mellan Svartå och Degerfors vilket 

täcker in 6 av LIS-områdena. Även mellan Åtorp och Degerfors finns 

linjebusstrafik som täcker in 3 områden bra. 

Järnvägsanslutning finns i bl.a. Degerfors och Laxå, med tågförbindelser till bl.a. 

Hallsberg och Karlstad. 

6.6.3 Konsekvenser av planförslaget 

Även om vissa möjligheter finns för transporter med kollektivtrafik i närheten av 

utpekade LIS-områden, är sannolikheten stor att de som bosätter sig i dessa 

områden kommer att vara beroende av att använda bilen i vardagen. 

Planförslaget kommer sannolikt att medföra ett ökat trafikarbete eftersom 

boende på landsbygden dessutom ofta har två bilar i en familj. Samtidigt kan 

planförslaget på lång sikt skapa underlag för utökad kollektivtrafik, varvid 

bilanvändningen skulle kunna minska. 

Med planförslaget bedöms inte få någon nämnvärd påverkan på andra 

klimatpåverkande aspekter inom kommunen, såsom energiförsörjning. 

 
Den sammantagna bedömningen är att planförslaget bedöms medföra små 

negativa konsekvenser med avseende på klimatpåverkan, p.g.a. en förväntad 

ökning i trafikarbete. 

6.6.4 Åtgärdsförslag 

 Fördjupad analys i samråd med länstrafiken om hur kollektivtrafiken i 
framtiden skulle kunna utvecklas i samband med ny bebyggelse. 

 

7 Samlad bedömning 

I kapitlet följer en samlad bedömning av miljökonsekvenser samt en bedömning 

av planförslaget i förhållande till relevanta nationella miljökvalitetsmål. 

Miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt, Storslagen fjällmiljö, Säker strålmiljö, 

Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård har i det här 

sammanhanget inte ansetts som relevanta, varför de inte finns med i den 

samlade bedömningen. Sammanställningen redovisas i två tabeller. 

Påverkan på mark, landskap, djur, växter och biologisk mångfald beror till stor 

del på detaljlokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt att på denna 

övergripande nivå bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Risk för negativa 

konsekvenser finns för alla områden men det bedöms vara relativt lätt att 

undvika konflikter genom detaljstudier. Åtgärder kan också genomföras som 

minskar eller eliminerar de negativa konsekvenserna. 
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Tabell 1: Samlad bedömning av miljökonsekvenser 

 

Miljöaspekter Kommentarer Bedömning 

planförslag 

Vattenmiljö Föreslagna LIS-områden bedöms inte påverka miljö- 

kvalitetsnormerna för vatten, under förutsättning att 

avloppsfrågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Det 

tematiska tillägget innebär en ökad belastning på sjöar 

och vattendrag. De negativa konsekvenserna som den 

ökade belastningen medför bedöms till viss del vägas 

upp av att i nollalternativet finns inga utpekade områden 

för strandnära exploatering. 

Små negativa 

konsekvenser 

Naturmiljö 

och rekreation 

Föreslagna områden och dess strandzoner har generellt 

pekats ut där de biologiska värdena är låga. 

Konsekvenserna av en utbyggnad inom föreslagna 

områden bedöms inte bli stora stora då inga unika 

miljöer exploateras och liknande miljöer finns nära att 

tillgå. Samtidigt bedöms den genomförda 

naturinventeringen (som ligger till grund för det 

tematiska tillägget) ge förutsättningar för att påverkan på 

viktiga naturområden minimeras. 

 
Tillgängligheten eller upplevelsevärdet kan öka i ett 

område medan det i andra områden kan leda till det 

motsatta, allt beroende på platsspecifika förhållanden. 

Med hänsyn till planens omfattning och tillgängligheten 

till rekreationsområden bedöms konsekvenserna som 

mycket begränsade. 

Små negativa 

konsekvenser 

avseende 

naturmiljö 

 
 
 
 
 

Obetydliga 

konsekvenser 

avseende 

rekreation 

Kulturmiljö 

och 

landskapsbild 

Inom föreslagna LIS-områden kan vissa kulturvärden 

komma att försvagas och landskapsbilden kan komma 

att påverkas negativt om inte den nya bebyggelsen 

anpassas till dessa värden. Positiva konsekvenser kan 

dock ses jämfört med nollalternativet eftersom 

kommunen i det tematiska tillägget beskriver 

kulturvärdena och landskapsbild inom varje LIS-område, 

vilket ger en bra grund för att lämpliga restriktioner ska 

anges i samband med bygglov. 

Obetydliga 

konsekvenser 

Klimatrelatera 

de risker 

Vid några av de föreslagna LIS-områdena föreligger viss 

risk för översvämning. Dessa områden behöver för den 

skull inte vara olämpliga att bebygga eftersom åtgärder 

kan vidtas för att bygga säkert, t.ex. reglera avstånd till 

strandlinje vid bygglov, krav på ökad bärighet i mark etc. 

Obetydliga 

konsekvenser 
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Miljöaspekter Kommentarer Bedömning 

planförslag 

Ekonomiska 

och sociala 

aspekter 

De största positiva konsekvenserna bedöms vara att den 

kommunala och kommersiella servicen kan bibehållas 

eller utvecklas på landsbygden samt att en inflyttning till 

kommunen bedöms kunna bidra bl.a. till en större social 

trygghet, ökad ekonomisk balans och ökad social 

gemenskap. 

Små positiva 

konsekvenser 

Klimatpåverk 

an 

Planförslaget kan medföra ett ökat trafikarbete eftersom 

boende på landsbygden ofta har två bilar i en familj. 

Samtidigt kan planförslaget på lång sikt skapa underlag 

för utökad kollektivtrafik. 

Små negativa 

konsekvenser 

 

Påverkan på de nationella miljömålen 

Samtliga relevanta miljömål har utvärderats med hjälp av de antagna regionala 

preciseringarna av målen. Bedömningen sammanfattas i tabellen nedan. 

Tabell 2: Påverkan på de nationella miljömålen. 
 

Miljömål Avsnitt i MKB Bedömning 

 

 
Begränsad 

klimatpåverkan 

 

 

 
 
 

Klimatpåverkan 

Konsekvenserna av ett ökat 

trafikarbete och en eventuell 

utökad kollektivtrafik bedöms 

inte vara så stora att de skulle 

ha någon inverkan på 

miljömålet. 

 

Frisk luft 

 

 

 

Klimatpåverkan 

 
Se kommentar ovan, 

begränsad klimatpåverkan. 

 
 
 

 
Ingen 

övergödning 

 

 

 
 
 
 
 
Vattenmiljö 

Inget av LIS-områdena är 

förlagda vid sjöar med 

övergödningsproblematik. 

Den ökning av utsläpp av 

näringsämnen som planens 

genomförande kan medföra 

är av begränsad omfattning 

och bedöms inte påverka 

möjligheten att uppnå 

miljömålet. 
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Miljömål Avsnitt i MKB Bedömning 

 
 
 
Levande sjöar 

och vattendrag 

 

 

 
 
 

Vattenmiljö 

 
 
Det tematiska tillägget 

kommer innebära en viss 

ökad belastning på sjöar och 

vattendrag. 

 
 
 
 

 
Grundvatten 

av god kvalitet 

 

 

 
 
 
 
 
 
Vattenmiljö 

Under förutsättning att 

tillkommande enskilda 

avlopp inrättas utifrån dagens 

gällande miljökrav, bedöms 

det tematiska tillägget inte 

medföra några negativa 

konsekvenser för 

grundvattnet. Likaså bedöms 

den ökade belastningen p.g.a. 

ökad trafik inte ha någon 

inverkan på möjligheten att 

uppfylla miljömålet. 

Myllrande 

våtmarker 

 

 

Naturmiljö och 

rekreation 

 
Påverkas ej. 

 
 
 

 
Levande 

skogar 

 

 

 
 
 

 
Naturmiljö och 

rekreation 

Flera LIS-områden består av 

skogsmark. Dessa områden 

kommer vid ett 

genomförande av det 

tematiska tillägget bli 

bebyggd tomtmark och därav 

bedöms förslaget ha en 

negativ inverkan på 

miljömålet. Inverkan är dock 

mycket begränsad. 

 
 
 
 

Ett rikt 

odlingsland- 

skap 

 

 

 
 

 
Naturmiljö och 

rekreation 

Landskapsbild 

och kulturmiljö 

Några LIS-områden består 

delvis av jordbruksmark. 

Dessa områden kommer vid 

ett genomförande av det 

tematiska tillägget bli 

bebyggd tomtmark. Samtidigt 

bedöms förslaget innebära att 

byar ”lever upp” och att 

öppen ängsmark hålls efter. 

Sammantaget bedöms 
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Miljömål Avsnitt i MKB Bedömning 

   förslaget inte ha någon 

inverkan på miljömålet. 

 
 
 
 

 
God bebyggd 

miljö 

 

 

 

 
Landskapsbild 

och kulturmiljö 

Klimatrelaterade 

risker 

 
Ekonomiska 

och sociala 

aspekter 

Det tematiska tillägget 

bedöms ha en positiv 

inverkan på miljömålet 

eftersom servicen kan 

bibehållas eller till och med 

utvecklas samt att en 

befolkningsinflyttning till 

kommunen bedöms kunna 

bidra bl.a. till en större social 

trygghet, ökad ekonomisk 

balans och ökad social 

gemenskap. 

 
 
 
 

 
Ett rikt växt- 

och djurliv 

 

 

 
 
 
 

 
Naturmiljö och 

rekreation 

Det tematiska tillägget 

innebär att naturmiljöer 

kommer att omvandlas till 

exploaterade miljöer vilket 

bedöms ha en viss negativ 

inverkan på miljömålet. 

Samtidigt förväntas det 

tematiska tillägget ge 

förutsättningar för att 

påverkan på särskilt 

intressanta naturområden 

minimeras. 

 

8 Uppföljning 

Enligt 6 kap 12 § MB ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en 

redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av 

den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför. 

Uppföljning har stor betydelse för att syftet med MKB:n och det långsiktiga 

målet om en hållbar utveckling ska uppfyllas. Uppföljning bidrar också till 

kunskapsuppbyggnad och på sikt bättre och effektivare miljöbedömningar. 

Uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av den 
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fördjupade översiktsplanen innebär bör så långt som möjligt kopplas till 

befintliga tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem. 

Uppföljning kan ske i samband med att kommunen tar ställning till översikts- 

planens aktualitet. Vilken styrande verkan det tematiska tillägget har haft för 

miljön kan indirekt följas upp genom kommunens fortsatta arbete med bl.a. 

efterföljande detaljplaner, andra planer, lov och tillstånd med mera. Även andra 

planers och tillståndsärendens miljökonsekvensbeskrivningar kan vara lämpliga 

underlag i en sådan utvärdering. 

Uppföljningen bör utvärdera vad utfallet av planen blev och i vilken utsträckning 

som förutsägelserna av konsekvenserna varit korrekta. De åtgärdsförslag som 

kommunen har identifierat och som anges i det tematiska tillägget eller i den här 

MKB:n bör genomföras och utvärderas. 

I samband med att en ny ÖP tas fram ska detta tematiska tillägg, i de delar det 

fortfarande är relevant, arbetas in i den nya översiktsplanen. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-04 
Diarienummer 
KS/2022:272 

Handläggare:  
Lennart Aronsson 
Kommunsekreterare 
 
Tjut - Skrivelse namngiven Motion gör Storfors till en 
restkultur 
Diarienummer: KS/2022:272 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
 
Nedan redovisas rubricerad skrivelse varför den ej kommer att anmälas till 
Kommunfullmäktige som inkommen motion eller behandlas annorstädes politiskt. 
 
Urban Persson Storforsdemokraterna (StDe) inkom 2022-08-08 med en skrivelse namngiven 
”Motion om att göra Storfors till en restkultur” 
 
I Urban Persson (StDe) föreslår i skrivelse vissa saker enligt nedan: 
Urban Persson (StDe) att Storfors ska göras till en restkultur. 
 
Med tanke på vad som väntas yrkar vi inget mindre än att Storfors bildar en restkultur, vilket 
innebär att kommunen isoleras.  
 
Storfors kommun är dessutom lämpligt genom stora avgränsande skogsområden. 
Befolkningen är cirka 1/3 jämfört med landet i övrigt. Mot Karlskoga skulle ett tiotal 
fastigheter kring Bjurvik och Lanforsen kunna exkluderas.  
 
En del av kommunens yta med lågt befolkade skogsområdet i väster inklusive Lundsbergs 
skola, skulle kunna skiftas över till Kristinehamn. 
Ett mindre försök skulle kunna inkludera bara Bjurtjärn. 
 
Lagstiftningen och beslut i området överlämnas i huvudsak till invånarna. En viktig sådan 
fråga är hur många invånare som området tillåter. Invånarna kan använda vilket politiskt 
system de vill. Besök utanför området typ vid begravning, egen sjukdom, för att hälsa på 
vänner med mera fungerar nog inte. Försöket är dock inget fängelse och alla får lämna det  
när som helst. Invånarna måste rimligen kunna resa utanför området för att skaffa saker. En 
styrelse för försöket är underställd regeringen ungefär som en myndighet och avgör diverse 
uppkomna frågor. Större frågor beslutas av riksdagen. 
 
Vad som behövs inom verktyg, arter, raser, maskiner, ämnen, byggmateriel, kunskaper och 
annat får invånarna själva ta med sig.  
 
Fastigheterna i området exproprieras och ägarna ersätts generöst. Alla fastigheter och företag 
får säg tredubbla marknadsvärdet. Alla som är skrivna i Storfors får en flytt premie på säg två 
miljoner kronor. Den totala kostnaden uppskattas till 25 miljarder kronor, vilket betalas av 
staten eller EU. Endast företag som har verksamhet i Storfors ersätts.  
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Ett tillägg i grundlagen undantar Storfors kommun från alla lagar och bestämmelser från ett 
visst datum Storfors blir en vit fläck på den juridiska kartan. 
 
Nässundets gamla station kan användas till ett administrativt center. Där kan kontrolleras att 
förbrukningsvaror såsom flytande bränslen, oljor, konstgödsel, ammunition och annat inte tas 
in. 
Personer dömda till länga fängelsestraff i Sverige och utomlands skulle kunna accepteras mot 
att frigivningen görs snabbare. 
 
En risk finns att saker och personer smugglas in och ut i området. Många nyfikna lockas 
säkert. En vaktstyrka behövs för att få ordning runt området. Invånarna skulle kunna ha ett 
stort märke tatuerat i pannan. Märket förenklar upptäckt av obehöriga inne på området. 
Tatueringen är också en förbindelse om att följa reglerna och innebär något definitivt för 
någon som bosätter sig i Nya Storfors. För att understryka att försöket inte är en lek skulle en 
person utan ett märke i pannan inne på området kunna dödas av vem som helst utan påföljd. 
 
Urban Persson (StDe) önskar att Storfors kommun beslutar alternativt 
1. Storfors kommun är skeptisk och vill inte att Storfors görs till en restkultur. 
2. Storfors kommun är intresserad och vill att vi börjar med en utredning.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse namngiven ”Motion om att göra Storfors till en restkultur” av 
Urban Persson (StDe) 
 
Svar: 
I Kommunallagen och i arbetsordningen för fullmäktige regleras vad och hur en motion ska 
vara utformad, vad en motion får innehålla mm.  
En motion får inte ha ett antal olika förslag. 
En motion måste inrymmas inom den kommunala kompetensområdet.  
 
Kommunfullmäktige får exempelvis inte, fatta beslut om att fastigheter ska exproprieras, 
att en flyttnings premie ska betalas ut till de personer som flyttar från nuvarande Storfors  
eftersom de ej deltar i projektet samt att staten eller EU som ska betala denna kostnad. 
 
Kommunfullmäktige kan ej heller fatta beslut om att det inskrivs i grundlagen att man 
undantar Storfors kommun från alla lagar och bestämmelser. 
 
Kommunfullmäktige kan ej heller fatta beslut om att personer i föreslaget projekt ska ha en 
tatuering i pannan, ej heller att eventuella personer som ej har en tatuering i pannan och som 
är i området, får dödas av vem som helst utan påföljd. 
 
Det finns ett antal andra förslag i skrivelse som också ej inryms i den kommunala 
kompetensen och är olagliga. 
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Behandling av skrivelsen 
 
Urban Perssons skrivelse kommer ej att anmälas till Kommunfullmäktige såsom inkommen 
motion eller behandlas annorstädes politiskt, eftersom den namngivna skrivelsen ”Motion om 
att göra Storfors till en restkultur” ej uppfyller vad en motion kan och får innehålla och 
inryms ej inom den kommunala kompetensen. 
 

Beslutet ska skickas till 
Urban Persson Storforsdemokraterna



                                                                 2022-08-01
   
                                       Till kommunfullmäktige i Storfors                                           

           Motion om göra Storfors till en restkultur

                                      Av Urban Persson, Storforsdemokraterna

                                                 



Förord
Världen kommer snart att kollapsa (kallas i fortsättningen nå ett slut). Det här landet kommer att 
pressas allt mer och vara utplånat om ungefär en generation, eller omkring år 2050. Du tycker 
kanske att det vidrig prognos som jag bör hålla för mig själv. Jag ser ett värde i sanningen och 
logiken och bryr mig inte om vad andra tycker.

Du tror förstås att du är en realist, men är nog en önsketänkare och mytoman. Efter att ha läst detta 
kommer du kanske att förstå. Detta handlar om människans utveckling och framtid och det är främst
egna tankar. Jag försöker finna en balans i mina åsikter och uttryck. För detta kan de gamla grekiska 
dygderna klokhet, rättrådighet, mod och måttfullhet vara till nytta. 

Vad andra tycker har mindre betydelse. De förstår helt enkelt inte. De fäster dig allt för mycket vid 
föreställningar baserade på kyrkliga dygder om tro, hopp och kärlek. De lever kort sagt i 
masspsykos. Det som inte passar slås bort, till fördel för något mer näraliggande. Häng med i denna 
motion till kommunfullmäktige i Storfors så ska jag förklara.

Naturlagarna eller kanske solen borde kanske vara den moderna människans gud. Fysiken gör att vi 
finns, styr utvecklingen och kommer ganska snart att ge oss ett slut. Utan metallerna i jordskorpan 
hade vi levt som på stenåldern. Utan fossila bränslen hade vår industriella utveckling varit obetydlig 
och vi hade ridit runt på hästar. Utan oljan hade vi haft en långt mindre bilism och så vidare. 

Pratmakarna är per definition goda, vänder sig till en publik och fantiserar. Det anordnas till och 
med tävlingar i fantasier och för önsketänkarna är de mycket viktiga. I dessa utmålas någon slags 
ljus framtid. Den mörka framtiden existerar inte i önsketänkarnas och mytomanernas värld, men gör 
det i fysikens. Fantasierna späds på med religiös tankar och andra myter. Vi tror och hoppas och det 
mesta är trams.

När naturresurserna blir dyrare att utvinna kommer människan än mer att anpassa sin utvinning och i
förlängningen sitt liv till detta. Något blir inte för dyrt om 10 år, något annat om 30 år och ytterligare
något om 80 år. Istället kommer människan att utvinna varje ämne i den takt som ämnet tillåter, så 
att det mesta tar slut mer samtidigt, eller rättare sagt blir för dyrt att utvinna samtidigt. Människan är 
ju flexibel inom val av konsumtion, ämnen, konstruktioner, processer med mera. 

Varför toppade produktiviteten i utvinningen av de ändliga naturresurserna år 2000 plus/minus något
år? Åtminstone delvis på grund av att vi har anpassat oss till vad fysiken erbjuder, utan att ens tänka 
på det. Människan styr allt, tror önsketänkarna och mytomanerna, vars förfäder var fulla av religiösa
dogmer.

Redan år 2050 kan de flesta svenskar vara döda av svält och sjukdomar. En restkultur med något 
stenåldersliknande tar kanske över. Du tror kanske att jag skämtar? Detta är inget som man skämtar 
om och det är inte ens roligt. Och det är inte speciellt tråkig heller, utan är mer fysikens gång. Vissa 
saker måste bara accepteras. Kurvorna pekar helt enkelt åt fel håll. 

Mina källor är ofta diagram från stora organisationer som SCB, Svenskt Näringsliv, Konjunktur-
institutet, SLU, Världsbanken, OECD, Centralbanker med mera. Jag nämner inte uppgifter som är 
okända, bortsett från vissa saker som hör mindre ihop med min ”teori”. Alla uppgifter kan hittas på 
nätet. Men en mytoman och önsketänkare har inget större intresse av att veta och förstå.

Jag är ingen populist och bryr mig i princip inte om dina åsikter. Jag skriver denna motion för att 
sanningen ger mig något och den är intressant. Jag kan naturligtvis ha fel om saker och är speciellt 
intresserad av sådant. Så jag tar gärna emot synpunkter. Låt mig nu ta det från början. Motionens 
förslag om vad som vi bör göra med Storfors kommer på slutet.



Sammanfattning
Intelligensen och välståndet är beroende av varandra och dessa parametrar har följts åt, uppåt  
förstås. En bieffekt är att produktiviteten i naturresursernas utvinning har ökat. Men sedan omkring 
1995 minskar intelligensen för unga vuxna, sedan omkring 2000 minskar produktiviteten i 
utvinningen och sedan omkring 2015 minskar välståndet i ledande länder. Dessa parametrar är 
viktiga och ger en antydan att människans verksamhet i stort kommer till ett slut.

Under 25-30 år har intelligensen i västvärlden för ungdomar minskat cirka 6-7 IQ-poäng, eller med 
cirka 2,5 IQ-poäng per decennium. Bland annat har tester gjorts i Norden på män som gör militär 
mönstring. Viktiga beslut i samhället fattas av äldre, vilket har gjort att de yngres intelligens får en 
mindre påverkan. Välståndet påverkas mindre.

Intelligensen för unga vuxna ökade fram till mitten av 90-talet och har därefter minskat. Ökningen 
kallas en Flynneffekt och den har haft stor betydelse för människan. Vi består i princip av vår 
intelligens och det är få som tänker på. En person med genomsnittlig intelligens kunde för hundra år 
sedan vara professor. Intelligensens minskning kallas en Negativ Flynneffekt. Båda sakerna kan lätt 
hittas med en Googling. Bortsett från detta har intelligensen minskat av en invandring.

Kostnaderna i de ändliga naturresursernas utvinning minskade fram till år 2000. Därefter ökade de 
realt med cirka 5 procent realt per år. Det åtgår alltså hela tiden mer arbete, material, energi och 
kapital per utvunnet ton. Hittills har kostnaderna ökat realt med ungefär 200 procent. 

En tredje sak som är mindre känd och som har gett en betydande minskning av välståndet är en 
negativ effekt av en ökad komplexitet. Effekten har att göra med skillnaden mellan tillväxten och 
välståndet och jag kallar den en minuspost.  Jag hittar inget etablerat namn för fenomenet. Effekten 
har funnits långt längre än intelligensens fall och naturresursernas fördyring. Enligt SCB har under 
de sista 50 åren tillväxten per capita ökat cirka 2,33 gånger. Men välståndet har bara ökat ungefär 
1,4 gånger. Om siffrorna divideras fås under 50 år en minuspost på 66 procent, för 2,33/1,4 = 1,66. 
Minusposten har i genomsnitt per år varit ungefär 1,00 procent, för 1,00 procent upphöjt till 50 år = 
1,65. 

Under de sista 25 åren har ekonomin växt mer än under de 25 åren innan. Bakgrunden var att 
ekonomin tog fart av medlemskap i EU, ökad handel, avregleringar, skattesänkningar, en sänkt ränta
med mera. Under senare år har minusposten förstärkts av en lägre intelligens och en sämre 
produktivitet i naturresursernas utvinning. Komplexitetens negativa effekt uppskattas nu ge en 
minuspost 1,1 procent (per år). Den totala minusposten för alla tre komponenterna uppskattas till 1,5
procent. Komplexiteten negativa effekt har alltså hittills varit dominerande.

Men vad består minusposten av? Säg att fler väktare används, vilket inte ökar välståndet, men ger 
tillväxt. På liknande sätt ökar BNP (tillväxten) när fler utbildas, utbildningen avbryts i förtid eller 
utnyttjas inte, mer service köps stället för att göras själv, ett ökat svinn uppstår, anslag och bidrag 
ger inte avsedd effekt, ett narkotikaförbud finns, kriminaliteten ökar, olika larmanordningar ökar, 
elektroniska betalningssystem ökar, reklam och telefonförsäljning ökar, större fabriker används, 
transportavstånden ökar, byråkrati i alla former ökar med mera. Komplexiteten och tillväxten 
fortsätter att öka. Gapet som uppstår mot välståndet ger en allt större minuspost. Minusposten finns 
inom allt och kan inte specificeras. Den kan bara räknas ut med ett överslag.

Begrepp som välstånd, tillväxt och inflation är svåra att bestämma. De som arbetar med statistiken 
värderar nog ny teknik för högt. Detta minskar inflationen och ökar de officiella reallönerna. När 
exempelvis antalet väktare ökar tas ingen eller för lite hänsyn till detta. Liknande saker finns över 
allt och detta ger minusposten. SCB räknar ut inflationen. Om SCB håller inflationen låg och 
skruvar upp tillväxten så ökar den officiella reala löneökningen. Men det har ingen betydelse, för ju 
högre tillväxt desto större blir minusposten.



Intelligensens kommer nog att fortsätta nedåt i samma takt som den har gjort. Till 2042 för unga 
vuxna kommer den då att falla med cirka 12 IQ-poäng. Och då är en invandring oräknad. Skulle 
produktivitetens i utvinningen av naturresurserna fortsätta nedåt i samma takt så har den 2042 
minskat med cirka 90 procent. När slutet är här kanske dessa saker påverkar välståndet lika mycket 
som komplexitetens negativa effekt. 

Under de sista 7 åren i Sverige har tillväxten per person enligt SCB varit cirka 0,7 procent per år. 
Komplexitetens negativa effekt, intelligensens fall och naturresursernas fördyring gör att välståndet 
idag faller med cirka 1,5 - 0,7 = 0,8 procent. År 2042 kanske välståndet faller med 2-3 procent, med 
ett slut omkring år 2050. De närmaste åren kommer nog välståndet att minska mer.

Välståndets minskar ungefär som hälsan för en människa som blir gammal och det går fort mot 
slutet. Försök därför att se sakligt på utvecklingen och se människan som en växande och döende 
organism. Sätt fysiken i centrum och ha inga illusioner. Vi är mycket begränsade och beroende av 
tillväxten och komplexiteten. Tillväxten och egentligen komplexitetens positiva effekt kommer först
och bygger upp allt. Sedan kommer komplexitetens negativa effekt och utplånar allt. Även minskar  
intelligensen, tillgängligheten på ändliga naturresurser och människans möjlighet att föröka sig. Det 
går neråt på i stort sett alla plan. 
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Diagrammet ovan visar förenklat BNP per person och välståndet i Sverige från 1900 till 2050. Ytan 
mellan linjerna utgör minusposten. Diagrammet kan inte hittas på nätet och jag har gjort det själv. 
Det sägs att en bild säger mer än tusen ord.

Efter slutet följer i bästa fall en restkultur. Kanske görs desperata försök att ”rädda jorden”. Mer 
eller mindre tokiga förslag kanske iscensätts för att minska komplexitetens negativa effekter. Under 
en kort tid försvinner i stort sett allt när folk lämnar systemet för sin egen skull. Slutet kommer 
således ganska odramatiskt. 

Förloppet styrs av naturlagar och närmare bestämt av fysiken. Möjligen kan människan göra någon 
slags revansch mot fysiken. Men det är långt bort, nog hypotetiskt, kräver helt andra angreppssätt 
och är utanför det här arbetet. 

Naturresurserna fördyras
Sedan år 2000 åtgår mer energi, material, arbete och kapital per utvunnet ton inom naturresursernas 
utvinning. Innan dess gick utvecklingen åt andra hållet, utvinningen blev allt effektivare. Som ett 
genomsnitt uppskattas kostnaderna för de ändliga naturresurserna öka realt med 5 procent per år, 
vilket 2050 ger en ökning 12 gånger. Tekniken förbättras hela tiden och det ingår förstås. Skulle 
fördyringen vara mindre än 5 procent fås ingen dramatisk skillnad. Låt oss titta på svenska LKAB.



             LKAB produktivitet
                            Kostnad för såld vara:   /    Såld mängd:  =    Produktivitet:
                                        (miljarder kr)       (miljoner ton)                  (kr/ton)
               2022 kvartal 1                   4,3                       6,7                        641
               2021                                18,1                     27,0                        670
               2020                                20,9                     28,5                        733
               2019                                18,1                     27,2                        665
               2018                                17,3                     26,9                        642
               2017                                15,9                     27,2                        584
               2016                                16,7                     26,9                        621
               2015                                20,7                     24,5                        849
               2014                                17,9                     26                           689
               2013                                14,7                     25,5                        576
               2012                                15,1                     26,2                        576
               2011                                15,2                     25,7                        591
               2010                                15,3                     26                           588
               2009                                10                        18,9                        529
               2008                                12,2                     22,7                        537
               2007                                  9,5                     23,8                        399
               2006                                  7,6                     22,5                        337
               2005                                  7,5                     23,3                        322
               2004                                  6,2                     22,2                        279
               2003                                  6,0                     21,5                        279
               2002                                  4,5                     20,3                        222
               2001                                  4,4                     19,5                        226
               2000                                  4,1                     20,6                        199
               1999                                  3,9                     18,9                        206

Siffrorna ovan är hämtade på nätet från LKAB:s årsredovisningar. Kostnaderna minskade fram till 
vändpunkten år 2000 och ökade därefter. Under de 21 åren ökade kostnaderna 670/199 = 3,37 
gånger. Årligen ökade kostnaderna i genomsnitt 6,0 procent (1,060 upphöjt till 21 = 3,39). Under 
perioden var genomsnittliga inflationen enligt KPI från SCB cirka 1,3 procent. Alltså hade LKAB en
årlig real kostnadsökning med ungefär 6,0 – 1,3 = 4,7 procent.

Redovisningarna skiljer på företagets kostnader och utvunna mängder så mycket det går. En tabell 
enligt ovan finns förstås inte. Det skrivs mycket om stora investeringar och vad miljövänligt 
företaget är. De styrande i företaget kallar sig själva för teknikoptimister. 

I mitten av 00-talet uppstod kostnader för så en kallad samhällsomvandling, innebärande att stora 
delar av Kirunas bebyggelse flyttas för att undvika en risk för ras. Kostnaderna för flyttningen 
liksom kostnader för frakter med tåg och fartyg till kund och mycket annat är inkluderat i ”kostnad 
för såld vara”. Andelen pellets varierar något, men så lite att det kan bortses från. Höga kostnader 
2015 beror på avskrivningar. 

Allmänt har utvinningen av naturresurser över hela världen haft liknande kostnadsökningar. Före 
2010 var kostnadsökningarna större än efter. En förklaring är att räntan sänktes och kvantitativa 
lättnader infördes vid den så kallade finanskrisen. Kanske även anställda och företag fick ökade skäl 
att anstränga sig. Sedan uppstår kedjereaktioner vid prisuppgångar. Skulle exempelvis olja kosta mer
fördyras järnmalmen och stålet, som fördyrar utrustningen som LKAB använder, som i sin tur 
fördyrar utvinningen av olja och så vidare. 



Högre kostnader sedan år 2000 förklaras främst av att djupet ökar, andelen gråberg ökar, det brutna 
skiktets tjocklek minskar, mer vatten måste pumpas och lyftas högre, material och insatsvaror 
fördyras, transporter blir längre, mer byråkrati, personalkostnaderna ökar av mer utbildning med 
mera. En mätperiod på 21 år är tillräckligt lång för att spegla framtidens kostnadsutveckling. 
Marknaden påverkar priserna och försvårar, men bortsett från detta kan utvecklingen skapligt 
extrapoleras. 

I vissa länder och inom vissa ämnen förs statistik över kostnaderna. En del tas upp av myndigheter, 
forskares rapporter, facktidskrifter med mera. Staten och LKAB gör egentligen inget på området. 
Siffrorna ovan har jag tagit från LKAB:s årsredovisningar, som finns på nätet. Idag publiceras inte 
siffror från 1999, men jag har följt saken under många år och de fanns förr.

Under de 21 åren var officiell inflation från SCB i genomsnitt cirka 1,3 procent. LKAB:s löner 
ökade cirka 2,8 procent. Enligt Indexmundi har marknadspriset för järnmalm i absoluta tal ökat cirka
5 gånger, från cirka 30 USD/ton till cirka 150 USD/ton, vilket är mer än vad LKAB:s kostnader 
ökade (3,37 gånger). Vinsten i företaget har också ökat, vilket betyder att konkurrenter har haft 
större kostnadsökningar. Under sista det året har priset för den typ av malm som LKAB har varit i 
genomsnitt cirka 150 USD/ton.

Intelligensen minskar
Intelligensen beror mycket på föräldrarnas gener. Miljön som vi lever i ger också en påverkan. 
Utvecklingen har varit enorm. En person med genomsnittlig intelligens idag kunde för hundra år 
sedan vara professor.

På 30-talet gjordes mätningar på unga vuxna och sedan dess har intelligensen ökat cirka 3,0 IQ-
poäng per decennium, enligt den så kallade Flynneffekten. År 1984 visade professorn James Flynn i 
Nya Zeeland att intelligensen i USA mellan 1932 och 1978 ökade 13,8 IQ-poäng, vilket ger 3,0 IQ-
poäng per decennium. Intelligensens ökning under 1900-talet anses förklaras av mer utbildning, ett 
mer abstrakt tänkande, bättre mat, mindre infektionssjukdomar med mera. Men inget vet bestämt 
vad som ligger bakom. Många självutnämnda experter bortförklarar intelligensen. Kreativitet ligger 
lite utanför, men det har ändå mycket med personens IQ att göra. 

Intelligensen mäts vanligen med ett antal mönster med figurer som ska väljas på en knappt tilltagen 
tid. Det som testas är den så kallade kognitiva förmågan. Det finns många frågor, varav vissa är 
enkla och andra är svåra. En person som presterar bättre har bland annat snabbare nervsignaler. 
Hastigheten kan vara över hundra meter per sekund. En person med hög intelligens har ofta en 
kortare reaktionstid och är bättre på det mesta. Detta har inget med kunskaper att göra, utan är 
genetiskt styrt. Alltså kan intelligensen obetydligt tränas upp. Möjligen kan färdigheten i att göra 
själva testen tränas upp, men det är något helt annat.

Sedan mitten av 90-talet har en så kallad Negativ Flynneffekt funnits, åtminstone i västvärlden.  
Mätningar görs som regel på unga vuxna. De som mättes i mitten av 90-talet när intelligensen var 
högst var födda i slutet av 70-talet. Intelligensen har sjunkit i ungefär samma takt som den ökade. 
Störst har fallet varit bland högpresterande. Förklaringar finns inom bland annat mindre 
inkomstskillnader, en ökad jämställdhet, skolan kostar mer för obegåvade än för begåvade, alla går i 
samma klass med mera. En googling på Flynn effect och Negative Flynn effect ger många träffar.

Sedan intelligensen toppade i mitten av 90-talet har den fallit med cirka 2,5 IQ-poäng per 
decennium. Fallet har varit i ungefär samma takt som ökningen under 1900-talet. Detta visas bland 
annat en norsk studie från 2018 av Bratsberg och Rogeberg. Se diagrammet nedan. Studien 
omfattade 90 procent av norrmännen i åldern 18 år mellan 1979 och 2009. Efter 2009 minskade 
antalet mönstrande och det omöjliggjorde den här typen av studier. Av de nordiska länderna är det 
bara Finland som låter de flesta männen mönstra



En Negativ Flynn effekt upptäcktes en bit in på 00-talet. År 2004 visade en studier att intelligensens 
toppade i Norge i mitten av 90-talet. Studier i Finland av Dutton och Lynn har gett liknande resultat.
Studier i Danmark och andra länder har kommit fram till samma sak. Att intelligensen i västvärlden 
toppade på 90-talet är väl fastslaget, men vad fallet beror på är mer osäkert. Ett högt deltagande i 
försvarets mönstringar i Norden har gett ett bra underlag till intelligensmätningar.

Vad förklarar intelligensens fall? Jag antar att den huvudsakliga orsaken är informationstekniken. 
Det började kanske med tv-serier på 60-talet och har övergått till en mängd områden med ytlighet 
och passivitet i största allmänhet. Uppkopplingen till nätet har ökat. Mindre behöver läras. 
Bekvämligheten ökar. Passiv underhållning har tagit över. Interaktion med andra har minskat. 
Skolan har mindre läsning och även sämre ordning. Informationstekniken talar till oss och inte med 
oss, vilket anses ge ett mindre abstrakt tänkande än exempelvis läsning och allmän lek.

Studier i England visar att vegetarianer har cirka 5 IQ-poäng högre intelligens än köttätare. Att 
vegetarianen är smartare beror dock inte på att de äter mer grönsaker, utan att vissa lockas av vissa 
saker. Vegetarianerna är ofta högt utbildade kvinnor. En vegetarian som försummar kosten riskerar 
att skada hjärnan av bland annat brist på vitamin B12 och järn.

Koldioxid, vatten, näring och solljus är i princip vad som behövs för att det ska växa. Halten järn 
och zink i vete har minskat 5-10 procent och mängden protein har minskat några procent, har det 
visats i mätningar. Vissa påstår att kostens sammansättning har betydelse under graviditeten och i 
tidiga år. Träden växer även snabbare och veden blir mjukare av mer koldioxid.

Fram till åtminstone den sista istidens slut levde människan som en vilde och åt mycket kött. Men 
köttätandet verkar ha en liten betydelse för intelligensen i modern tid. Något som tyder på detta är 
att intelligensen toppade baserat på födelseår omkring 1980, men köttätandet fortsatte uppåt och 
förklaringen till fallet verkar finnas på andra områden.

Människan kan i praktiken inte påverka intelligensen. Det finns inget piller som gör folk smartare. 
Inte heller kan något hjälpmedel opereras in i huvudet. Någon form av avel med de smartaste, som 
görs inom husdjuren, skulle säkert hjälpa, men tar tid och undviker knappast en kollaps, för den är 
för nära inpå. Det är uppenbart politiskt känsligt. Det mesta som har med människans intelligens att 
göra är tabubelagt sedan andra världskriget. Många tror utifrån någon slags ideologisk utgångspunkt 
att människan föds som ett vitt papper. Föräldrar har till och med svårt att hålla barnen borta från 
diverse informationsteknik. Människan saknar alltså förmåga att styra sin intelligens.



När människan fick ett bra liv utbildade hon sig, vaccinerade sig mot infektionssjukdomar, fick ett 
mer abstrakt tänkande, åt mer näringsrik mat med mera och detta höjde hennes intelligens. Men när 
människan fick ett tillräckligt bra liv såg hon framtiden som mindre viktig. Intelligensen styrs även 
av sådant som ingen känner till. Vi är nu inne i denna period av minskande intelligens. Detta visar 
vad abstrakt situationen är för vanligt folk. De förstår inte. Och om de skulle förstå så slår de bort 
det och tänker på något mera näraliggande. ADHD ligger under ytan och driver på. Fenomenet 
påverkar de flesta, även om det inte räcker för en diagnos. 
 
En mängd saker påverkar människans intelligens. De fyra grekiska dygderna känner få till och så var
det inte förr. Människan tar allt för givet. Hon lever i den bästa av världar. Genvägarna till rikedom 
är många. Arbete premieras lite. Spel, nöjen och det som roar och intresserar. En karriär är inte lika 
viktig. Mänskliga så kallade rättigheter värderas högt och kommer från politiken, som är extremt 
populistisk. Att invandrarna har en lägre intelligens accepteras inte. Intelligenta barn är 
underaktiverade i skolan. Mer pengar läggs på usla studenter än på de bästa studenterna. Faktisk 
intelligens i samband med universitetsstudier (högskoleprovet) har en liten betydelse i förhållande 
till betyg. En solidarisk lönepolitik med starka fackföreningar överbetalar okunniga. Människan 
ordnar vart fjärde år tävlingar i att sprida fantasier. I landet säljs allt mer skönlitteratur. Vissa 
konsumerar mycket ljudböcker. Människan tröttnar allt fortare om inget händer. 
Koncentrationsproblem finns och i extrema fall kallas det ADHD. Många vuxna har svårt att lyssna 
och pratar ofta i munnen på andra. De kan inte lyssna en längre tid. Det finns populära radioprogram
med en grupp människor som bara pratar i munnen på varandra. Det sägs inget vettigt och det är 
tydligen roligt. Förmodligen talar folk i kortare satser än de gjorde förr. Media sprider allt mindre 
fakta och allt mer fantasier. Exempelvis har koldioxid gjorts till en fantasi och den upprepas varenda
dag. Arbetsgivare efterlyser allt mer social kompetens. Politiken är allt mer ytlig och populistisk och
allt färre är intresserade. Maten som de flesta äter är mindre näringsrik genom mer koldioxid i 
atmosfären. Människan har fått hybris och hon förstår inte nedgången. Och så vidare. Folk 
omvandlas allt mer till mytomaner och önsketänkare och det kan inte ändras.

Människan kan öka intelligensen lika lite som hon kan öka produktiviteten i naturresursernas 
utnyttjande. Intelligensens kommer att falla och följa naturresursernas fördyring till slutet. 
Elementära förklaringar finns. Det som inte är politiskt korrekt slås bort. Detta är kanske nytt för 
dig. Det går i genom det ena örat och ut genom det andra. Du inbjuder nog inte till en diskussion om
saken och skickar inte ens detta vidare. Det visar vad enkelt det är att följa vinden.

Finns det någon påverkan mellan föräldrarnas intelligens och hur många barn de får? Förr hade 
personer med låg utbildning och en lägre intelligens fler barn. Men så är det inte numera, åtminstone
inte i USA och Sverige. Där finns i stort sett ingen korrelation mellan utbildning och antalet barn. Så
här hittas nog ingen förklaring.

Men sedan 90-talet får de unga vuxna en allt lägre intelligens, åtminstone i västvärlden. Gjorda 
undersökningar visar att de med en hög intelligens tappar mer. Fattiga länder kopierar de som är 
rikare och deras situation är inte direkt jämförbar.

Baserat på födelseår har intelligensen fallit sedan omkring slutet av 70-talet. Viktiga beslut fattas 
mest av äldre. På ett företag, en myndighet, en arbetsplats med mera behövs de intelligenta allt mer. 
Detta har nog bidragit till att öka löneskillnaderna. De rika blir rikare och de fattiga blir fler. 
Lönerna i Stockholm ökar långt mer än i Storfors med mera. Det beror förstås även på annat.

Skulle kollapsen komma senare om utvecklingen gick bakåt? Det klart att om människan aldrig 
funnits skulle alla ändliga naturresurser finnas kvar närmast oändligt länge. När utvecklingen väl har
startats kan mer utnyttjas med en bättre teknik. Och den nya tekniken är dessutom snålare och 
effektivare. Frågan är inget som människan styr över. Det är bara att köra på tills vad som behövs tar
slut, eller rättare sagt det blir för dyrt.



Varierande intelligens
Många länder söder och öster om Medelhavet har en intelligens cirka 15-30 IQ-poäng lägre än 
européerna. Dessa länder är sämre inom nästan allt och kopierar flitigt. Israel är ett undantag och det
beror på att de flesta där har invandrat på senare år och är förhållandevis intelligenta. Kineser och 
japaner ligger cirka 5 IQ-poäng över svenskarna genom en mer gynnsam historisk utveckling. Sedan
mer än tusen år och fram till mitten av 1800-talet var ekonomin i Kina starkare än i Europa. Se 
diagrammet nedan. Detta gör att kineserna intelligens fortfarande är hög. Italienarnas intelligens 
verkar vara något högre än för andra européer och det kan bero på att deras utveckling ända tillbaka 
till romarriket, renässansen och så vidare. Afrika däremot har aldrig haft någon större utveckling. 

Ovanstående diagram med okänd källa visar världens BNP under 2000 år fördelat på fem områden, 
Västeuropa, USA, Kina, Indien och Mellanöstern. Av olika anledningar fick Indien och Kina 
problem på 1800-talet. Nu finns intelligensen kvar i Kina. Landet har tillåtit kapitalismen, vilket har 
gett en snabb utveckling. Kina hade till skillnad i Europa ett gemensamt skriftligt språk. Europa 
hade områden som skildes geografiskt av Alperna, öar och många halvöar och genom detta 
utvecklades olika kulturer. Det var konkurrens, konflikter och krig mellan områdena och detta 
gjorde på något sätt att ekonomin tog fart. Kina var stort, talade samma språk och levde i fred. 
Kineserna utvecklade ett system med ett omfattande toppstyre, samhället var korrupt och det 
fungerade inte i den bemärkelsen. Dagens kapitalistiska industrisamhälle skiljer sig mycket från 
tiderna på 1800-talet. Det verkar passa det kinesiska systemet och tillväxten är hög. Korruptionen är 
fortfarande hög, men det verkar ha mindre betydelse med kapitalismen. Eftersom pengarna styr blir 
nog korruptionens negativa effekter på ekonomin mindre.

Varför kunde forna tiders tänkare formulera sig förhållandevis klart. De gjorde faktiskt detta med 
tanke på att deras intelligens var mycket lägre. Svaret har jag redan antytt. Mytomani och politiskt 
önsketänkande är något som fördummar. Allt relativiseras till vad populismen ger i avkastning vid 
nästa val. En sanning existerar inte i önsketänkarnas värld. Till och med klimatet ska de ändra på. 
Det finns nästan inga gränser för vad de vill uppnå. Väldigt många kommer snart att nå en 
besvikelse. Samtidigt verkar systemets dumma propaganda förstärkas.

En minuspost minskar välståndet.
Diagrammet nedan är från SCB och visar att under de sista 50 åren har tillväxten per capita ökat 
cirka 2,33 gånger. Men välståndet har bara ökat ungefär 1,4 gånger. Skillnaden mellan tillväxten och
välståndet utgör en minuspost. Om siffrorna divideras fås under 50 åren en minuspost på 66 procent,
för 2,33/1,4 = 1,66. Minusposten har i genomsnitt per år varit ungefär 1,00 procent, för 1,00 procent 
upphöjt till 50 år = 1,65. Minuspost är mitt ord och jag hittar inget bättre på nätet.



Men vad består minusposten av? Säg att fler väktare används, vilket inte ökar välståndet, men ger 
tillväxt. På liknande sätt ökar BNP när fler utbildas, utbildningen avbryts i förtid eller utnyttjas inte, 
mer service köps stället för att göras själv, ett ökat svinn uppstår, anslag och bidrag ger inte avsedd 
effekt, ett narkotikaförbud finns, kriminaliteten ökar, olika larmanordningar ökar, elektroniska 
betalningssystem ökar, reklam och telefonförsäljning ökar, större fabriker används, 
transportavstånden ökar, byråkrati i alla former ökar med mera. Komplexiteten och BNP fortsätter 
att öka. Gapet mellan tillväxten och välståndet ger en minuspost och denna fortsätter att öka. 
Minusposten finns inom allt och kan inte specificeras. Den kan bara räknas ut med ett överslag.

Under ett 20-tal år har även en minskad produktivitet i naturresurserna utvinning och en fallande 
intelligens ökat minusposten. En mycket liten del av detta ingår i de 1,00 procenten. Idag kanske 
komplexitetens negativa effekt är uppe i 1,1 procent och naturresurserna och intelligensen har nått 
vardera 0,2 procent. Den totala minusposten är då uppe i cirka 1,1 + 0,2 + 0,2 = 1,5 procent.

Ovanstående diagram från statistikföretaget Statista visar real tillväxt per person i Sverige. 
Diagrammet stämmer bra med diagrammet ovan från SCB. Mellan 2014 och 2021 ökade tillväxten 
ungefär 5 procent, eller med 0,7 procent per år. Coronan sänkte tillväxten tillfälligt och därför är 
nivån för 2021 höjd till vad den var 2019. Få länder inom OECD har lägre tillväxt och det beror 
mycket på en hög invandring. 



Komplexitetens negativa effekt, intelligensens fall och naturresursernas fördyring gör att välståndet 
idag minskar med cirka 1,5 - 0,7 = 0,8 procent. År 2042 kanske välståndet minskar med 2-3 procent,
med ett slut omkring år 2050. De närmsta åren ser det för övrigt ut som att välståndet minskar mer.

Människan är mycket begränsad och beroende av tillväxten och komplexiteten. Tillväxten kommer 
först och bygger upp allt. Sedan kommer komplexitetens negativa effekt och utplånar allt. Mot slutet
kanske desperata människor försöker ”rädda jorden”. Under en kort tid försvinner i stort sett allt, när
folk hoppar av systemet för en egen överlevnad.
 
Begrepp som välstånd, tillväxt och inflation är svåra saker att avgöra. När statistiken ställs samman 
får kanske ny teknik en för hög värdering, vilket minskar inflationen och ökar reallönerna. När 
strukturen på ekonomin ändras och exempelvis antalet väktare ökar tas ingen eller för lite tillräcklig 
hänsyn till detta. Minusposten eliminerar dock denna typ av fel. Skulle SCB skruva upp tillväxten 
genom att hålla inflationen låg så ökar den reala löneökningen. Men det har ingen betydelse, för ju 
högre tillväxt desto större blir minusposten.

Skulle intelligensens fortsätta att falla i samma takt som den har gjort så har den 2042 för unga 
vuxna minskat med cirka 12 IQ-poäng. Produktiviteten naturresursernas utvinning fortsätter nog att 
falla i ungefär samma takt. Då har den 2042 minskat till cirka en tiondel. Vid slutet kommer kanske 
dessa två saker var och en ger en lika stor välståndsminskning som komplexitetens negativa effekt.

Välståndets minskar ungefär som när en människa blir gammal och det går fort mot slutet. Försök 
därför att se sakligt på utvecklingen och se människan som en växande och döende organism. Sätt 
fysiken i centrum och sluta med alla illusioner. Vi är mycket begränsade och beroende av tillväxten 
och komplexitetens ökning. Sedan kommer komplexitetens fördyrande och negativa effekt och 
bromsar allt. Även är vi beroende av intelligensen, de ändliga naturresurserna och människans 
möjlighet att föröka sig.

                                                                                                                   BNP per person
                                                                                       
                                                                                                                                         Minuspost
                                                                                                                            
                                                                                                                           Välstånd       
                                                                                                    00-talet, naturresurserna fördyras
                                                                                 90-talet, intelligensen faller
                                 efterkrigstiden,  komplexitetens negativa effekt ökar                                
   _I__________________________________________________________I________________I_
   1900                                                                                                             2022                      2050

Diagrammet ovan visar förenklat BNP per person och välståndet i Sverige från 1900 till 2050. Ytan 
mellan linjerna utgör minusposten. Diagrammet kan inte hittas på nätet och jag har gjort det själv. 
Det sägs att en bild säger mer än tusen ord.

På slutet görs kanske naiva och desperata försök att ”rädda jorden”, med mer eller mindre 
misslyckade förslag för att ”minska komplexiteten”. Under en kort tid försvinner i stort sett allt med 
vad det innebär, när folk lämnar systemet för sin egen skull. Slutet kommer således ganska 
odramatiskt. Förloppet styrs av naturlagar och närmare bestämt av fysiken. Möjligen kan människan
göra någon slags revansch mot fysiken. Men det är långt borta och svårt. Det kräver helt andra 
angreppssätt och är utanför det här arbetet. 



Falska uppgifter 

Diagrammet ovan från Svensk Näringsliv påstår att reallönerna ökade 88 procent under de sista 50 
åren. Enligt samma organisation ökade tillväxten per person 133 procent (siffran kommer från SCB 
och nämndes ovan). Jämför bostäderna, som ofta är samma som för 50 år sedan och kort sagt inte 
har blivit billigare. Inom mycket samhällsservice har pengarna gett mindre. Välståndet under 50 år 
har kanske ökat mindre än 40 procent. I så fall är minusposten från komplexitetens negativa effekter 
under perioden högre än angivna 1,0 procent.  

Ovanstående diagram från Konjunkturinstitutet visar ungefär samma som från Svenskt Näringsliv, 
men i form av en procentuell förändring per år. Reallönen ökade ungefär 1,0 procent mindre än vad 
som anges och den riktiga nollnivån visas med ett streck. En inritad extrapolering visar förväntad 
utveckling. 



USA liknar Sverige
 

.
Diagrammet ovan är väl känt. Under 49 år i USA har produktiviteten fortsatt uppåt, men arbetarnas 
reala löner per timme i privat sektor har ökat obetydligt. Tillväxten (productivity) har sedan 1973 
ökat något mer än i Sverige. Timlönen för arbetare i USA har ökat cirka 1,2 gånger. Tidigare antogs 
för Sverige att välståndet har ökat 1,4 gånger. Minusposten är i grova drag skillnaden mellan 
kurvorna. USA hade ett mycket högre välstånd än Sverige efter kriget och även på 70-talet. 
Välståndet i Sverige har kommit ifatt en del.

Under de sista 25 åren har ekonomin växt mer än under de 25 åren innan dess. Detta visas både i 
diagrammet ovan och i tidigare diagram från SCB. Under mitten av perioden tog ekonomin fart av 
medlemskap i EU, ökad handel, avregleringar, skattesänkningar, en sänkt ränta  med mera. På 
liknande sätt var det i USA. På senare tid har utvecklingen stagnerat i båda länderna.

Slutet är en naturlag
Minusposten gör att en tillväxt måste finnas för att människan inte ska sjunka. Omvänt kan sägas att 
tillväxten krymper av dyrare naturresurser och en lägre intelligens. Men det är svårt att på ett enkelt 
sätt förklara varför komplexitetens negativa effekt ökar. Hela fenomenet med en fallande tillväxt, 
dyrare naturresurser, en lägre intelligens, minusposten och kollapsen ligger i utvecklingens gång och
är en naturlag. 

Komplexitet innebär också en slags sårbarhet. När någon elektronisk utrustning går sönder i en äldre
bil måste kanske ägaren byta ut halva bilens värde. I tillverkningen kan brist på elektronik ge stora 
störningar i industrin. När komplexa system störs fås förhållandevis stora bakslag i utvecklingen. 



Nedgången kommer snabbare än uppgången. Samhället kan omöjligt drivas baklänges. Att få 
ekonomi i att ta bort väktare går inte. På liknande sätt kan bilar av typ Volvo 140 och en mängd 
annat inte återinföras. Välstånd jämförs lämpligen inom hur mycket bilresor som sker, hur många 
procent av lönen som läggs på mat, hur stora ytor bostaden har, hur långt det flygs, hur mycket det 
äts ute med mera. Förr var bland annat flygresor och elektronik långt dyrare, eller fanns inte. Förr 
kunde å andra sidan frun vara hemma. Att mäta välstånd är svårt. 

Under lång tid utvecklades tillväxten och komplexiteten måttligt. I mitten av 1800-talet kom 
tillväxten över en procent. Sedan ökade tillväxten. Efter kriget nåddes tre procent eller mer och detta
fortsatte fram till 2008. Därefter minskade tillväxten, men komplexitetens kostnader har fortsatt 
uppåt. Nu är tillväxten i Sverige cirka 0,7 procent. och den kommer nog att upphöra helt med åren. 
Den totala minusposten är som visades cirka 1,5 procent. Detta minskar välståndet med cirka 1,5 – 
0,7 = 0,8 procent. Detta är förstås ett genomsnitt under ett antal år. 

Den tekniska utveckling fortsätter naturligtvis. Om utvecklingen blir något bättre eller något sämre 
har marginell betydelse. Om någon uppfinner något betydande som upphäver gravitationen, eller en 
enkel och billig fusionsmotor liknande en mopedmotor med mera så skulle kollapsen försenas. Om 
mot förmodan en Tokamak reaktor skulle kommersialiseras så ändras inget i grunden. På liknande 
sätt är det osannolikt att artificiell intelligens tar över människans roll, eller ens får ett större 
kommersiellt genombrott. Men önsketänkarna och mytomanerna tror på sådant, speciellt förmögna 
drömmare i USA som Elon Musk.
 
Om människan hypotetiskt hade haft mer naturresurser eller intelligensen hade fortsatt uppåt skulle 
tillväxten fortsätta att öka. Kollapsen skulle komma senare. Befolkningens storlek och framför allt 
komplexiteten negativa effekt skulle med tiden komma ifatt och bryta trenden. Om bara människan 
hypotetiskt hade en oändlig mängd billig olja skulle komplexitetens kostnader på liknande sätt växa 
och förr eller senare utplåna allt. Man kan därför säga att kollapsen ligger i utvecklingens gång. Att 
intelligensen faller och naturresurserna fördyras förenklar bara. Att slutet kommer är säkert.

Komplexiteten och dess negativa effekt kan jämföras med en klocka som räknar ner tiden. Det är en 
naturlag som kommer till uttryck och det är ungefär lika självklart som Newtons äpple. Både 
gravitationens och komplexitetens negativa effekter är fullt synliga och saknar en teoretisk 
förklaring. Likväl finns de. Både gravitationen och komplexitetens negativa effekter hämmar 
människan och begränsar hennes expansion i universum.

                                                                                                                       Vi är här
                                                                                                                

                     Exponentiell uppgång

                                                                                 Exponentiell nedgång

Diagrammet ovan visar mycket förenklat utvecklingen från början till slut. Det liknar världens 
befolkning, världens export och världens GDP per capita, som visas på sidan 26, 41 och 42. 
Fallet bromsas av vad restkulturen erbjuder. Naturen är aldrig i balans. Resan nedåt har börjat.

  



Ökade fasta kostnader
Samhällets komplexitet ökar och de fasta kostnaderna ökar. Dessa finns överallt. Exempelvis 
fördyras utbildning, forskning, koldioxidsatsningar, järnvägar, elektrisk fordonsdrift, bilar, 
medicinsk teknik, diverse säkerhetssystem, bekämpning av brottslighet, transporter, fabriker, 
bostäder, maskiner och mycket annat. Några exempel kan nämnas:  
*    Fastighetsägare köper elnät, värme, vatten, avlopp, sophantering med mera. Här har de
      fasta kostnaderna ökat mer i pris än inflationen och det förväntas fortsätta.
*    Uppvärmning gjordes tidigare med kakelugnar och senare kom värmepumpar. Båda
      teknikerna ökar verkningsgraden och de fasta kostnaderna.
*    En dammsugare ger uppenbara fördelar för användaren jämfört med en sopborste och är 
      även dyrare i inköp, förbrukar el och så vidare. 
*    En bensinmotor har en lägre verkningsgrad än en dieselmotor och den i sin tur har en lägre
      verkningsgrad än en elbil. De fasta kostnaderna är större för dieselmotorn och är än större 
      för elbilen, speciellt när kostnaderna för elens framställning inkluderas. Vätgasdrift ger än
      högre fasta kostnader. Fler exempel är förstås enkla att hitta.

Mellan 1993 och 2020 minskade transfereringarna med 30 procent av BNP. Samtidigt sänktes 
skattetrycket med cirka 7 procent av BNP. Se diagrammet nedan från Svenskt Näringsliv. Färre får 
förtidspension. A-kassan är bland de lägsta i EU. Sjukersättningen är en av de sämre inom EU. 
Sedan början av 70-talet har kostnaden för akutbesök ökat från 7 kronor till 400 kr. Allt måste 
slimmas. Köer finns inom det mesta och även för en telefonkontakt. Enkla saker som att få pengar 
från en myndighet tar lång tid. Lantmäteriet behöver mer än ett halvår för att hantera en enkel 
avstyckning. Avgifterna har ökat mer än inflationen. Polisen löser färre brott. Den kan inte ens sköta
tillverkningen av pass. Med mera. Myndighetssverige har idag lite pengar och måste spara överallt. 
Kompetensen faller på de flesta områden.

Transfereringarna får allt mer karaktär av försörjningsstöd. Idag får en pensionär som har garanti-
pension och bor i en större villa eller större lägenhet ett bostadstillägg cirka 5 000 kr per månad. En 
höjd garantipension med cirka 1 000 kr planeras. Det är viktigt att hålla de gamla kvar i hemmet för 
att hålla kostnadernas nere i äldrevården. En nyss hitkommen invandrare kostar i stort sett lika 
mycket som en person som har arbetat hela sitt liv. Utvecklingen går mot att de äldre får 
existensminimum. Staten tar mer skatt från de som inte arbetar med ett så kallat jobbskatteavdrag.

Under 25 år har skattetrycket minskat och det är en anledning till att utvecklingen har tagit fart. Ett 
jobbskatteavdrag har införts. Bolagsskatten har sänkts. Samtidigt tas nya eller högre skatter från 
områden som är svåra att fuska med, typ skatt på bränslen, elskatten har fyrdubblats, fordonsskatten 
har ökat, alkohol och cigarettskatten hålls uppe och plastpåsar beskattas. 



Andelen behöriga lärare har minskat. Många lärare tycker att eleverna är jobbiga och inte förstår och
söker sig till annat arbete. Sjukvården har brist på personal och mycket på grund av låga löner. 
Polisen har organiserats om för att slippa göra uppgifter utanför kärnverksamheten. Många 
invandrare är kriminella och missbrukar socialförsäkringarna. Polisen får ett elände. Många poliser 
lämnar på grund av hög belastning, tuffa arbetsvillkor och en låg lön. Att utbilda är dyrt och staten 
måste spara. Men det är inte lätt att utbilda när kompetensen faller och fler hoppar av. Utvecklingen 
går mot att ett arbete behålls en kortare tid. En invandring har drivit upp fastighetspriserna och gjort 
det svårt att hitta en lägenhet utan ett arbete.

Säg att ett fåtal hoppar av därför att de får för lite tillbaka. De odlar egen mat och det mesta som 
behövs ordnas på något sätt utanför samhället. De betalar få skatter, vilket gör att de fasta 
kostnaderna betalas av färre. Vad som händer när de fasta kostnaderna är tillräckligt höga är att 
systemet upphör. Så här odramatiskt kommer nog slutet. Idag är reserverna mycket stora. Ingen har 
vad jag vet hoppat av helt. Till slut kommer någon slags händelse som skakar om och systemet 
tippar över.

Skulle folk hoppa av så kommer det förstås att stävjas av de styrande. Men vad kan de göra? Folk 
vill få tillbaka mer än en bråkdel av vad de betalar till in. Sverige tar in mycket skatt i förhållande 
till vad som betalas ut, vilket gör att kollapsen kommer förhållandevis tidigt. Komplexitet och fasta 
kostnader äter upp systemet inifrån. Transfereringarna fortsätter säkert att minska. Vilket politiskt 
block som styr har ingen betydelse. Även om alla partier gick in för att stoppa slutet skulle 
förändringarna nog vara begränsade. 

De som styr kommer att sprida så mycket dynga att vanliga människor kanske inte förstår något 
förrän det i stort sett är över. Jorden ska räddas på något sätt. Men hela karusellen drivs av fysiken. 
Någon större förvarning får vi inte. Babblet till och med ökar.

Något om politikens status
Demokratin går bakåt och det är något som makthavarna faktiskt erkänner. Snuttifieringen ökar. 
På 90-talet i länstidningen NWT togs normalt debattartiklar med 7 000 tecken. Idag tillåts ungefär 
hälften så många tecken. Vissa tidningar tillåter bara 2 000 tecken. Tidningarna har också blivit 
mindre till formatet. På nätet är också artiklarna ofta korta. Folk kan inte koncentrera sig. Kortare 
satser övertygar tydligen mer och är enklare att formulera.

Media fokuserar på Ukraina, koldioxid, corona, jämställdhet, motstånd mot av ryska gasledningar 
med mera. Det är kort sagt en agendajournalistik med mycket tyckande och lite fakta. Det politiskt 
korrekta svallar över. Debattörerna är nästan alltid betalda tyckare i någon form. Moralismen är 
mycket ett svensk fenomen och blir bara värre i takt med att intelligensen faller. 

Yngre har fått folksjukdomen ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Intelligensen faller 
och koncentrationsproblem uppstår. Hjärnans skärpa försvinner. Antalet svenskar som någon gång 
under året köper någon lugnande amfetaminmedicin är cirka 150 000 och det är mest yngre. Ett 
annat problem som har ökat, speciellt bland kvinnor, är utmattningssyndrom av långvarig stress. I 
Finland påstår en rapport att utbrändhet under 25 år har ökat antalet depressionsdiagnoser upp till en 
ålder 35 år cirka 10 gånger. 

President Trump gick emot propagandamaskineriet och motarbetades av media, även i Sverige. 
Sverigedemokraterna är ett liknande populistiskt och nationalistiskt alternativ och behandlas 
nedlåtande i media. Trump var en rejäl pratmakare och en man av slagord. Jag värderar inte politik 
och ser alla partier som ungefär lika värdelösa. Samtidigt kan jag se fragment i alla partier som 
användbara.



Staten subventionerar främst Stockholms län, vilket sällan nämns och få känner till. Storfors får 
närmare en tredjedel av budgeten betald av utjämningssystemet och denna del ökar. Lika mycket 
pengar kanske går åt båda hållen. Men skatterna är lägst i Stockholm och högst på landsbygden och 
resultatet av allt är stora snedvridningar. Åtminstone finns följande subventioner:

1. Stockholm har 2-3 gånger fler brott än Storfors och brotten i Stockholm är nog allvarligare. 
Rättsväsendet är som bekant en statlig sak. 

2. Motorvägar och järnvägar finansieras av staten och båda utnyttjas mest av pendlande 
stockholmare. Järnvägen får cirka 25 miljarder, hela dubbelt så mycket som persontrafikens 
omsättning och pendlande stockholmare får mycket stora subventioner.

3. I Stockholms är 40 procent av arbetskraften universitetsutbildad och betalaren är staten. I 
Storfors är siffran bara 10 procent.

4. EU-pengarna till jordbruket utarmar landsbygden, speciellt på marginella marker som i 
Storfors. Den sista mjölkbonden i Storfors stängde för ett tiotal år sedan. På 70-talet fanns i 
Storfors dussintals mjölkbönder. 

5. Storstäderna har en världsunik fastighetsskatt begränsad med ett tak.
6. Nya bostäder byggs med statliga subventioner, mest i storstäderna. I Storfors byggs knappast 

något över huvud taget.
7. Ett ränteavdrag 30 procent och går mest till storstäderna, obetydligt till landsbygden.
8. Operan och Dramaten är kraftigt subventionerad av staten och används mest av stockholmare.

Välståndet faller nu snabbt och en kolonisering av rymden har inte en chans att utvecklas. En 
rymdverksamhet måste först ge ett överskott och det är skrattretande avlägset. Människan har 
faktiskt inte ens varit på månen. Allt är en bluff och det kan inte tas upp här. Att Artificiell 
Intelligens skulle fungera och ta över människans roll finns det förvisso en viss logik i. Men att ens 
tänka på saken är en flykt från verkligheten.

Dessa sex punkter belyser allmänna problemen i samhället och har mindre att göra med uppkomsten
av slutet. Men när man tar upp en allmän sak som slutet så är det lätt att komma in på ämnen som 
hör till.  

Köttförsäljningen och bilförsäljningen har toppat

Diagrammet ovan från Wikipedia visar att den globala köttkonsumtionen per person stagnerade 
under 10-talet. Diagrammet gäller för alla typer av kött (anges inte). Egentligen har nog 
köttkonsumtionen redan toppat, för kyckling har ökat länge och kräver långt mindre foder.



Enligt ovanstående diagram från företagen GlobalData och Deloitte toppade antalet sålda bilar och 
lätta lastbilar i världen per person 2017-2018.. Även i Sverige toppade antalet sålda bilar per person 
2017. Om prognosen stämmer och befolkningen fortsätter att öka med en procent per år minskar 
antalet sålda bilar per person med ungefär 5 procent fram till 2030. Deloitte är ett väl etablerat 
revisionsföretag och har inte en speciellt pessimistisk ton. Diagrammet ingår i en hundrasidig 
rapport. Till 2030 kan för övrigt minskningen per person lika gärna vara 20 procent.

Att den så kallade civilisationen går mot ett slut antyds av att försäljningen av bilar toppade 2017 
och att försäljningen av kött stagnerade på 10-talet. För tillfället skyller makthavarna höga priser på 
kriget i Ukraina. Underliggande faktorer och fysiken styr det mesta, men det får förstås mindre 
utrymme i media. Enligt Romklubbens uppdaterade prognos (kommer senare) 1992 toppar 
livsmedelsproduktionen 2018 och industriproduktionen 2022. Så prognosen stämmer bra. 

Välstånd ger demokrati
Den omtalade ”arabiska våren” kom för tio år sedan. Ryssland höjde priset på spannmål eller sålde 
mindre till vissa arabländer eftersom världsmarknadspriset ökade. Många araber fick svårare att 
köpa mat. Ryssarna skulle annars få betala mer för brödet och exporterade på så sätt problemen. Att 
minska leveranserna till ett land är enkelt och görs om det av någon anledning behövs. Ett 
handelsavtal har då ingen större betydelse. Nu är snart Afrika demokratiskt, trodde tyckarna i 
Sverige. Att Afrika är mindre demokratiskt beror främst på att folket där har en lägre intelligens. Det
krävs närmare 100 i genomsnittlig intelligens för något om liknar ett svensk välstånd och demokrati.
Våra intellektuella tyckare har alltså inte förstått så mycket.



Diagrammet visar demokratins utveckling i världen enligt Freedom in the World. Den demokratiska 
toppen var 2006 och sedan dess har det varit en exponentiell nedgång. Utvecklingen kommer att 
fortsätta nedåt med en lägre intelligensen, mer populism, dyrare naturresurser, mindre världshandel, 
större fasta kostnader av en ökad komplexitet, lägre välstånd, en större minuspost med mera. Det 
gröna fältet visar andelen demokratiska länder. Demokrati är en reaktion på ekonomisk utveckling 
och välstånd. Demokrati kan alltså inte öka välståndet. Nu backar demokratin i stort sett i alla länder
och på alla områden. En extrapolering har gjorts utanför diagrammet. 

Makthavarna erkänner faktiskt att demokratin minskar. Då kan man undra, varför erkänner de inte 
produktivitetens fall i naturresursernas utvinning, intelligensen minskning, välståndets fall och 
fertiliteten fall? Inte ens de mest optimistiska önsketänkarna tror att naturresurserna produceras av 
människan. Eftersom fysiken inte kan påverkas så förträngs allt som pekar åt fel håll. Det är 
grundprincipen för hur en mytoman fungerar.

Att naturresurserna sinar, utsläppen av koldioxid ökar, att komplexitetens kostnader ökar och att 
tillväxten, intelligensen, välståndet och fertiliteten faller kan människan inte påverka. Människan är 
en riktig stolle, som vrider verkligheten till sin fördel. Vad som är sant och inte har mindre 
betydelse. På senare tid har det blivit så mycket påhitt att det har fått ett namn, Fake News. Och 
olika fraktioner av stollar anklagar varandra för olika sorters falska nyheter. 

En restkultur
Slutet betyder inte att alla avlider. I bästa fall fås ett enkelt samhälle baserat på rester. Hus, vägar, 
broar, växtarter, djurarter, kläder, enkla maskiner, verktyg med mera får ett betydande värde. När de 
flesta har dött av svält och sjukdomar och kanske även av våld och kärnvapenkrig blir en människa 
inte värd mycket. Utan en central makt kan tänkas att det går så illa, att om man går till fots säg en 
mil åt något håll, kan man bli sedd som en främling och inkräktare och rånas och dödas. Det är 
förstås en spekulation. Frågan är om en sådan restkultur ens är möjlig. De som ingår i en restkultur 
innan slutet har rimligen en större chans att överleva.

Efter slutet är alla beroende av resterna från det gamla. De ändliga naturresurserna utvinns i stort sett
inte. En efterfrågan saknas och det är svårt att få ett företag att gå runt. Den kunniga personalen har 
försvunnit. Att köpa vad som behövs är svårt. Befolkningen består av vad som kan kallas isolerade 
oberoende celler. Det finns i stort sett inga affärer, få saker att köpa, lite kan säljas, få 
transportmedel, i stort sett ingen service, ingen fondbörs, inga myndigheter, ingen radio och TV, 
ingen telefon, inget Internet, ingen utbildning, inga vårdcentraler, ingen kommunal äldrevård, ingen 
polis, inga domstolar, ingen välfärd med mera. Livet handlar mycket om att få fram mat.



Ett litet exempel kan nämnas. För att elda behövs ved. För att hantera ved kan det behövas en 
motorsåg. Efter kollapsen finns knappast någon lokal försäljning av motorsågar. Bränsle till sågen 
och kedjor kan knappast köpas. Om någon skulle såga med en handsåg behövs ett sågblad, vilket 
också kan vara svårt att göra lokalt. En yxa ligger inom en rimlig gräns att göra själv. Gamla yxor 
finns nog att få tag på. Produktiviteten blir förstås en bråkdel jämfört med en motorsåg. Veden 
kanske behöver transporteras med en traktor, men det är knappast tänkbart. Kanske även gummihjul 
till en handdriven vagn kan vara svåra att få tag i. El till vinkelslipen och kapskivor finns nog inte 
heller att köpa. Inget kan förmodligen svetsas. Men tyg och rester av kläder och skor kan användas i 
tiotals år. Effektiviteten i allt som görs blir väldigt låg och förstås även välståndet.

Att köpa en liter mjölk i affären kostar en bråkdel av vad det kostar att göra den själv. Idag är det 
främmande för nästan alla att exempelvis handmjölka en ko eller plöja med en häst. Kostnaderna 
med sådana aktiviteter skulle bli väldigt höga. Med tiden kommer rimligen en viss 
effektivitetshöjning. Det finns gott om rester de närmaste åren efter slutet. Det är intressanta 
parametrar, som ett försök i Storfors skulle ge erfarenheter av.

Det är svårt att se att fysikens utveckling kan vändas, både av någon slags märklig slump eller av 
människan. Komplexiteten och de fasta kostnaderna ökar. Det enkla har utvunnits och det svåra 
finns kvar. Efter slutet faller kanske intelligensen snabbare. Men frånvaron av IT drar rimligen åt 
andra hållet.

Områden som saknar livsmedel, fossila bränslen, elkraft och mineraler och är beroende av handel 
och import går mot ett förhållandevis tidigt slut. Brist på varor och service, en låg fart inom det 
mesta, en personlig risk att förlora tillgångar och även det egna livet gör att samhället fungerar 
mindre effektivt. Slutet håller på att formas. Reserverna är stora och kommer att räcka under tiotals 
år. Allt fler sysselsätts inom naturresursernas utvinning. Storfors har för övrigt ett nyare företag som 
monterar bergborrmaskiner åt svenska Epiroc.

Till sist försvinner hoppet
Att konsumera är människans främsta uppgift och är i princip det mest moraliska som kan göras. 
Försök förstå att en hållbar utveckling är en utopi, en slags verklighetsflykt. In i det sista kanske 
människan minskar sina koldioxidutsläpp, eller ber till någon gud eller stark man, eller gör något 
annat irrationellt. Och människan förstår inte sånt här. Hon lurar sig själv. Hon verkar ha fått någon 
slags hybris, som enligt de gamla grekerna går före fall. Hon isolerar sig från verkligheten och flyr 
in i myternas värld.

I samband med klimathotet påstås det ibland att utvecklingen snart har gått så långt att den inte kan 
vändas. I religiösa sammanhang talas det om en vändpunkt och någon slags helig frälsare som 
kommer på besök. Även om många skulle sätta sin tilltro till en sådan figur ändras inte fysiken. Allt 
är ett önsketänkande. Det sista människan ger upp är som bekant hoppet. Utvecklingen löper som 
vanligt på enligt fysiken och närmare bestämt jordskorpans innehåll. Naturresurserna kommer att 
förbrukas tills utvinningen blir för dyr. Den planerade minskningen av koldioxidutsläppen är både 
omöjlig och onödig.

Under tusentals år har människan hoppats på saker med ett religiöst ursprung. Föreställningarna tro, 
hopp och kärlek är starka i människans värld. Sagan om en Gud och hans son har kastats över bord. 
Många tror att kollapsen inte kommer på grund av människans godhet. Hennes demokratiska system
med mänskliga rättigheter försöker hon att sälja till alla. Romanernas och filmernas värld har alltid 
ett lyckligt slut, för annars blir tittarna störda. Och fantasifyllda apokalypser produceras i mängder 
och hjälten överlever förstås. Människan befinner sig i en låtsasvärld med sagor och fantasier, 
speciellt de som tagit intryck av Science fiction. Fysiken har dock sin egen gång och bryr sig 
naturligtvis inte om hur det går. 



Man måste därför vara en cyniker, eller åtminstone realist med en balanserad syn på tillvaron. Man 
bör på något sätt se bakom allt, se varför saker är som de är. Man måste koppla ihop historien med 
framtiden. Se allt som ett pågående förlopp. Ständigt fråga sig varför. Man måste kunna plocka ut 
det viktiga och extrapolera. Någon som inte gör detta är en simpel önsketänkare och mytoman, en 
konsument av dynga som media och makthavare matar ut. Man ska naturligtvis inte heller 
överdramatisera situationen. De gamla grekerna dygderna klokhet, rättrådighet, mod och måttfullhet 
kan komma till nytta. Men dessa har likt Gud och hans son också kastats över bord.

Som nämndes har människan alltid anpassat utvinningen till vad som finns och det kommer hon att 
fortsätta med. Människan kommer att utvinna allt i den takt som ämnet tillåter, så att det mesta tar 
slut ungefär samtidigt. Människan är ju flexibel inom val av konsumtion, ämnen, konstruktioner, 
processer med mera. Ekonomi betyder förövrigt, enligt Wikipedia: “Läran om hushållande med 
begränsade resurser i ett tillstånd av knapphet.”

Europa och vissa andra delar av världen har en hög beskattning av drivmedel till bilar. Skatten har 
gett mindre fordon, färre fordon, kortare körsträckor, mindre motorer, färre automatlådor och 
diverse annat. Skatten gör att bränsle används inom exempelvis kraftproduktion, eller används till att
driva bilar på annat håll i världen. Hur som helst, den höga skatten leder till att välståndet minskar 
och slutet försenas. Skatten kan ses som lämpligt. Mycket som görs är alltså bra.

Subventioner av olika slag och speciellt riktade stöd fungerar dåligt. Skatter måste först drivas in 
och sedan krävs en administration. Det ger oönskade snedvridningar. I värsta fall förloras pengarna. 
Det är mycket effektivare att istället sänka skatten. Subventionen är ofta baserad på en teori om att 
tekniken görs ”mogen” tidigare. Något måste ”göras”, tycker många. En subvention ger ofta något 
som aldrig kommer att stå på egna ben. Ett så kallat marknadssystem som certifikatsystemet för 
"förnybar" el är svåröverskådligt och svänger mycket i pris. En subvention kan även förstöra privata 
pengar, som dras med i satsningar.

Om alla arbetade mindre, skaffade färre barn, brydde sig mindre om allt, gjorde allt sakta, sparade 
inom allt och så vidare skulle välståndet minska och slutet komma senare. Detta är något som 
människan inte styr över. Önsketänkarna och mytomanerna är i princip moralister. De är påstridiga 
och försöker sälja tankar om att alla måste solidariskt göra något, för annars går det åt skogen.

Subventioner kan försena slutet
Människan är låst till vad som finns och kan inte trycka ut vissa saker. Balansen inom vad som 
används sköter vår natur åt oss. Exempelvis använder vindkraften koppar och järn och det har ökat 
priset något på dessa material. De används därmed mindre inom annat. Tidigare nämndes att 
priserna på materialen har ökat nominellt 3-6 gånger sedan år 2000. Samtidigt har vindkraften sänkt 
kraftpriset och mer el använts. I Sverige har elförbrukningen minskats med en elskatt. Elskatten är 
för övrigt främst till för att fjärrvärmen, som ägs av kommuner och stora energibolag, inte ska 
konkurreras ut av den nya tekniken med värmepumpar. Nu styrs elpriset mest av en handel med EU 
och en brist på naturgas. Summa summarum har det ingen större betydelse vad som görs. Om 
hypotetiskt något ämne eller process med större användning skulle förbjudas så kommer bara slutet 
tidigare.   

Det flesta tror att utvecklingen leder till att allt blir bra. Detta är en viktig filosofisk fråga och 
bestämmer om du är en realist eller önsketänkare. Tror på vad du ser med egna ögon, eller är du en 
moraliserande optimist och tror på vad media och makthavare presenterar? Folk borde förstå vad 
slutet innebär, tala om saken, utbilda sina barn, investera rätt, studera saken, informera och så 
vidare. Låt slutet vara en del av livet. Liksom att du en dag försvinner i ett mindre perspektiv bör du 
veta att det mesta försvinner i ett större perspektiv. Som ung i det här landet kommer du att få 
uppleva slutet i både det lilla och stora perspektivet.



Säg att vindkraften subventioneras så mycket att den fossila kraftproduktionen halveras. Ju mer 
vindkraft som byggs desto sämre blir effektiviteten och desto högre blir kostnaderna. De bästa 
vindlägena används först. Kraften kan lättare tas omhand lokalt i mindre mängder. Ju mer som 
byggs desto större förluster fås i överföringar. Ju mer som byggs desto mer kan inte utnyttjas på 
grund av överskott. En betydande utbyggnad leder till ett högre pris på material (stål och koppar) 
och sänker priset på energi (olja och el). Priserna påverkas förstås mindre eftersom konsumtionen är 
stor och sker på många områden.

En önsketänkare tror att ”förnybar” energi ger något ”hållbart”. I så fall är det fel på själva 
ekonomin, vilket det naturligtvis inte är. Subventioner sänker välståndet och försenar som regel 
slutet. Många tror att det finns enkla genvägar. De tror på slagord om en ”hållbar utveckling”. 
Ivrarna är helt förlorade i demagogiska resonemang och försöker vända fysiken upp och ner. 
Försiktigt kan man säga att de är ointresserade av fakta. Man kan också säga många har fått hybris, 
ett slags högmod som går före fall. 

Om vi åt mindre kött- och mjölkprodukter och mer växter skulle jordbruket vara mer konstlat. 
Maten skulle vara sämre. Välståndet skulle minska. Slutet skulle nog komma senare. En betydligt 
senare slut skulle fås om alla åt majsgröt eller något annat enkelt som huvudföda, som exempelvis 
fattiga äter i Afrika. Ett ytterligare steg vore att alla levde som hundar. 

Eller varför inte gå ännu längre och skära av ena handen på alla, eller tömma ut en del av substansen
i huvudet, eller helt enkelt avrätta 99 procent av världens befolkning? Allt skulle senarelägga slutet. 
Det är förstås hypotetiskt och kommer aldrig att inträffa. Som nämndes går livet främst ut på att 
konsumera allt. Att stoppa förbrukningen av något fossilt ämne, ätbart eller annat värdefullt, är 
tokiga idéer, politiskt snack och inget som fungerar. Det är kort sagt människans förmåga och 
längtan efter "framgång" som får utlopp och ger slutet.

Om allt stål i världen skulle produceras ”fossilfritt” skulle mer material, energi, arbete och kapital 
förbrukas per kilo stål. Stålet skulle fördyras och mindre stål skulle tillverkas. Välståndet skulle 
sänkas. Slutet skulle förmodligen försenas. På liknande sätt skulle en upptäckt av mer naturresurser 
också försena slutet. Precis som med vindkraft finns det inget negativt med tekniken i sig. Förbättras
ekonomin med en viss teknik är den per definition bättre. Ju effektivare en teknik är desto mer nytta 
ger den per förbrukat material. 

Att ge sig in i naturens processer och styra vilka material och tekniker som används fungerar inte i 
praktiken. Men visst, mycket toppstyre kan försena slutet och göra alla fattigare. En fri marknad är 
som regel det snabbaste, effektivaste och det bästa sättet att göra slut på allt.

Staten drar in mycket pengar på fossilt drivna bilar. Eldrivna bilar subventioneras kraftigt. De flesta 
köpare av elbilar tar en förlust av ideologiska skäl eller statusskäl. Totalt sett är alltså eldriften 
väldigt dyr. Elbilarna är tyngre. De eldrivna bilarna är i stort sett lika byggda som de fossildriva, 
bortsett från drivsystemet förstås. Litium och kobolt och delvis även koppar, stål och mycket annat 
finns i begränsade mängder. Högre priser på materialen fördyrar de "förnybara” lösningarna.

Att omvandla kemisk energi till mekanisk energi via elektrisk energi är nog mindre effektivt än en 
direkt omvandling i en förbränningsmotor. Större kostnader fås i elbilen, i kraftverk och i 
kraftöverföringar. Elbilens kostnader ökar nog mer när materialen fördyras. I början av 1900-talet 
kunde elbilen konkurrera skapligt, främst på grund av att den kördes sakta och sträckorna var korta. 
T-Forden vägde 550 kg och hade en toppfart 70 km/timme och kördes ungefär hälften så fort. De 
första bilarna påminde om dagens cyklar och var förhållandevis lämpliga för eldrift. Och det fanns 
ju också ett mindre antal elbilar.



De som propagerar för eldrift antyder utan grund att eldriften är miljövänlig. Som nämndes tidigare 
toppade försäljningen av bilar i världen 2017 och minskningen kommer nog att fortsätta. I toppen 
finns världens rikaste man, en teknikoptimist som ska kolonisera rymden, tycker att mänsklighetens 
största hot är en underbefolkning, har sex barn med mera. Kommer hans moraliserande och 
förföriska försök att få folket att lyckas? Nej, naturligtvis inte. Det är inte så konstigt att de i 
samhällets topp har sådana här tankar. Dessa passar in i ledarskapet. Pengar och makt berusar. 
 
Politiska påhitt typ ett större krig, kärnvapenkrig, socialism, minskade koldioxidutsläpp, eldrivna 
fordon, vindkraft, kärnkraft, subventioner av de mest olika slag, fossilfritt stål, vegetabilisk kost med
mera försenar som regel slutet. Påhitten har en minsta gemensamma nämnare i att de försämrar 
människans förmåga att göra slut på allt. Påhitten sänker absolut välståndet fram till kollapsen. 

Skulle vindkraften tiodubblas i världen kanske den fossila kraften halveras. Kollapsen tidpunkt 
skulle kanske försenas. Samtidigt minskar välståndet. Det är svåra frågor och jag har inget klart svar.
Många bortser från att tekniken blir lönsam med dyrare bränslen utan subventioner. Någon egentlig 
skillnad ger inte subventionerna. Man kan förenklat säga att tekniken i princip fås av utvecklingen i 
stort och inte av subventionen. Subventionen kan ses som ett onödigt vågspel fram till att tekniken 
står på egna ben.

Slutet formas nu

Diagrammet ovan visar dels att användningen av energi har ökat något och dels att förbrukningen av
olja har minskat något under 40 år. Sedan 2008 har produktionen av industrivaror per person i USA, 
i Sverige och i många andra västländer minskat cirka 20 procent. Men energianvändningen, 
bränsleförbrukningen, metallanvändningen mer mera har varit ungefär oförändrad. Alltså i 
västvärlden minskar investeringarna och konsumtionen ökar, vilket sker därför att människan 
prioriterar välstånd. Slutet håller på att formas.



Önsketänkarna har en vision om "fossilfrihet" om några tiotals år och det är omöjligt. Kulturen har 
matat folk med lögner till den grad att de tror på det. Det är ungefär som med klassiskt religiösa som
ska till himlen. Önsketänkarna tror alltså att de styr världen. Svenskarna påstås vara sekulära, med är
något av de mer fanatiska folken.

Människan använder cirka 20 gånger mer energi inom fossilt bränsle än vad som stoppas in i 
munnen. Energin används inom motordrift, kraftproduktion och högvärdig värme. Enligt BP 
Statistical Review Of World Energy har energin ett fossilt ursprung till 83 procent. Oljan står för 31 
procent, kolet står för 27 procent och naturgasen står för 25 procent.

Enligt BP Statistical Review Of World Energy minskade förra året mängden olja som kan utvinnas 
från 1 903 miljarder fat till 1 725 miljarder fat, en minskning med 9 procent. Mängden olja i världen 
som kan utvinnas har tidigare justerats ned. De mängder som hittas är en bråkdel av vad som 
utvinns. De redovisade reserverna räcker i 1 725 / 365 dagar x 90 milj. fat per dag = 53 år, om ingen 
ytterligare minskning görs. Det är förstås en teoretisk siffra. Mer intressant är hur mycket 
kostnaderna ökar och det är något som man ser efter hand.
 
Redan på 70-talet var mängderna av olja och annat väl kända. Idag hittas en bråkdel av vad som 
utvinns. Fortfarande är oljan förhållandevis billig. Överskrids nivån för hur mycket världsekonomin 
tål så bromsas ekonomin. Utvunnen mängd olja kan påverkas obetydligt av politiska beslut. 

Om president Biden skulle övertyga Saudiarabien om att öka produktionen och sänka oljepriset så 
påverkas det mesta. Men ändå påverkas inte utvecklingen i stort och när slutet kommer. Den stora 
marknaden runt naturresurserna är ointressant. Men kortsiktiga marknadshändelser är folk desto mer
intresserade av.
 
Socialism och kapitalism
Socialismen och närmare bestämt den tidigare Sovjetiska socialismen allokerar naturresurserna 
mindre effektivt. Centralt fattade beslut ger mindre effektivitet än ett marknadsbaserat system. 
Socialismen verkar göra att människans utveckling toppar på en lägre nivå och senare.

Västtyskarna sa om östtyskarna att de har muren kvar i huvudet. Drygt en generation tidigare var det
samma folk. Det klart att om bostadsytan är mindre, det finns få restauranger, få har råd med en usel 
bil, folk har inte råd med något, toppstyret är omfattande, det mesta är slitet och fult och så vidare så
räcker naturresurserna längre. Det gick bra i rymden och inom det militära. Socialismen klarar nog 
skapligt att fokusera på utvinning av naturresurser och andra stora projekt. Problemet är nog främst 
ledarskap i företagen. Socialismen skulle nog försena slutet. Både styvnackade kapitalister och 
socialister tror för övrigt inte på ett slut. 



Stora och små ingrepp i friheten typ socialism, subventioner av vindkraft, elbilar, fossilfritt stål med 
mera sänker välståndet och kan försena kollapsen. De som lockas av detta är ungefär samma 
personer som lockas ett klimathot, en hållbar utveckling, flyktingars rättigheter, rättvisa åt alla 
världens folk med mera. Att socialismen kraschade beror i princip på att ”friktionen” blev för hög 
och det uppmärksammades att systemet inte höll måttet. Oreglerade marknader har en överlägsen 
förmåga att ge välstånd. Kapitalismen och kort sagt friheten är dessutom bättre på att upptäcka att 
systemet tar slut, även om friheten i själva tänkandet idag är mycket deformerad.

Mer koldioxid i atmosfären ger fördelar som att det växer bättre, både av koldioxidens gödande 
effekt och en högre temperatur, mindre energi åtgår för att hålla varmt inomhus, mindre kläder 
behövs utomhus, vägar och annat fryser inte sönder, mindre snö fås att hantera med mera. 
Koldioxidhalten i atmosfären kommer att vara hög under hundratals år. Människan använder kolet 
ytterligare en gång som växtgödning.

Diagrammen ovan från det finska Naturresursinstitutet och SLU visar skogens ökande tillväxt. Även
skördarna inom jordbruket har ökat. Att koldioxiden påverkar växtligheten positivt framgår tydligt 
av en flygbild från 50-talet. Titta på träd och buskar och se hur glesa de är. Sedan dess har 
koldioxidhalten i atmosfären ökat från 315 till 420 ppm. Det växer därför långt mer. Växterna är 
svältfödda på koldioxid. En minskning till 200 ppm skulle döda det mesta.

För 5000-8000 år sedan växte det stora skogar på Norrlands kalfjäll. Då var temperaturen i norden 
omkring 4 grader högre än idag. Detta har undersökts av professor i naturgeografi Leif Kullman på 
Umeå universitet. Säg att nivån ökas till 500 ppm. Då fås en än bättre växtlighet, både av en ökad 
koldioxidhalt och en högre temperatur. Allt annat oförändrat skulle skördarna kanske dubblas 
jämfört med vad de var för några hundra år sedan med 280 ppm.



Ovan visas världens uppskattade befolkning sedan historiens början. Digerdöden och annat gav en 
nedgång under 1300-talet. En uppgång kom på 1700-talet med upplysningen. Välståndet har nyligen
minskat i ledande länder. Vid slutet minskar befolkningen snabbt enligt extrapoleringen.

Under historisk tid har människans haft sämre tider när det har varit kallt. En meteorit kan på ett 
ögonblick ge ett betydligt kallare klimat. Sannolikheten för detta är naturligtvis liten. Dinosaurerna 
dog snabbt av mörker och kyla av en meteorit för 66 miljoner år sedan. För 12 000 år sedan slutade 
den sista istidens och då började människan med jordbruk. 

Under cirka en miljon år har det ungefär varje cirka 100 000:e år varit en kortare värmeperiod med 
en  ungefärlig längd 10 000 år. Den nuvarande värmeperioden har varat ungefär 12 000 år, så 
förhållandevis snart blir det nog kallt. Värme inget att vara rädd för. Mer koldioxid gör att en växt 
behöver mindre vatten och det växer bättre med torka. Dagens bekämpning av koldioxidutsläpp 
kommer i princip från mytomani och önsketänk.

Om människan hypotetiskt vore mer intelligent skulle utvecklingen gå snabbare och slutet komma 
tidigare. Hon skulle till och med kunnat utvecklas en värmeperiod (100 000 år) tidigare och nu vara 
helt utplånad. Slutet kan omvänt försenas med en så enkel sak som att gräva gropar och sedan fylla 
igen dessa. Alternativt kan ett korrupt, planekonomiskt och toppstyrt system införas. Om dessutom 
allt företagande vore totalt förbjudet skulle systemet blir än mer hållbart. . .    

Vissa förespråkar att människan för en ökad intelligens avlas på liknande sätt som husdjur. Det 
påstås att efter omkring 10 generationer skulle intelligensen nå ett tak på cirka 200 i IQ. Men det 
skulle knappast leda till något vettigt. De flesta länder är slut om 1-2 generationer.

Skulle naturen som klimatalarmisterna menar ha stora självförstärkningar skulle livet inte finnas. 
Temperaturen och en mängd annat skulle sprätta hit och dit. Människan finns därför att naturens 
självförstärkningar är små och har en balans. Detta står långt över människan och hennes lilla värld. 
Skulle solens strålning minska eller öka med tiotals procent skulle vi inte finnas. Koldioxidens 
problem liknar vad som på juridiskt språkbruk kallas en nullitet, något som saknar rättslig verkan 
och är omöjligt.
 
Människan är naturens klart största störning och hon tror att hon ställer saker tillrätta. Men hon 
härjar med tokiga teorier och religioner och det ena är mer galet än det andra. Snart är det slut, men 
av helt andra orsaker än moralisterna tror. 



Vilka länder kollapsar först?

Kulturer som är isolerade från omvärlden klarar sig förhållandevis bra, typ infödingar som bor i 
hyddor, jagar med spjut och går utan skor på fötterna. En sådan kultur är ineffektiv, saknar framgång
och klarar sig bättre. 

Sverige importerar livsmedel, handelsgödsel, olja och en mängd annat och har en betydande export. 
Landet har också en hög specialisering, ett högt välstånd och stora reserver. Men med tiden, när 
pengarna tappar sitt värde, världshandeln minskar ytterligare, staten ger en ny socialhjälp, samhället 
förfaller på de mest olika sätt, många ordnar sin egen försörjning med mera, då kommer slutet.

När oljan i Sverige fördyras och volymerna minskar får livsmedelsförsörjning, transporter, industrier
med mera först vad som behövs. Tillgångarna av järn kanske används inom någon slags 
byteshandel. Ett mindre köttätande, mindre matsvinn i hela kedjan, en snålare diet, ett full 
utnyttjande av åkerarealen med mera följer. Livmedelsimporten är cirka 50 procent av värdet och 
mindre av kalorierna. De importerade produkterna är som regel mer utvecklade och dyrare. Landets 
oljeskiffer kanske börjar att utvinnas. 

Sverige har allmänt dåliga förutsättningar och försvinner nog tidigt. Andra sådana länder är Belgien,
England, Holland, Israel, Japan, många arabländer med mera. Kina och speciellt Europa har allmänt 
dåligt med naturresurser. Länder med större tillgångar frodas längre, som exempelvis USA, Kanada,
Ryssland och Australien. USA har till skillnad från Sverige olja, kol, livsmedel med mera.

Moralister skulle kunna argumentera att de kvarvarande naturresurserna tillhör alla. Men det 
fungerar inte. Nationalismen växer. ”Kom inte hit era djävla idioter”, svarar de kanske. Gör 
moralisterna slag i saken blir det nog ett stort krig. Ryssland har kanske 20 procent av världens 
naturresurser, 2 procent av befolkningen och har kärnvapen att försvara sig med. Historiskt har det 
varit svårt att utnyttja en ockupation. Förr eller senare får ockupanterna problem. På senare tid 
verkar ryssarna ha förstått att de inte vill ha med Europa att göra.

Utan en gemensam historia med ockupanten misslyckas som regel en ockupation. Se exempelvis 
vad som hände i Afghanistan, Korea, Manchuriet, Östtyskland, Vietnam med mera. Vanligen kom 
en inkräktare långt bortifrån och försökte sälja någon slags ideologi, kanske med någon slags 
värdegrund om en demokratisering. Så en ockupation bör bara glömmas.



Det vore lämpligt att byta attityd och lägga ner militären och ha bra relationer med Ryssland, liksom
naturligtvis med alla länder. Åtskilliga års BNP har lagt ner på krig till ingen nytta under mer 500 år.
Stora belopp och många liv har förlorats. Sedan Sverige kom till på medeltiden har i stort sett 
gränserna varit oförändrade, bortsett från under vissa krigsperioder när gränserna var långt söder ut, 
på områden med helt andra språk och kulturer. Dessa gränser kunde naturligtvis inte hållas. De 
nordiska grannländerna har under långa perioder ockuperats. De tokiga kungarna och självmördarna 
Gustav II Adolf och Karl XII säger kanske något om svenskarnas mörka genetiska arv.

Svenskarna är fast i en moralism, ett slags obstruerande och klagande som har pågått i hundratals år 
med någon sorts frälsning av världen. Tidigare spårade det ur med en statskyrka med totalitära drag, 
baserat på en bok given av Gud. Moralismen var omfattande. Alla skulle läsa katekesen och 
kunnigheten i läsning var nog högst i världen. På 1800-talet i England var välståndet långt högre än i
Sverige. Landet stod utanför andra världskriget eftersom det var splittrat och inte kunde plundras på 
så mycket. Vad landet hade kunde tyskarna enkelt köpa. Landet var tidigt ute med en ny moralism 
med en växthuseffekt. Idag verkar den främsta moraliserande stollen vara unga fröken Thunberg.

Inte ens andra världskriget krigsekonomi hade någon större betydelse för naturresursernas 
uttömning. Ekonomin växte ändå och kollapsen närmade sig. Efter ett krig är folk generösa. På 60-
talet tog vänstern fart i Europa. Amerikanarna hade ett högt välstånd efter kriget. Redan på slutet av 
40-talet hölls vänstern tillbaka av bland annat burdusa metoder av senator Joseph McCarthy. Den 
högsta marginalskatten på inkomster i USA var 91 procent fram till 1963 och 70 procent fram till 
1981, uppenbart för att begränsa vänstern. När amerikanarna med president Reagan sänkte skatten 
1981 så gjorde svenskarna samma. Och de har en myt om ”den underbara natten”. Svenska stolta 
nationalister lever i en isolerad värld och inser ogärna att de påverkas av andra.

Vid sämre tider resonerar folk åt andra hållet. De blir än mer nationalistiska och tänker mer på det 
egna. På liknande sätt var det på 30-talet. Välståndet är högre nu, men en nedgång är på gång och 
det oroar människor, trots allt som globalisterna och makthavarna matar ut. Världen går alltså i 
nationalistisk riktning. Ett större krig mellan USA och Kina är svårt att tänka sig. Ett krig måste 
rimligen ha någon slags drivkraft och det finns knappast när världen krymper. Det finns helt enkelt 
mindre att kriga om och därför är ett större krig osannolikt.

Hur reagerar människan när hon förstår att slutet kommer? Efter att ett land som Sverige utplånas 
kan slutet knappast förnekas. Det räcker kanske att välståndet halveras. Var beredd på att 
moralismen, PK-samhället och agendajournalistisken kommer att öka. Sociala biprocesser är dock 
svårare än tvingande fysiska realiteter att förutsäga. Kort sagt är det sociala ett stort flum och inget 
som bör ägnas någon tid.



Tydlighet av Romklubben

År 1972 prognostiserade Romklubben ett kommande slut, men inte av koldioxidutsläpp utan av 
sinande naturresurser. Simuleringar gjordes med de nyligen använda datorerna. För uträkningen 
behövdes egentligen inga datorer, men tekniken var i ropet på den tiden. Då var samhället mer öppet
och arbetet var lätt att publicera. Folk var på sätt och vis mer vakna än idag. Romklubbens rapport 
”Tillväxten gränser” såldes i mer än 30 miljoner exemplar. Prognosen gällde främst 
jordbruksproduktion mätt i kilo per person och industriproduktionen i mätt volym varor per person. 
Även befolkningens storlek uppskattades. Idag består befolkningen av mytomaner och önsketänkare 
och de är inte intresserade av sånt här. Många kallar negativa prognoser för domedagsprofetior.

Diagrammet ovan visar ”world model standard run” i den första prognosen från 1972. Jordbruk-och 
industriproduktionen per person toppar omkring 2012. I prognosen redovisas kända reserver och vad
som antas upptäckas. Förbrukningen sker med en viss ökning. 

Romklubbens första prognos hade dock ett fel. Jordbruksproduktionen år 2100 påstods per person 
bara vara omkring hälften av vad den var år 1900. Befolkningens topp påstods vara år 2050, hela 38 
år efter jordbruks- och industriproduktionen toppade. Även industriproduktionen föll till närmast 
noll år 2100. Förklaringen till detta är att Romklubben nog antog, vilket var allmänt accepterat vid 
den tiden, att världen starkt konvergerar och att alla länder hjälper varandra till slutet. Så 
Romklubben antog vad jag förstår att hela världen upphör ungefär samtidigt. 

Istället får land efter land en avslutning oberoende av varandra. Länder med ett högre välstånd kan 
inte hindra fattiga länder från att duka under. Rika länder kommer att leva under många år 
förhållandevis opåverkade. Sverige kollapsar tidigt främst av att ett högt skattetryck, små 
transfereringar, ett stort handelsberoende, en betydande överbefolkning och etniska motsättningar.



Samma forskare presenterade en uppdatering 1992 kallad Beyond the Limits och utan dessa fel. 
Se diagrammet ovan. Jordbruks- och industriproduktionens topp antogs vara 2018 respektive 2022, 
vilket är cirka 6 år respektive 10 år senare än i prognosen från 1972. Befolkningstoppen är 
tidigarelagd till 2030. Jordbruksproduktionen per person år 2100 är nu betydligt större än år 1900. 
Det viktiga i båda prognoserna är förstås att naturresurserna sinar.

Välståndet är nu inne i en platt fas. I många länder har minskningen börjat. Industri- och 
jordbruksproduktionen minskar totalt sett. Tiden för kollapsen varierar förstås mellan olika länder. 
Sverige uppskattas kollapsa om 28 år. Långt senare kollapsar länder som USA, Ryssland, Kanada, 
Australien med mera. Där är kollapsen mer avlägsen och svårare att förutsäga. Kanske rika länder 
när andra faller bort på något sätt skyddar sig med någon slags omstrukturering, men det är svårt.

Enligt Romklubben toppar industriproduktionen något efter jordbruksproduktionen. 
Industriproduktionen är mer toppig. Detta beror på att det är lättare att spendera pengar på prylar än 
på mat. Nu är vi rika på “prylar”. En märklig kurva är ”est. population without collapse”, som ger ett
allmänt luddigt budskap. Psykosen om koldioxiden och klimatet var påbörjad.

Med åren förlorade Romklubben sin integritet och blev en del av klimatlobbyn. Klubben gick då 
emot sin egen prognos. Budskapet om ett slut sålde uppenbart inte. Det var publicitet som lockade 
och budskapet var inte attraktivt. Klubben leds idag av svensken och rädda-världen-mannen Anders 
Wijkman. I centrum finns olika påhittade mål med uppvärmning 1,5 grader och 2,0 grader enligt ett 
avtal i Paris. Människan ska försöka att nå målet med 1,5 grader, menar de troende. För detta behövs
stora uppoffringar. De goda krafterna måste mobiliseras. En ideologi styr och förblindar.

Romklubbens arbete kom före komplexitetens negativa effekt, intelligensens minskning och 
naturresursernas fördyring. Men de flesta naturresurserna var upptäckta och därmed kunde ett slut 
förutses. Det var för ju för 50 år sedan. Nu är det ungefär 30 år kvar och folk är mer förlorade än 
någonsin. Nu måste saken tryckas in med övertydlig information, som jag har. Men det hjälper nog 
ändå inte så mycket. Vi får se.  

Fertiliteten minskar och medellivslängden faller
Männens spermier minskar i antal. Professor Shanna Swan i USA har studerat 185 undersökningar i 
40 länder och påstår att mellan 1973 och 2011 har spermiernas antal minskat med 52 procent. 
Minskningen är drygt 1 procent per år. Skulle minskningen fortsätta i den takten är fertiliteten nere i 
noll 2045, men av andra anledningar minskar den nog inte så fort på slutet. 



Den minskade fertiliteten är svår att påverka för människan. Swan menar att främst plasterna och 
speciellt i kombination med mat är det mest farliga. Få bryr sig om exempelvis drycker och mat 
förvaras i kärl av plast. Producenterna måste anpassa sina produkter och göra de mindre farliga, 
säger Swan. Men det är inte lätt eftersom de skadliga ämnena finns på så många områden. EU har 
gjort mycket, men har bara skrapat på ytan.

Fertiliteten antas minska av så kallade ftalater, som används som mjukgörare i plast och gummi. 
Ftalater används i PVC i bland annat golv, tapeter, bilar, elsladdar, skor, bekämpningsmedel, 
parfymer med mera. Med åren lämnar mjukgöraren plasten och den hårdnar. De mest skadliga 
ftalaterna förbjöds 2007. Bisfenol A är också skadligt och används vid tillverkning av 
polykarbonatplaster och epoxi. Vi omges av de farliga ämnena och en daglig dos kan vi inte göra 
mycket åt. Kanske lukten i en ny bil kommer från plaster och annat som skadar människan. Även 
fiskar, fåglar, reptiler, insekter med mera anses ha påverkats av dessa gifter. Fertilitetens fall får nog 
ingen praktisk betydelse för länder som upphör tidigt. Men länder som överlever i hundra år kan 
påverkas betydligt.

I många rika länder har medellivslängden toppat och USA leder nedgången. Se de två diagrammen 
nedan. De knarkdöda i USA är nu upp i cirka 100 000 och de är ofta yngre. Medellivslängden i USA
var som högst år 2014. Den blå kurvan antyder att många fler västländer har nått en topp. En 
extrapolering har gjorts utanför diagrammet. I Sverige fortsätter medellivslängden att öka. Men 
medellivslängd är ingen bra indikator på hur länge ett land överlever. Skulle många äldre 
improduktiva avlida så underlättas situationen för yngre. USA har mycket naturresurser, är relativt 
självförsörjande och upphör senare än de flesta länder, trots en fallande medellivslängd.



Kolbrytningen har kanske toppat
Kol används för tillverkning av stål och cement och främst för generering av el. Diagrammet nedan 
visar kolets användning och topp i tre industriländer, England, Tyskland och Japan.

Diagrammet nedan visar den total kolutvinningen i världen. Utvinningen per person har minskat 
rejält sedan omkring 2013. Kolet finns allt djupare, är i tunnare skikt, har en lägre halt, har ett lägre 
värmevärde, har en högre askhalt, mer vatten pumpas, transportavstånden har ökat, personalens 
kvalifikationer ökar, byråkratin fördyras med mera. Förra året slog kolutvinningen i Kina ett nytt 
rekord. I år förväntas en ytterligare ökning. Kineserna själva säger att kolutvinningen kommer att 
toppa 2025 och det beror nog på att det inte har mer, men det säger de förstås inte. Kolet står för 60 
procent av energin i Kina.



Under ett par år har priset på kol mer än dubblats och detta är före kriget i Ukraina. Diagrammet 
ovan gäller för kol exporterat från Indonesien. Newcastle i Australien har liknande priser. Kolpriset 
har under något år mångdubblats.

Enligt en sammanställning gjord sommaren 2021 av US Energy Information (ingen bild) dubblades 
produktiviteten mätt i ton kol per arbetad timme i USA från mitten av åttiotalet till år 2000, både 
väster och öster om Mississippifloden. Sedan sjönk produktiviteten ungefär 30 procent till slutet av 
2020. Det finns dock saker att tillägga. Förr utvanns stora mängder högvärdig antracit. Nu är den 
tillgängliga antraciten närmast slut och det billiga fuktiga brunkolet har tagit över. Kolet har ett lägre
energivärde och en högre askhalt. Så det är inte samma sak som jämförs.

Produktiviteten har även ökat fiktivt av att kostnader överförs till leverantörer utanför gruvan, bland 
annat inom investeringar i dyrare och effektivare maskiner, som kräver färre anställa. Färre anställda
ökar naturligtvis produktiviteten per anställd. På senare år har mindre gruvor och gruvor med sämre 
produktivitet stängt och detta har också gett en högre fiktiv produktivitet. Produktiviteten i USA 
inom kolbrytningen har sedan år 2000 har gissningsvis halverats. Statistiken är inget vidare, men 
man kan utgå från att produktiviteten i USA fortsätter nedåt med en halvering ungefär vart 20:e år. 
USA har mycket kol och förmodligen kommer en halvering tätare i andra länder och inom andra 
ämnen.



Många provinser hade rullande strömavbrott i höstas. Kommunistpartiet uppmanade kolarbetarna att
arbeta för landets bästa. Därefter reglerades det maximala priset på kol till 900 Rmb/ton. Sedan 
länge har elpriset varit reglerad. Produktiviteten har ökat betydligt, men är ändå låg. Kineserna 
kopierar och importerar förstås teknik från västvärlden. En kinesisk gruvarbetare bryter cirka 
2 000 ton per år, vilket kan jämföras med ungefär det femdubbla i USA. Utvecklingen på 
kolområdet i Kina har varit mycket snabb och det är svårt att få information om vad som sker i 
landet. Därför görs ingen jämförelse inom produktivitet.

Diagrammet ovan kommer från USA:s centralbank och visar exportpriset för kol från Australien. 
Landet är världens största exportör av kol. Från 1990 till år 2000 minskade priset rejält. Därefter 
ökade priset ungefär 5 gånger. Realt ungefär halverades priset och sedan tredubblades det.

Utsläppen av koldioxid per person i världen har varit i stort sett konstant under de sista 50 åren. 
IPCC har en mängd orealistiska scenarier för koldioxidutsläpp. Det finns helt enkelt inte så mycket 
att bränna. Forskarna är ändå förhållandevis sansade. Men det har mindre betydelse, för politiker, 
klimatalarmister, journalister med mera överdriver enormt. Produktiviteten i utvinningen av bland 
annat kol har mer än halverats sedan år 2000. Dessa tyckare har fått hybris och är inte intresserade 
av att kolet och annat sinar och vill istället moralisera. Alla ska engageras i den stora kampen.



Idag är kolpriset realt 3-4 gånger högre än år 2000. Prisökningen har varit ungefär lika stor på olja, 
naturgas, stål, koppar, aluminium, kvävegödning, fosfat, vete, virke med mera. Samtidigt har 
utvinningen, biltillverkningen, köttproduktionen, välståndet med mera toppat. I stort sett allt har 
toppat och är på väg ner. Kurvorna pekar alltså åt fel håll.

Pengarna försvinner i en inflation 
Priserna kan minska i en deflation, trots en betydande stimulanspolitik. Om saker förväntas falla i 
pris kan det vara bättre att vänta med att köpa. En deflation skulle ge seriekonkurser och ett tillfälligt
bakslag i ekonomin. Detta är vad centralbankerna fruktar mest. Därför ökas stimulanserna av 
ekonomin när börserna sviktar. Men nu när inflationen drar i väg så är det nödvändigt att minska 
stimulanserna. Vi går kanske mot en stagflation, med både hög arbetslöshet och inflation. Man kan 
då inte trycka mer pengar för då ökar inflationen än mer, men det kan ändå vara det minst dåliga.
 
Innan kollapsen stagnerar utvecklingen. Färre antal bilar säljs, maten förenklas, resandet minskar, 
färre nya kläder köps, färre kapitalvaror omsätts, fler byter jobb med mera. När folk skär ned på 
konsumtionen pressas de finansiella beslutsfattarna från två håll. När omsättningen minskar kan 
ägare av bostäder, banker, aktier, mark och annat hamna i konkurs. I valet mellan deflation och 
inflation har beslutsfattarna ett begränsat handlingsutrymme. 

Våra ledare kunde nog inte göra så mycket annat än att stimulera ekonomin. Det började kan man 
säga när president Nixon bröt dollars koppling till guldet. Oberoende personer kan leva i en egen 
bubbla och tro på fysiskt guld och dess raka motsats, kryptovaluta. Sedan november har en bitcoin 
fallit i värde med 2/3. Hur som helst har åtgärderna ingen större betydelse för när slutet kommer.

Inflationen i USA i juni var 9,1 procent. Under månaderna dessförinnan var inflationen 8,3 - 8,5 - 
7,9 - 7,5 - 7,0 - 6,8 - 6,2 - 5,4 procent. Inflationen i Sverige är liknande. Centralbankerna har sänkt 
räntan och lånat ut stort och har tomt i verktygslådan. USA har stora utlandsskulder och tjänar på 
inflationen. Landet importerar mer än det exporterar. Sverige har länge tvingas göra det motsatta. 
Siffrorna är för övrigt förvånande lika mellan länderna.   

Maten och naturresurserna var som billigast år 2000

Diagrammet ovan visar vetepriset i Kanada under 150 år. Källan är oklar. Diagrammet är intressant 
eftersom det är uppräknat för inflation och går långt tillbaka i tiden. De sista 5 åren visas i 
diagrammet nedan. Priset var som lägst omkring år 2000, när de ändliga naturresurserna också var 
som billigast. 

  



Den gula kurvan i diagrammet ovan visar FAO:s Food Price Index för juni 2022. Indexet bildades i 
början av 60-talet. Indexet kommer från priserna på de vanligaste livsmedlen, som kött, 
mjölkprodukter, spannmål, vegetabilisk olja och socker. Varje grupp är sammanställd från en mängd
undergrupper från hela världen. Båda diagrammen har priset som lägst år 2000. Sedan dess har 
Indexet ökat från cirka 68 till cirka 154. Jämfört med år 2000 var ökningen den sista juni 154 / 68 = 
126 procent.
 
Sedan år 2000 ökade priset på olja, kol, järn, koppar och annat cirka 3-6 gånger. Denna siffra är 
högst ungefärlig och är både före och efter inflation. Priset på de ändliga naturresurserna har alltså 
ökat mer än för livsmedlen och det är logiskt. Prisökningarna på naturresurser och livsmedel kom 
samtidigt.

Världens köttproduktion per person stagnerade på 2010-talet, vilket visades i ett diagram på sidan 
17. Maten kommer snart att blir dyrare i en global inflationen och då minskar nog produktionen av 
kött.

Priserna på livsmedel påverkas av priset på konstgödsel, utsäde, mark, maskiner,.löner, skatter, 
transporter, bevattning, el, olja, stål, distributionskostnader med mera. Under det sista året har bland 
annat priset på konstgödseln mer än dubblats. Hypotetiskt utan konstgödseln hade världens 
befolkning varit långt mindre och bara detta är svårt att föreställa sig. Att landets befolkning 
krymper till närmast noll om 28 år är mycket svårt att föreställa sig och speciellt för någon som är en
mytoman och önsketänkare. 

Sveriges jordbruk har en låg intensitet och outnyttjade ytor. Landet har en betydande import av 
livsmedel, vilket beror på många saker. Landet har en politik som främjar handel, stora marginella 
ytor som är sämre för jordbruk, EU-regler som gynnar mark i träda, ett nordligt läge, en överbetald 
outbildad arbetskraft, mycket djurskyddsregler, världens högsta dieselskatt, en skatt på konstgödsel 
har funnits med mera. Så länge varor kan importeras kan produktionen enkelt ökas. Under många år 
har befolkningsökningen i Sverige varit större än i Europa och USA. 

FAO ger ut en årsbok med hundratals sidor. I den senaste boken finns FAOS:s Food Price Index i ett
antal diagram. Men trots att Indexet har funnits sedan början av 60-talet nämns bara de sista 3-20 
åren. En så kort tid räcker inte för att visa att jordbrukspriserna minskade och sedan ökade. 
Samtidigt översvämmas läsaren av irrelevant information. Det finns många diagram med en kraftig 
ökning av jordbrukets omsättning, vilket främst beror på högre priser. FAO ger en felaktig bild av 
att det går bra.



FAO har föga förvånande ingen åsikt i kontroversiella frågor och försöker istället dölja 
utvecklingen. På liknande sätt hanterar LKAB situationen inom gruvindustrin, vilket nämndes 
inledningsvis. Bristande redovisning kännetecknar de flesta stora byråkratiska organisationer och 
företag. De består kort sagt av moralister, populister, önsketänkare och mytomaner.

Industriproduktionen har toppat

Diagrammen ovan från OECD visar industriproduktionen i några ledande industriländer. Det nedre 
diagrammet visar de så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Kina är 
förstås i en klass för sig. Observera att inget av diagrammen visar uppgifter per person.



Enligt diagrammet ovan från USA:s centralbank föll industriproduktionen sedan 2008 i USA med 
cirka 9 procent. Hantering av el och vatten ingår. Befolkningen i USA har ökat cirka 10 procent. 
Totalt per person har industriproduktionen fallit cirka (1 - 0,09) x (1 - 0,10) = 18 procent.
 

Diagrammen ovan och nedan från SCB visar att Sveriges industriproduktion minskade med cirka 8 
procent från 2008 till mars 2022. Befolkningen ökade samtidigt cirka 12 procent. Totalt per person 
har industriproduktionen fallit cirka (1 – 0,08) x (1 – 0,12) = 19 procent.



Japans industriproduktion toppade 2008 (se diagrammet 2 sidor tillbaka). Under de sista 5 åren har 
produktionen fallit med 9 procent. Innan dess, mellan 2008 och 2017, var fallet cirka 10 procent. 
Under denna tid har landet haft en i stort sett konstant befolkning. EU-28 minskade 
industriproduktionen något och samtidigt ökade befolkningen något.

Enligt diagrammet ovan från USA:s centralbank toppade industriproduktionen i Storbritannien redan
år 2000. Sedan dess har den minskat med 12 procent. Befolkningen ökade samtidigt med 16 procent.
Per person minskade industriproduktionen med hela (1 - 0,12) x (1 – 0,16) = 26 procent. Ungefär 
lika stor eller större har minskningen varit under senare år i Argentina, Brasilien, Spanien, Sydafrika
med mera.

Åkerareal i Storbritannien är cirka 3 gånger större än i Sverige. Befolkningen är mer än 6 gånger 
större. Landet har alltså sämre förutsättningar och är pressat på många sätt. Landet har dock 2-5 års 
förbrukning av olja, naturgas och kol.



Kinas industriproduktion visas ovan. Sedan 2008 har industriproduktionen ökat hela 6,0-2,2/2,2 = 
172 procent. Befolkningen har sedan 2008 ökat cirka 7 procent (Sverige 12 procent). Idag ökar inte 
längre befolkningen i Kina. Per invånare ökade industriproduktionen cirka 161 procent. 
Bränsleförbrukningen per person har varit i stort sett oförändrad både i Kina och västvärlden. Men 
Kina kommer förstås inte att rädda världen och inte ens sig själv.

Diagrammet ovan är från USA:s centralbank och visar sålda kapitalvaror med en livslängd över 3 år 
och per person i USA. Som framgår har försäljningen minskar ungefär en procent om året under 25 
år. Folket i USA har blivit fattigare och trenden kommer att fortsätta nedåt. 



Världshandeln har minskat 25 procent

Den blå kurvan i diagrammet från Världsbanken visar världshandeln mätt i volym, vilket inkluderar 
inflationen. Världshandeln toppade 2008. Världens befolkning har sedan dess ökat 17 procent, vilket
betyder att världshandeln per person minskade ungefär 14,5 procent. Dessutom minskade handeln 
cirka 9 procent fram till 2015 och därefter med gissningsvis 4 procent. I så fall har världshandeln per
person minskat till 0,855 x 0,91 x 0,96 = 74,7 procent. Det är alltså en minskning med ungefär 25 
procent.

Inflation är en komplicerad sak. Påverkan från nya och bättre varor nämndes tidigare. Ekonomin har
förändrats med exempelvis fler väktare och en mängd annat. Skulle inflationen ha varit större än vad
som redovisas har världshandeln minskat än mer. Allmänt kan antagas att beslutsfattarna har skruvat
i statistiken, ofta säkert omedvetet. 



Diagrammet ovan kommer från statistikföretaget Statista och visar världens export mätt i biljoner 
USD före inflationen. Mellan 2011 och 2022 uppskattas inflationen globalt till 25 procent, vilket 
innebär att exporten minskade med 1,25-1 / 1,25 = 20 procent. Under samma tid ökade världens 
befolkning med cirka 13 procent, vilket betyder att exporten per person minskade med 1,13-1/1,13 =
11,5 procent. Under de 11 åren ökade exporten enligt diagrammet med cirka 19/18 = 5,5 procent 
(uppjusterat för coronan). Totalt minskade exporten till cirka 0,885 x 0,80 x 1,055 = 74,7 procent. 
Det är en minskning med ungefär 25 procent. Så det stämmer med Världsbankens uppgifter ovan. 

Om diagrammet hade inkluderat inflationen och befolkningens storlek hade toppen varit 2011-2014.
Därefter hade handeln minskat kraftigt. Bättre diagram än ovan kan inte hittas på nätat och det tyder 
på någon form av centralstyrd påverkan. Statistiken kommer från räknenissar inom Världsbanken, 
OECD, EU med mera.

En expansiv penningpolitik är vanlig, helikopterpengar har kommit, medellivslängden faller i vissa 
länder, världshandeln har minskat, nationalismen har ökat, demokratin har minskat, brottsligheten 
har ökat, fler har psykiska störningar, antibiotikaresistensen har ökat, bilåkandet har minskat, 
användningen av droger har ökat, bidragen har minskat, invandringen har ökat med mera. I stort sett 
alla kurvor pekar åt fel håll.
 
Under kriget importerades bland annat kol och koks, konstgödsel och handelsstål från Tyskland. 
USA och Argentina sålde till oss bland annat spannmål, olja, mineralolja, bomull och kaffe. Olja 
från alunskiffer framställdes i Kvarntorp utanför Kumla. Ladugårdarna var många och små. 
Arbetshästar fanns det gott om. Transporterna hade en liten omfattning. Järnvägen använde svensk 
el och tyskt kol. Företagen var mindre. Saker av de mest olika slag tillverkades lokalt. Befolkningen 
var cirka 40 procent mindre än idag. Idag är beroendet av utlandet långt större.

Sverige är som få länder beroende av handel. Många specialister har en hög utbildning och 
sysselsätts i exportindustrin. En stoppad tillförsel av mat, kvävegödsel och olja skulle snabbt ge 
problem. Det finns ingen tillverkare av bilbatterier, cykelkedjor, gummistövlar och tusentals andra 
saker. På många områden är kompetensen borta. Världshandelns minskning kommer att fortsätta.

Ökat välstånd i fattiga länder



Diagrammet på föregående sida kommer från Världsbanken och visar real tillväxt per person i 
världen för tiden 1960-2020. Från 2011 till 2021 ökade tillväxten (11 397 – 10 516)/10 516 = 8,4 
procent, vilket är 0,8 procent årligen. Siffran för 2021 är höjd till vad den var 2019. På sidan 10 
nämndes att tillväxten i Sverige under de sista 7 åren var 0,7 procent per år. Sverige har alltså 
ungefär samma tillväxt som övriga världen. En extrapolering har gjort av mig i diagrammet.

Diagrammet ovan visar real tillväxt per person enligt principen med PPP, som innebär att tillväxten 
är justerad efter lokal prisnivå och köpkraft. Diagrammet kommer också från Världsbanken. Mellan 
2011 och 2021 med PPP ökade tillväxten realt per capita med (16 897 – 14 260)/14 260 = 18,5 
procent = 1,7 procent årligen. Minusposten är gissningsvis i det genomsnittliga landet 1,0 procent 
per år. Välståndet ökar i så fall med 1,7 - 1,0 = 0,7 procent per år. Denna siffra är mer osäker än den 
för Sverige. Fattiga länder ligger efter och att det är inte så konstigt att de fortsätter uppåt under en 
tid. De är mindre utvecklade och minusposten är lägre.

I vissa fattiga länder ökar välståndet mer än 2 procent per år. Ett fattigt land är mindre utvecklat och 
kan lättare kopiera andra och komma uppåt. Under mer än 10 år har länder som Spanien, Brasilien, 
Sydafrika och många andra tappat mer i välstånd än Sverige 

Fattiga länder och speciellt landsbygdsområden i dessa länder klarar sig betydligt bättre. De lever 
inte så långt från en restkultur. Men områdena har i stort sett ingen BNP och än mindre får de. Så de 
närmast upphör att finnas till i statistiken.

När slutet i ett land närmar sig så undviker nog andra länder att handla med landet. Rika länder vill 
inte få flyktingar och ockuperas av desperata människor. Det var detta som Romklubben verkade 
missa i prognosen från 1972. Detta kan delvis ses i Ryssland idag. Länder rika på naturresurser är 
medvetna om vad det innebär. Ryssarna gör det bästa för sitt land och bryr sig mindre om 
sanktioner. Att driva något demokratiskt till slutet som många andra gör har de inget intresse av. 
Putins popularitet har ökar betydligt i samband med kriget. Det är ju inte politiskt korrekt att nämna 
att världen snart kommer till ett slut. Detta har rimligen ledarna i Ryssland klart för sig. 



Exponentiell uppgång och nedgång
Från historiens början till omkring år 1500 var tillväxten cirka 0,1 procent. I mitten av 1800-talet 
kom tillväxten över 1 procent. Se diagrammen på nästa sida och på sidan 26. Tillväxten fortsatte 
sedan att öka. Efter kriget fram till år 2008 var den som regel över 3 procent. Efter den så kallade 
finanskrisen 2008 stagnerade utvecklingen i västvärlden, trots betydande penningpolitiska 
stimulanser. Nu faller reala tillgångar och inflationen kommer. Kurvorna pekar åt fel håll.

Världen har haft en exponentiell uppgång. Utvecklingen har nått en topp och planat ut i många 
länder. Nu kommer nedgången och den blir också exponentiell, men neråt. Toppen kan sättas 
ungefär till åren 2000-2008. Den exponentiella nedgången varar i ungefär 50 år och blir mycket 
snabbare än den exponentiella uppgången. Nedgången bromsas bara av att det tar slut.

Tidigare uppskattades minusposten i Sverige idag vara 1,5 procent. Tillväxten enligt SCB är cirka 
0,7 procent. Om 20 år uppskattas minusposten öka till 2-3 procent. Tillväxten uppskattades 2042 
vara 0 procent. En tillväxt noll procent och minuspost 2-3 procent betyder att välståndet faller 
ungefär lika mycket som minusposten.

För hundra år sedan var den årliga minusposten väldigt liten. Fenomenet fanns inte och var inget 
problem. Minusposten fortsätter att öka till slutet. Och den ökar snabbt när åren har gått och 
naturresursernas fördyring och intelligens fall påverkar mer. Detta framgår tydligt i diagrammet i 
sammanfattningen. Allt skulle kunna kallas en följd av komplexitetens ökning.



Och så en sammanfattning. Intelligensen för unga vuxna toppade på 90-talet och minskar med 
ungefär med 2,5 IQ-poäng per decennium. Produktiviteten i de ändliga naturresursernas utvinning 
toppade år 2000. Kostnaderna ökar realt med cirka 4 procent årligen. Världshandeln per person 
toppade 2008 och minskar med cirka 2-3 procent årligen. Välståndet i Sverige minskar med cirka 1 
procent årligen. Industriproduktionen i västvärlden toppade 2008 och minskar cirka 1-2 procent 
årligen. Globalt har nog både industriproduktionen och livsmedelsproduktionen toppat. 
Köttproduktionen stagnerade på 2010-talet och biltillverkningen toppade 2017. Mycket tyder på en 
betydande inflation. Börsen har fallit cirka 25 procent i USA och Sverige sedan årsskiftet. Nästan 
alla kurvor pekar åt fel håll.

Det spekuleras som bekant ofta och nog allt mer i en ljus framtid. Jag reagerar ibland när det nämns 
hur något blir säg år 2100. Det finns optimistiska framtidsplaner inom det mesta. För några år sedan 
lade Storfors pengar på något som kallades Vision 2030 - Storfors Framtid och som delades ut i 
brevlådorna. Kan människan lyfta sig själv i håret? 

Titta ut genom ett fönster. Ser du de mörka molnen? Du förstår, alla dina illusioner om att 
människan styr är stolliga. Utvecklingen styrs av naturlagar. Detta är saker som absolut ingen kan 
ändra. Du får inte heller ha agg mot budbäraren. Jag har gjort vad jag har kunnat just nu. 

Tidsandan styr
I början av 1900-talet fanns inget intresse för hur länge naturresurserna räcker. Inte ens de största 
teoretikerna verkade ha sådana tankar. Men bara sextio år senare, efter två rejäla krig och ett högre 
välstånd, fanns ett stort intresse. Romklubben bildades 1968 av några amerikanska studenter på 
MIT. Idag har det svängt tillbaka och det beror nog på att den stora optimismen är borta. Många är 
fina i kanten och tycker att de har ett ansvar och ogillar min cynism som pesten, men de kommer att 
få bita i gräset. När man pratar med folk kan man med bara några meningar förstå att de ser ett slut 
som ganska troligt. De är helt enkelt inte informerade. Många med någon slags utbildning eller 
position är ofta mer indoktrinerade.

När någon form av slut nämns görs det ofta med ett förlöjligande syfte. Basen för existensen håller 
på att förloras. Inga datorsimuleringar som på Romklubbens tid behövs, utan det är bara att öppna 
ögonen och extrapolera utvecklingen. Tidsandan styr diskussioner om bland annat koldioxidnivån i 
atmosfären, biologiska vapen, kärnvapen, konventionella vapen, pandemier, artificiell intelligens, 
kometer och asteroider, solstormar, sandstormar, supervulkanutbrott, metangasexplosion, 
gräshoppssvärmar, fientliga utomjordingar, kollektivt självmord och annat märkligt. Sveriges 
tramsigaste radiokanal P3 har ett program kallat Dystopia. I programmet kan man lyssna på sådant 
mer eller mindre önsketänkande för moralister och mytomaner.

Att växthuseffekten har uppmärksammats som ett hot beror nog främst på att åtgärderna samlar 
människor, ungefär som när Egyptens pyramider byggdes. Människorna har faktiskt haft fantasier 
och varit ungefär lika dumma under alla tider. De ledande moralisterna är nöjda när de får predika 
om uppoffringar. Nu har människorna en högre intelligens och dumheterna har blivit mer 
sofistikerade. De heliga sakerna får inte ifrågasättas och produceras av mängder av byråkrater, 
journalister och så kallade intellektuella. Snacka om Fake News.

En extrapolering kan göras avseende räntans utveckling, lånens storlek, helikopterpengar, fallande 
medellivslängd, mer nationalism, mindre världshandel, mindre demokrati, mer psykiska störningar, 
mer droger, högre brottslighet, mindre bilåkande, mer köer till myndigheter, mindre bidrag och 
mycket annat. Dessa fenomen var svagare eller fanns inte för 10-20 år sedan. De beror allmänt på en
ökande komplexitet, högre fasta kostnader, ett minskande välstånd, dyrare utvinning av 
naturresurser, intelligensens fall, en ökande befolkning, minusposten med mera. Intelligensen är nog
det viktigaste människan har, men de flesta önsketänkarna känner inte till att den minskar. De är helt
enkelt isolerade från verkligheten.



Folk är intresserade av sådant som kan påverkas och speciellt sådant som ”misslyckas”. Där ska det 
skruvas. Det förträngs att välståndet minskar, att komplexiteten och de fasta att kostnaderna ökar, att
naturresurserna sinar, att intelligensen faller, att fertiliteten minskar med mera. Allt fossilt som är 
tillgängligt kommer att brännas. Önsketänkarna tror på hållbarhet och tramsar.

Misslyckade sanktioner mot Ryssland
Sanktionerna mot Ryssland är omfattande och ger en förhållandevis liten påverkan för ryssarna. 
Planeringen för kriget har uppenbart pågått länge, kanske sedan 2014. Amerikanarna varnade tidigt 
för ett krig. Rysslands ledare förstod konsekvenserna av vad landet gav sig in på. Ryssland har 
förberett sig, gjort sig mer självförsörjande och minskat befolkningens välstånd. NATO har flyttat 
fram sina positioner i området. Amerikanarna ser naturligtvis hanteringen av kärnvapen som 
viktigare än demokratin i Ukraina.
 
Kriget i Ukraina har fått många företag att tänka om. Bara IKEA stängde alla 150 varuhus i 
Ryssland med mera och det blev förstås en stor förlust. Kedjereaktionerna är närmast komiska. Folk 
blir rasade och tänker inte längre än näsan räcker. Folk är fulla av nationalism. Media trumpetar ut 
dynga. Ingen tar till sig av verkligheten. Folk lever i en bubbla.

Det är svårt att säga något om i vilken grad ockupationen lyckas. Men förutsättningarna är bra 
genom att Ukraina liknar Ryssland. Det går inte att jämföra med diverse amerikanska krig långt bort
av så kallade ideologiska skäl, som garanterat misslyckas. Ryssland har nog aldrig varit ute efter att 
ockupera Ukraina, utan vill att områdena som har en rysk befolkning tillförs Ryssland och att 
Ukraina neutraliseras militärt. Idag är Ukrainas fredsplan mer att slåss till sista man. Båda sidorna 
har propaganda. Sverige är bortsett från Polen nog det mest rysshatande landet i Europa. Svenskarna
hör till de mest snurriga inom den moraliserande agendan.

Ryssland har mycket naturresurser och skyddar sig själva. De har ungefär 2 procent av befolkningen
och ungefär 20 procent av naturresurserna. De gör något långsiktigt och vill hålla européerna borta 
från Ryssland. Genom att minska exporten får de faktiskt bättre betalt för vad de säljer. De tycker 
nog att de fanatiska och aggressiva européerna kan frossa i sin kära demokrati tills de utplånar sig 
själva. De vill kort sagt inte ha med dem att göra. En klokare strategi från EU hade uppenbart varit 
att samarbeta.

Ungefär varje hundrade år har Ryssland anfallits av olika rörelser med galenpannor från väst. Varje 
tid har sin retorik. Den ryska befolkningen i Ukraina får det bättre på lång sikt om de hamnar på den 
ryska sidan. Ryssland kommer nog aldrig att luckra upp gränsen mot Europa. Varför skulle de göra 
något så dumt? Vi får alltså en hård och viktig gräns som nog kommer att bestå till slutet. Stollarnas 
sanktioner är ju bra för Ryssland eftersom gränsen stärks. Moralisterna verkar inte förstå något.

En minskad befolkning och ökad självförsörjning
Att minska befolkningen i Sverige är det bästa, om inte det enda sättet, att förbättra välståndet och 
förbereda slutet. Först och främst vore det lämpligt att deportera alla som har kommit hit under säg 
de sista 15 åren och deras barn, oavsett vilket medborgarskap de har. Det förutsätter förstås att 
någon i familjen har begått ett visst brott och att personerna kan deporteras. Våra ledare kommer 
också att göra ungefär detta, men det behöver forceras. Effekten av detta blir förstås mindre.

Alla svenskar och invandrare som permanent lämnar landet bör ges säg en halv miljon kr. Flera 
miljoner invånare skulle nog lämna. I hög grad skulle det vara invandrare, som ofta har låg 
intelligens, små tillgångar, låg utbildning, inget arbete, försörjer sig kriminellt och så vidare. Och 
framför allt har de något att återvända till. En familj med två vuxna och två barn får två miljoner och
klarar sig långt i ett fattigt land. Fastighetspriserna skulle minska betydligt, speciellt i Stockholm. 
Bankerna skulle kanske gå i konkurs och tas över av staten. Diverse köer skulle minska eller 
försvinna. En sådan radikal minskning av befolkningen är den minst dåliga politiken. 



Värdet av all egendom i landet uppgår till cirka 10 års BNP. Välståndet i landet kan ses som en 
avkastning på tillgångarna. Ett års BNP för en person är ungefär en halv miljon kronor. När en 
person lämnar landet försvinner alltså ungefär en tiondel av tillgångarna. Det kostar cirka tre procent
av BNP att sänka befolkningen med tre procent under ett år. Resultatet skulle bli att 
överbefolkningen minskar, välståndet förbättras och landet förbereds.

Självförsörjningen av livsmedel bör ökas med importtullar, som exempelvis Norge har. Ett stopp för
den fria rörligheten för personer och tullar på livsmedel kan leda till att landet måste lämna EU, 
vilket i sig ger stora besparingar. En minskning av befolkningen är mycket svårare att göra än en 
lika stor ökningen av självförsörjningen och därför är det förra mer angeläget. Vidare skulle SIDA 
och försvaret kunna läggas ner. Det finns ingen anledning att försvara något som är på väg mot 
avgrunden. Om 20 år skulle vi kunna sälja Gotland till ryssarna för några årsbehov av olja. Men 
förmodligen har de inget nytta av ön.
 
En invändning som ibland hörs är att om alla praktiserar detta så kommer slutet. En sådan aktion 
saknar koppling till orsak och verkan och är dessutom hypotetiskt. Om många skulle “spara” och 
leva “hållbart“ fås förvisso ett senare slut. Försök istället att vara en realist. Försök att se en kort tid 
framåt och strunta i föreställningar och illusioner av olika slag. Tänk själv och bry dig inte om vad 
folk, media, experter med mera påstår. Extrapolera den näraliggande utvecklingen. Ligg lågt med de
kyrkliga dygderna tro, hopp och kärlek. Försök att sluta flumma.

Storfors allt mer pressat
Antalet invånare i kommunen har minskat med 1,0 procent per år sedan 1990. Medelåldern har ökat 
till 47 år. Under flera generationer har de med läshuvud, talang och intelligens flyttat. De flesta 
lärare, kommunala chefer och läkare pendlar därför in till Storfors.

Nästan alla lägenheter i Storfors ägs av den kommunala stiftelsen Björkåsen, som faktiskt har lägst 
hyror av alla kommunala stiftelser. Lägenheterna är också något av de sämre. Av lägenheterna är 
cirka 15 procent outhyrda. Några ytterligare hyreshus ska snart rivas. 

Företagen lämnar Storfors. Macken och hotellet stängde för några år sedan. Under de sista 8 åren har
bland annat Logstor, OSTP, Stålmekan, Stena Stål, VA-System och Andbjörks Åkeri flyttat eller 
stängt. Antalet anställda i verksamheterna var cirka 24 + 80 + 6 + 22 + 18 + 20 = 170 st. Länge har 
företagsamheten varit liten. ICA-affären är en av Värmlands dyraste.

Storfors har en utbildningsnivå som är en av landets lägsta. Bara 10 procent har en 
universitetsutbildning. I Stockholm är samma sak 40 procent. I Danderyd är det 57 procent. 
Genomsnittet i landet är cirka 30 procent. De privata företagen sysselsätter en bråkdel av vad de 
gjorde på rörverkstiden och nedgången fortsätter. 

En stor skillnad mellan Storfors och Stockholm är mängden entreprenader till privata företag. 
Stockholms kommun köper 30 procent av verksamheten. Storfors vill i socialistisk anda göra allt 
själv. Bara 4 procent av verksamheten köps av privata entreprenörer. Förmodligen är det vägbyggen 
och liknande som kommunen inte klarar att göra själv. Få företag behöver alltså ersättas.

Hur mycket av kommunens pengar som kommer från privat verksamhet uttrycks av den så kallade 
marknadsförsörjningen. I Stockholm är den 67 procent och ökande. I Storfors är den 44 procent och 
minskande. Om 20 år är det kanske 70 procent i Stockholm och 20 procent i Storfors. Förklaringen 
till den låga marknadsförsörjningen är att Storfors kommun finansieras av pensioner, bostadsbidrag, 
sjukpenning, a-kassa, lönesubventioner, diverse bidrag med mera.



I Storfors kommun har vad jag känner till bara tre hus byggts på åtskilliga år. En stor byråkrati har 
resulterat i ett tiotal så kallade LIS-områden. LIS-områdena ligger intill sjöar. Men det finns ett litet 
intresset av att bygga och det beror uppenbart på att ett hus i Storfors har ett litet värde. Dyrare 
byggmaterial på senare tid har nog minskat intresset än mer.

Staten finansierar kommunens budget med det kommunala utjämningssystemet till ungefär 30 
procent och andelen ökar. Efter en skattehöjning för ett par år sedan med 68 öre är skatterna en av de
högre. I vintras kom statliga miljoner och med diverse andra bidrag ser det ut som att situationen för 
tillfället är räddad.  

Stockholm har en skatt nästan 5 kr lägre än Storfors och det borde vara tvärt om. På sidan 17 
nämndes Stockholms subventioner i åtta punkter. För 30 år sedan var inkomsten i  Stockholm 15 
procent högre än i Storfors. Idag är inkomsterna i Stockholm cirka 50 procent högre. Utan 
personliga bidrag skulle inkomsterna i Stockholm kanske vara 70 procent högre. Utan 
utjämningssystemet skulle kommunen ställa in betalningarna direkt. 

Politikerna i Storfors är mycket intresserade av månadens befolkningssiffra, som i praktiken 
bestämmer statens subvention i budgeten. Ledamöterna i Storfors kommunfullmäktige lämnar 
nästan inga motioner. Ledamöterna får inget arvode och så har bara en handfull kommuner. 
Oppositionen saknar kompetens i en liten kommun och den kan inte göra mycket.

Kommunens fastighetsaffärer saknar kort sagt kontakt med verkligheten. När sådana affärer 
misslyckas är de svåra att dölja. Det sista är en kommunal borgen till Idrottsalliansen för ett lån om 
cirka 20 milj kr för en hall som planeras att finansieras med padelspel. Att spela padel kostar som ett
genomsnitt cirka 400 kr per timme och bana för 4 personer. Enligt en kontakt med Padelförbundet 
finns det drygt 5 000 padelbanor och utbyggnaden fortsätter. Det är en tidsfråga innan något nytt 
kommer och priserna för padelspel sjunker betydligt. Den kostnad som kommunen riskerar per 
arbetande storforsare är omkring 15 000 kr. Idrottsalliansen för nog stora ekonomiska problem långt 
innan lånen betalas. Jag var den enda i kommunfullmäktige som röstade emot en kommunal borgen. 
Kommunen har gjort en mängd stolliga fastighetsaffärer och de kommenteras inte här.

Skulle Stockholms subventioner upphöra så skulle resultatet bli fallande fastighetspriser. Många 
stockholmare skulle gå i personlig konkurs. Framför allt skulle bankerna gå i konkurs. En sådan 
”halvkollaps” skulle skaka om och är inget att vara rädd för. Landet har kanske världens mest 
vinstgivande banker. Den förre statsministern Göran Persson har uttalat sig många gånger om att 
alla kommuner borde ha samma kommunala skatt. Skatten i Stockholm borde faktiskt vara ungefär 
mycket högre än på landsbygden, ungefär som det är i USA.

USA har mer balans och mindre snedvridningar. Lönerna och skatterna är högst i New York och 
Kalifornien. Lägst är löner och skatter i stater med mycket landsbygd. De som bor på en plats 
finansierar sina kostnader. Pengar förs inte mellan staterna. Den främsta förklaringen till 
subventionerna är att stockholmarna har tagit för sig.

Gör Storfors till  en restkultur
Med tanke på vad som väntas yrkar vi inget mindre än att Storfors bildar en restkultur, vilket innebär
att kommunen isoleras. Kommunen kan vara landets lämpligaste med dubbelt så mycket åkermark 
per invånare jämfört med genomsnittskommunen, många mindre forsar och kraftverk, en minskande
befolkning och en dålig ekonomi. Mycket åkermark betyder att området kan ha fler personer. 
Folkmängden i Storfors kanske kan dubblas. Dessutom är fastighetspriserna bland de lägsta i landet. 
Kostnaden i Storfors per invånare blir kanske lägre än i någon annan kommun. Det finns områden i 
Norrlands inland med lägre fastighetspriser, men där finns långt mindre åkermark.



Storfors kommun är dessutom lämpligt genom stora avgränsande skogsområden. Befolknings-
tätheten är cirka 1/3 jämfört med landet i övrigt. Mot Karlskoga skulle ett tiotal fastigheter kring 
Bjurvik och Lanforsen kunna exkluderas. Kanske en del av kommunens yta med det lågt befolkade 
skogsområdet i väster inklusive Lundsbergs skola skulle kunna skiftas över till Kristinehamn. Ett 
mindre försök skulle kunna inkludera bara Bjurtjärn. Där skulle kanske befolkningen kunna 
fyrdubblas och kostnaderna skulle bli ännu lägre. 

Kommunen har inga större vägar och järnvägar som skärs av. Viss trafik består av vinterturister och 
den tvingas till mindre omvägar. Sträckan Göteborg-Filipstad ökar 5 km och Örebro-Filipstad ökar 8
km, vilket är förhållandevis lite. Ett 20-tal  vägar till Storfors grävs av och kommunen får nog bara 
en infart, kanske vid Nässundet.

En gård på 10 hektar åkermark för 30 personer räcker för ett försök. Ett större område ökar 
möjligheterna till att specialisera arbetsuppgifterna. Verksamheten blir mer rationell. Ett större 
område ger mer erfarenheter inom livet i stort, inom beslut, brottslighet, lagar, avhoppare, säkerhet, 
pengar, antal invånare med mera. Och framför allt fås en större uppmärksamhet utanför området.

Pengar behövs kanske inte. Situationen kan jämföras med den på Island på 1000-talet, när alla 
träffades årligen på Alltinget och lagarna inte var nedtecknade. Invånarna har mycket gemensamt  
och brott sker nog i stort sett inte. Någon som fuskar med reglerna kan enkelt utvisas från försöket. 
Så något system för straff (vård) behövs knappast.

Lagstiftning och beslut i området överlämnas i huvudsak till invånarna. En viktig sådan fråga är hur 
många invånare som området tillåter. Invånarna kan använda vilket politiskt system som de vill. 
Besök utanför området typ vid begravning, egen sjukdom, för att hälsa på vänner med mera fungerar
nog inte. Men försöket är inget fängelse och alla får när som helst lämna. Invånarna måste rimligen 
kunna resa utanför området för att skaffa saker. En styrelse för försöket är underställd regeringen 
ungefär som en myndighet och avgör diverse uppkomna frågor. Större frågor beslutas av riksdagen.

En stor handel mellan det nya Storfors och en rik omvärld ger ingen restkultur. Det skulle strida mot
syftet med restkulturen och är inte tillåtet. Vissa saker kanske behöver tillföras. Salt i tunnor 
importerades av Hansan under medeltiden, mycket för att lagra sill. Saltet kom från gruvor i norra 
Tyskland och Medelhavsländerna. Salt kan vara en sak som bör tillföras. 

Vad som behövs inom verktyg, arter, raser, maskiner, ämnen, byggmaterial, kunskaper och annat får
invånarna själva ta med sig. De får gärna ta med sig mängder av grejer. Ingen får börja med orimligt
stora lager av spannmål, konstgödsel och andra förbrukningsvaror. Efter några år kanske det är 
möjligt att se hur det går för människan och speciellt för svenskarna.

Fastigheterna i området exproprieras och ägarna ersätts generöst. Alla fastigheter och företag får säg
tredubbla marknadsvärdet. Alla som är skrivna i Storfors får en flyttpremie på säg två miljoner 
kronor. Den totala kostnaden uppskattas till 25 miljarder kronor, vilket betalas av staten eller EU. 
Endast företag som  har en verksamhet i Storfors ersätts. En förlorad försäljning ger alltså inget.

Ett tillägg i grundlagen undantar Storfors kommun från alla lagar och bestämmelser från ett visst 
datum. Storfors blir en vit fläck på den juridiska kartan, ett laglöst land. Utvecklingen i området följs
för att se om det spårar ur på något sätt. Invånarna är inte dumma och är skolade i lagar och annat 
och det löser sig nog. Vi vet dock inte hur det går. Försöket borde väcka ett intresse över hela 
världen. Det kan bli ett internationellt centrum för äventyrare. 



Nässundets gamla järnvägsstation kanske kan användas till ett administrativt center, en slags 
inkörsport till området och servicecenter för de boende. Där kan det kontrolleras att 
förbrukningsvaror som flytande bränslen, oljor, konstgödsel, ammunition och annat inte tas in. 
Hästar, hästredskap, fiskenät och en mängd annat kommer nog att medtagas i stora mängder. Gårdar 
får uppenbart ett stort värde. Kanske fördelas markerna så att den som kommer först får välja plats 
och en viss yta. Personer dömda till långa fängelsestraff i Sverige och utomlands skulle kunna 
accepteras, mot att frigivningen görs snabbare. På detta sätt befolkades för övrigt Australien.

En risk finns att saker och personer smugglas in och ut. Många nyfikna lockas säkert. En vaktstyrka 
behövs för att få ordning runt området. Invånarna skulle kunna ha ett stort märke tatuerat i pannan. 
Märket förenklar upptäckt av obehöriga inne på området. Det stoppar i praktiken ”spring” av diverse
figurer. Tatueringen är också en förbindelse om att följa reglerna och innebär något definitivt för 
någon som bosätter sig i Nya Storfors. För att understryka att försöket inte är en lek skulle en person
utan ett märke i pannan inne på området kunna dödas av vem som helst utan påföljd. 

Försöket och dess spridning i världen kanske kan reklamfinansieras på liknande sätt som en 
dokusåpa i teve. Drönare kan observera saker som sker. Kanske finns det andra sätt att dokumentera,
utan att det upplevs som allt för påträngande. Att ha kameramän närvarande som i en realityserie blir
nog alltför påklistrat och är knappast möjligt.

Hur mycket måste en människa arbeta för sin försörjning av mat? Idag använder svenskarna cirka 14
procent av sin konsumtion till mat och arbetstiden är kort. Maten är bra och en det slängs mycket. På
1800-talet var arbetstiden nästan dubbelt så hög och betydligt mer av lönen lades på mat, som på 
vissa sätt var sämre. För tusentals år sedan levde folk som nomader i ett jägar- och samlarsamhälle 
och då arbetades det också lite. En yta på någon kvadratkilometer försörjde en person. Idag är 
befolkningstätheten minst 20 gånger högre.

Storfors har en yta på 473 kvadratkilometer, cirka en tusendel av landets yta. Storfors åkerareal är 
också cirka en tusendel av den totala åkerarealen. Idag är befolkningen en dryg tretusendel och den 
kanske kan dubblas. Ett åkerbruk kanske fungerar så dåligt att ingen klarar sig och då hänvisas 
invånarna till jakt, fiske och samlande, vilket kanske räcker för ett tusental personer. En risk finns att
djuren jagas hårt och lämnar området. Det kan även bli så att djuren rör sig och nya djur ständigt 
kommer in. Hela landet kan på detta sätt försörja uppåt en miljon personer.
 
Jämfört med genomsnittssvensken är invånarna i försöket mer intelligenta, mer pålästa om 
problemen och i en mer produktiv ålder. En betydande mängd arbetshästar tas till Nya Storfors och 
förutsättningarna försämras för senare restkulturer. Ett försök är svårare i de flesta kommuner. Att 
ombilda Stockholm till en restkultur är mycket svårare, för att inte säga omöjligt. 

Hur mycket vill folk uthärda? Kommer ens någon att söka sig till försöket? Alla kanske ger upp med
tiden. Ingen vet hur det går. Kanske en viss ”nödhjälp” med mat och annat bör ges innan det 
kommer igång. En verklig frihet utan byråkrater och centralstyre kanske uppstår. Man bestämmer 
över sig själv, undviker skatter och det blir faktiskt en ny livsstil. Kanske människan lever i tusen år,
kan det fantiseras. Fantasier kommer säkert att frodas, om bland annat vad dumma de är på utsidan.

Vad är då alternativet för Nya Storfors? Om inget försök görs kanske stockholmarna om 10 år tjänar
70 procent mer än storforsarna och om 20 år kanske dubbelt så mycket. Då kanske Storfors kommun
har 3 200 invånare och medelåldern har ökat från dagens 47 år till kanske 55 år. De flesta som bor i 
Storfors servar en stor grupp pensionärer och sig själva förstås. Än färre är sysselsatta i privata 
företag. Ett fåtal personer arbetar i Norge och större svenska städer och bor billigt i Storfors. 
Kommunen finansieras kanske av det kommunala utjämningssystemet till 60 procent. Pensionärerna
får något som liknar ett statligt försörjningsstöd. Ledarna ser till att alla har näsan över vattnet. När 
sedan slutet kommer blir det nog bättre för de som tidigt anpassade sig till en restkultur.



Blandade slutord
Dygderna tro, hopp och kärlek finns i önsketänkarnas heliga skrifter. De riktiga dygderna har kastats
över bord. Nu ska stollarna rädda världen från koldioxidutsläpp och fantasin tycks inte ha någon 
övre gräns. Bekämpningen av coronan är också ett felriktat spektakel.

Deras heliga skrifter har vänt på begreppen. Det logiska är tabubelagt. I själva verket är det den så 
kallade djävulen som kontrollerar utvecklingen. Snart har de religiösa monsterfigurerna lyckats med 
att köra systemet i botten. Och det sker med ett sagolikt babbel.

I takt med att folk vänder politiken ryggen blir den dummare. En politiker kan sitta i riksdagen eller 
i kommunfullmäktige under en period utan att peka på något som denna har gjort. Och de som kan 
peka på något kan lika gärna ha gjort något mindre lämpligt.

Jag har tagit upp det viktigaste. Det går naturligtvis att förtydliga och skriva mer. Minst ett 10-tal 
sidor med blandat innehåll har tagits bort. Som framgår är jag försiktig och använder gärna ord som 
möjligen, kanske, nog med mera. Kraftord som mycket, helt och vi används sällan. Varje stycke har 
någon slags poäng. För att göra det lättläst används korta meningar och få svåra ord. Alla viktiga 
källor nämns och det är stora och ledande organisationer. Allt finns tillgängligt på nätet och det är 
inget hokus pokus. Du kanske tycker att det är ett meningslöst pladder och läser några sidor. För en 
person som saknar intressen av denna typ kan inget skrivas.

Jag äger och förvaltar äldre industrilokaler på Södra Industriområdet. Jag sitter i kommunfull-
mäktige för Storforsdemokraterna, vars främsta syfte är att verka för att Storfors görs till en 
restkultur. För de flesta som bor i Storfors är försöket ett sätt att lämna kommunen med en slant. 
Samma ersättning ges naturligtvis till någon som väljer att stanna kvar i sitt eget hus och så vidare. 
Denne kan placera pengarna utanför Nya Storfors. Sedan försvinner pengarna omkring 2050. 

Storforsdemokraterna driver även frågor av mer konventionell natur. Vi vill utvisa väldigt många 
invandrare som har begått brott (sid 46), vi vill minska befolkningen med betalningar i ett 
marknadssystem (sid 46), vill ser gärna att bankernas värde minskar (sid 47), vi vill öka 
självförsörjningen av livsmedel (sid 47), vi vill lägga ner försvaret och SIDA (sid 47), vi vill att den 
kommunala skatten är lika i samtliga kommuner (sid 48), vi vill att de omfattande subventionerna av
främst Stockholm upphör (sid 17), vi röstade nej i vintras till en bollhall (sid 48), vi röstade ja i maj 
till en försäljning av mark till fiskindustrin ASG med mera.

Urban Persson
Östra Skyttegatan 11
688 30 Storfors
urban.j.persson@gmail.com
070-432  9514

Det finns nu två alternativ:   
1. Jag är skeptisk och vill inte att Storfors görs till en restkultur
2. Jag är intresserad och vill att vi börjar med en utredning
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Degerfors kommuns förfrågan om anslutning till 
administrativa nämnden  
  
Förslag till beslut 
Administrativa nämnden beslutar att skicka förfrågan om anslutning av 
Degerfors kommun till administrativa nämnden på remiss till de ingående 
kommunerna Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad och Storfors. 
 
Kommunerna ombeds inkomma med sina yttranden senast 2022-09-30. 
 
 
Sammanfattning 
Degerfors kommun har inkommit med en förfrågan om en anslutning till den 
administrativa nämnden.  
 
Administrativa nämnden beslutade enligt § 5 2022-02-17 att uppdra till 
lönechefen att till nästkommande sammanträde utreda frågan om eventuell 
anslutning av Degerfors kommun till administrativa nämnden. Nämnden 
skickade enligt § 7 2022-04-14 på remiss till Degerfors kommun. De har 
inkommit med svar att ansluta sig till administrativa nämnden.  
 
För att ett eventuellt anslutande till administrativa nämnden ska bli aktuellt för 
Degerfors kommun har nämnden ställt nedanstående krav: 
 

• Degerfors kommun ska täcka de ökade kostnader som uppstår (efter att 
kostnad per lönespecifikation tagits fram utifrån fastställd 
fördelningsnyckel) fram till dess att en ny upphandling av HR-systemet 
utförs där Degerfors kommun ingår i upphandlingen 

• Degerfors kommun ska uppfylla de krav i övrigt som ställts i 
konsekvensanalysen, bilaga konsekvensanalys 
 

Om ett ingående av Degerfors kommun i den administrativa nämnden blir 
aktuell kommer avtal skrivas med Degerfors kommun.  I avtalet kommer det 
regleras de krav som den administrativa nämnden ställt upp. 
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I och med att Degerfors kommun har svarat att de vill ansluta sig till 
administrativa nämnden ska var och en av de ingående kommunerna yttra sig i 
ärendet.  
 
Om samtliga medlemskommunerna ställer sig positiva till en anslutning av 
Degerfors kommun kommer ett förslag på reviderat reglemente och avtal tas 
fram för beslut av kommunerna Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Storfors 
och Degerfors 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Admnämnd tjänsteskrivelse 2022-03-29 
Konsekvensanalys 
Förslag till budget 2023 inkl och exkl Degerfors kommun 
Adm.nämnden § 5 2022-02-17 
Degerfors kommuns yttrande 2022-05-30 

 
 
 
 
  
 
Jenny Alpmyr Görel Jernberg  
HR-chef                                                  Lönechef  



Förslag budget 2023 Lönecentrum

Lönecentrum (kr) 2023 inkl Deg 2023 2022
Månadslön 7 664 300 6 565 000 6 419 900
Semesterlön 1 129 200 960 700 940 100
Löneväxling 60 000 60 000 60 000
Premietillägg löneväxling 3 900 3 900 3 900
Arbetsgivaravgift 3 519 400 3 022 900 2 957 900
Företagshälsovård 40 800 35 000 35 000
Friskvård 0 0 0
Trivselpeng/avtackning(representation) 17 500 15 000 15 000
Kompetensutveckling 233 300 200 000 200 000
Ekonomiadm, växel 131 600 131 600 131 600
Hyra 672 900 672 900 653 300
Städ 88 700 88 700 86 100
Leasing datorer 98 000 91 800 91 800
Kommunikationsavgift datorer 212 000 205 900 205 900
Hyra kopiator 33 300 33 300 33 300
Livsmedel 11 700 10 000 10 000
Annonsering 10 000 10 000 10 000
Böcker, tidningar 8 200 7 000 7 000
Förbrukningsmaterial 23 300 20 000 20 000
Kontorsmaterial 35 000 30 000 30 000
Telefoni 153 200 130 000 127 000
Porto 15 000 15 000 15 000
Licensavgifter 100 000 100 000 100 000
Konsulter 100 000 80 000 80 000
Avskrivningar, inventarier 69 000 69 000 69 000
Internränta, inventarier 5 300 5 300 5 300
Övriga främmande tjänster
Årlig kostnad HR-system 4 783 000 3 873 000 3 760 200
Kapitaltjänstkostnader HR system 400 000 400 000 400 000

Summa LÖNEKONTORET 19 618 600 16 836 000 16 467 300

Lönenämnd
Kurs o konf, fika, resor etc 12 500 10 000 10 000
Summa LÖNENÄMND 12 500 10 000 10 000

TOTALT 19 631 100 16 846 000 16 477 300



Förslag till budget Lönecentrum 2023

Budget 2023
Inklusive Degerfors Budget 2023 Budget 2022

Lönekostnader 12 376 10 613 10 382 2,2%
Lokalkostnader 762 762 739 3,1%
Dator/telefoni/kopiator 497 460 458 0,4%
Kurser/konferenser (inkl resekostnader) 233 200 200 0,0%
Licensavgifter 4 883 3 973 3 860 2,9%
Övriga kostnader 394 354 354 0,0%
Kapitaltjänstkostnader 474 474 474 0,0%

19 619 16 836 16 467 2,2%
Lönenämnd
Kurs/konferens, fika, resor etc 13 10 10

19 632 16 846 16 477
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§ 50 Dnr 00340-2021  

Uppdrag gemensam löneadministration 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att besluta för Degerfors kommun att inträda i den 
gemensamma lönenämnden östra Värmland.      

Sammanfattning av ärendet 

Löneadministrationen är en nyckelfunktion för att säkerställa att Degerfors 
kommun uppfyller sin grundläggande skyldighet som arbetsgivare, att tillse att 
medarbetare får rätt ersättning utbetald i rätt tid. Under senare tid har denna 
förmåga kommit att bli ifrågasatt. Detta föranleder frågan om att bibehålla 
löneadministrationen i egen regi alternativt ingå i en gemensam lönenämnd.  

Yrkanden 
Patrik Renberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2022-05-11 

Nämndbeslut LÖV 

Ekonomisk kalkyl för driftkostnader  

Risk och konsekvensanalys – gemensam löneadministration 

Mångfald checklista – gemensam löneadministration 

Skickas till 

HR-chef 



 

 

 

Degerfors kommun 
Hemsida 

www.degerfors.se 
E-post 

kommun@degerfors.se 
Organisationsnr 

212000-1934 

Postadress 

Degerfors kommun 
693 80 Degerfors 

Besöksadress 

Nämndhuset 
Herrgårdsgatan 37, Degerfors 

Telefon 

0586-481 00 
Fax 

0586-483 86 
Bankgiro 

5861-9370 

 

 

Magnus Edström, 0586-482 05 
magnus.edstrom@degerfors.se 
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Gemensam löneadministration 

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att besluta för 

Degerfors kommun att inträda i den gemensamma lönenämnden östra 

Värmland 

 

Sammanfattning av ärendet 

Löneadministrationen är en nyckelfunktion för att säkerställa att Degerfors 

kommun uppfyller sin grundläggande skyldighet som arbetsgivare, att tillse att 

medarbetare får rätt ersättning utbetald i rätt tid. Under senare tid har denna 

förmåga kommit att bli ifrågasatt. Detta föranleder frågan om att bibehålla 

löneadministrationen i egen regi alternativt ingå i en gemensam lönenämnd. 

Ärendet 

Löneadministrationen i Degerfors kommun är en avgörande del i kommunens 

möjlighet att fullgöra sin skyldighet som arbetsgivare genom att säkerställa 

utbetalning av lön till kommunens anställda medarbetare. 

Lönefunktionens arbete präglas idag av manuell handläggning där många 

ärenden kräver upprepad och återkommande kontroll och underlag skickas in 

via papper. Något som ger många tillfällen för felaktigheter på grund av 

mänsklig faktor. Antalet medarbetare i kommunen har under perioden ökat 

från 701 anställningar per 2015-12-31 till 770 per 2021-12-31. Under samma tid 

har grundbemanningen på enheten minskats med 2.0 åa, från 4,75 år 2015 till 

nuvarande 2,75. Detta ger en förändrad ratio för antalet anställningar per 

lönehandläggare från 147:1 till 280:1 en ökning med ca 90 procentenheter. 

Denna utveckling, tillsammans med den analoga hanteringen av underlag, har 

bland annat inneburit ökad känslighet för lönefunktionen avseende frånvaro 

och oförutsedda avvikelser i handläggningen samt svårigheter för medarbetare 

att utveckla nödvändig kompetens för att säkerställa löneutbetalning. Detta har 

även haft negativ påverkan för möjligheten för uttag av semester samt genererat 

stora mängder plusflex för medarbetarna. 
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Situationen bedöms ohållbar och Degerfors kommun måste ta ett beslut att 

antingen ingå i en gemensam löneadministration alternativt utveckla 

lönefunktionen lokalt.  

Båda scenarion innebär kostnader av i form av investeringar inom IT och 

löneområdet. Dessa investeringar innebär dock ett mervärde för kommunen 

som helhet och är inte enbart kopplade till löneadministrationen samt är 

nödvändiga att genomföra oaktat vilken väg Degerfors kommun väljer att gå i 

denna fråga.  

Finansiering 

finansiering under 2022 sker med ett sänkt resultat och finansiering under 2023 

arbetas in i budgetprocessen för 2023 som pågår under hösten 2022 

Konsekvensbeskrivning 

Egen regi 

Att behålla löneadministrationen skulle innebära att grundbemanningen skulle 

behöva utökas med minst en årsarbetare för att bättre klara avvikelser i daglig 

drift med en tidshorisont på ca 1 år. Utveckling av lönefunktionen skulle 

fortsatt inte vara möjlig till följd av såväl resurs som kompetensbrister vilket 

skulle ta många år att upparbeta. En upphandling av lönesystem skulle behöva 

genomföras vilket skulle inbegripa kostnader avseende kravställning, 

genomförandet och implementering uppskattningsvis 500 tkr i 

investeringskostnader och 500 tkr i ökad driftkostnad. Detta under 

förutsättning att vi fortsatt skulle ha samma system. Ett byte av system för 

lönehandläggning med tillkommande behov av systemanpassningar, utbildning 

inom handläggning och systemförvaltning för lönefunktionen samt 

rapportering för chefer och medarbetare vilket skulle innebära ytterligare 

kostnader och investeringar.  

Gemensam löneadministration 

Ett inträde i gemensam löneadministration skulle innebära en garanti om 

löneutbetalning för Degerfors kommun samt vinster genom delaktighet i dialog 

om utveckling av funktionen samt en minskad kostnad på sikt för 

löneadministration. Kostnader som skulle tillkomma är främst investeringar i 

form av projektorganisation för införande. 

Oavsett beslut 

Investeringar inom IT-området för att utveckla nödvändiga driftlösningar för 

digitalisering av bland annat anställningsförfarande, arkivering samt utveckling 

av E-tjänster samt systemflöden kopplat till detta. 

Bedömning 

Att behålla löneadministrationen i egen regi med föreslagen utökning skulle på 

sikt innebära en möjlighet att minska funktionens sårbarhet något. Möjligheten 

till utveckling av löneområdet skulle fortsatt vara väldigt begränsade med 

anledning av den kompetens som skulle krävas för detta som inte finns att tillgå 

inom organisationen idag. 
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Ett inträde i lönenämnden östra Värmland skulle medföra en rad fördelar för 

Degerfors kommun, dels då detta skulle stärka funktionens leveranstrygghet av 

löner och dels genom möjligheten att fortsatt utveckla löneadministrationen 

som funktion genom att detta är verksamhetens kärnuppdrag istället för att som 

nu vara en del av HR-funktionen. 

Den kostnadsmässiga konsekvensen avseende driftkostnad är i stort sett 

likvärdig för båda alternativen, under de kommande nio åren till upphandling 

sker av lönesystem nästa gång. Mervärdet av att ingå i en gemensam 

löneadministration är dock betydligt större eftersom det skulle dels innebära en 

renodling av HR-funktionen och därigenom frigöra tid för HR-chef att 

fokusera på detta område.  

 

 

Beslutsunderlag 

Underlag nämndbeslut LÖV 

Ekonomisk kalkyl för driftkostnader  

Risk och konsekvensanalys – gemensam löneadministration 

Mångfald checklista – gemensam löneadministration 

Magnus Edström  

HR-chef 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Underlag för nämndbeslut LÖV 

Bilaga2 Ekonomisk kalkyl för driftskostnader i egen regi samt vid 

ingående i gemensam lönenämnd 

Bilaga 3 Risk och konsekvensanalys – gemensam löneadministration 

Bilaga 4 Mångfald checklista – gemensam löneadministration 

Beslut ska skickas till 
[Skriv text här] 
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§ 7   Admnämnd/2022:1 
Förfrågan Degerfors kommun om anslutning till 
administrativa nämnden 
  
Beslut 
Om Degerfors kommun täcker de ökade kostnader som uppstår (efter att 
kostnad per lönespecifikation tagits fram utifrån fastställd fördelningsnyckel) 
fram till dess att en ny upphandling av HR-systemet utförs där Degerfors 
kommun ingår i upphandlingen, samt övrigt uppfyller de krav som ställs i 
konsekvensanalysen, ställer sig den administrativa nämnden positiv till en 
anslutning av Degerfors kommun. 
 
Administrativa nämnden skickar beslutet på remiss till Degerfors kommun och 
ber att Degerfors kommun inkommer med svar senast 31 maj 2022.  
 
 
Sammanfattning 
Degerfors kommun har inkommit med en förfrågan om en anslutning till den 
gemensamma administrativa nämnden. Administrativa nämnden beslutade 
enligt § 5 2022-02-17 att uppdra till lönechefen att till nästkommande 
sammanträde utreda frågan om eventuell anslutning av Degerfors kommun till 
administrativa nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Admnämnd tjänsteskrivelse 2022-03-29 
Konsekvensanalys 
Förslag till budget 2023 inkl och exkl Degerfors kommun 
Adm.nämnden § 5 2022-02-17 

Administrativa nämndens behandling  
Hans Jildesten (S) föreslår att under förutsättning att Degerfors kommun kan 
täcka sina egna kostnader ända fram till dess att en ny upphandling av HR-
systemet gjorts där Degerfors ingår i upphandlingen, (nuvarande avtal går ut 
2031-06-30), samt i övrigt uppfyller de krav som ställs i konsekvensanalysen, 
ställer sig den administrativa nämnden positiv till en anslutning av Degerfors 
kommun. 
 
Administrativa nämnden skickar beslutet på remiss till Degerfors kommun och 
ber att Degerfors kommun inkommer med svar senast 31 maj.  
 
Lönechef Görel Jernberg påpekar att om Degerfors kommun svarar ja på de 
krav som administrativa nämnden ställer ska respektive medlemskommun yttra 
sig över en eventuell anslutning av Degerfors kommun. Slutligen är det upp till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna att fatta beslut om anslutningen.   
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Dnr: KS 340-2021/2



 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-14 

3(6) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
§ 7 forts. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande Ewa Wiklander (L) ställer liggande förslag till beslut mot Hans 
Jildestens (S) förslag och finner att administrativa nämnden beslutat enligt 
Hans Jildestens (S) förslag.  
 
Beslutet skickas till 
Degerfors kommunen 
Kristinehamns kommun 
Karlskoga kommun 
Filipstads kommun 
Storfors kommun 
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Ekonomisk kalkyl driftkostnader löneadministration 

 

 

Egen handläggning 

Personalkostnader lön Årsarbetare Månadslön kost/månad kost/år Inkl PO 

     12 1,44 

Befintlig 1 30 000 kr 30 000 kr 360 000 kr 501 120 kr 

Befintlig 1 31 750 kr 31 750 kr 381 000 kr 548 640 kr 

Befintlig 0,75 34 730 kr 26 048 kr 312 570 kr 450 101 kr 

utökning 1 35 000 kr 35 000 kr 420 000 kr 604 800 kr 

Summa 3,75 131 480 kr 122 798 kr 1 473 570 kr 2 104 661 kr 

Systemkostnader Visma 2020 enligt faktura     675 388 kr 

            

        

          2 780 049 kr 

      

Gemensam löneadministration 

Kostnad Degerfors kommun enligt fördelningsnyckel 2023*   2 241 000 kr 

Extra kostnad för system som inte täcks av fördelningsnyckel*   544 000 kr 

Total kostnad för Degerfors kommun        2 785 000 kr 

* referens konsekvensbeskrivning LÖV     
 

 



Konsekvensanalys anslutning av Degerfors kommun till lönecentrum 

östra Värmland 
 

Bakgrundsfakta Degerfors idag 
Degerfors kommun har inkommit med förfrågan om eventuell anslutning till den gemensamma 

administrativa nämnden. Administrativa nämnden beslutade enligt § 5 2022-02-17 att uppdra till 

lönechefen att till nästkommande sammanträde utreda frågan om eventuell anslutning av Degerfors 

kommun till administrativa nämnden. 

 
Degerfors kommun hanterade 14 600 löner under år 2021. Degerfors kommuns lönehantering är 

idag bemannad med 2,75 helårsarbetare. 

Enligt HR-chefen i Degerfors kommun har medarbetarna vid lönekontoret i dagsläget svårt att få ut 

sin semester, har mycket övertid och flex. HR-chefen anser dem vara underbemannade. 

 

Ekonomi 
För att få en överblick över hur ett inträde av Degerfors kommun i den administrativa nämnden 

skulle påverka kommunerna ekonomiskt har en simulering av budget gjorts. Förslag till budget 2023 

för de ingående kommunerna har varit utgångsläget och beräkningar har gjorts på helår för att få ett 

helhetsgrepp på det ekonomiska utfallet. 

Kostnaderna för lokalhyra, städ och andra OH-kostnader kommer inte att ändras i lönecentrums 

budget ifall ytterligare en kommun ansluts. Anledningen till detta är att medarbetare vid 

lönecentrum har tecknat avtal för distansarbete. Avtalet för distansarbete innebär att medarbetare 

kan komma att dela arbetsplats på huvudarbetsplatsen. Detta möjliggör att fler medarbetare kan 

arbeta vid lönecentrum utan att utöka antalet kontorsarbetsplatser. 

I huvudavtalet med HR-systemet som tecknades 2018 ingår det en skrivning hur ev tillkommande 

kommuner ska hanteras för att ansluta sig till avtalet. Kontakt har tagits med leverantören för att få 

en prisbild på en anslutning av Degerfors kommun utifrån huvudavtalets innehåll och 

leveransomfattning. 

Engångskostnader som går att härröra till uppstarten vid en anslutning av Degerfors kommun 

kommer att belasta Degerfors kommun separat. Till de kostnaderna hör t ex engångskostnad för 

införande anställningsguiden (ca 60 konsulttimmar) samt flytt av driftsmiljö (ca 40-60 

konsulttimmar). Anställningsguiden samt driftsmiljön har inte Degerfors kommun idag, men ingår i 

avtalet med HR-systemets leverantör. 

Kommunspecifika system som inte ingår i huvudavtalet systemförvaltas och finansieras av Degerfors 

kommun. 

De ingående kommunerna i Lönecentrum Östra Värmland har under åren genomgått en resa där 

arbetet har fokuserat på att minimera manuella underlag, utöka användandet av självservice och 

bygga om HR-systemet så likvärdigt som möjlighet för de fyra ingående kommunerna. Denna 

digitaliserings- och effektiviseringsresa behöver Degerfors kommun genomgå innan ingåendet i den 

administrativa nämnden.  



 

Totalbudget 2023 exkl Degerfors föreslås bli 16 846 077 kr och inkl Degerfors 19 631 900 kr. Detta 

innebär en kostnadsökning på 2 785 800 kr om Degerfors ansluter sig till den gemensamma 

administrativa nämnden. 

Nedan redovisas hur kostnaden per lönespecifikation utifrån dagens förutsättningar samt kostnad 

per ingående kommun och bolag påverkas av en anslutning av Degerfors kommun. 

Årsbudget 2023 exkl Degerfors kommun enligt budgetförslag 16 846 077 kr, vilket ger en kostnad per 

lönespecifikation på 148,71 kr. 

 

Figur 1 Kostnad 2023 årsbudget exkl Degerfors kommun 

 

Årsbudget 2023 exkl Degerfors kommun enligt budgetförslag 19 631 900 kr, vilket ger en kostnad per 

lönespecifikation på 153,51 kr. 

 

Figur 2 Kostnad 2023 års budget inkl Degerfors kommun 

 

 

Enhet

Lönespecar 

2021

Procentuell 

fördelning

Total kostnad 

2023 exkl 

Degerfors

Kristinehamns kommun 35 625 31,45% 5 297 700

Kristinehamnsbostäder AB 211 0,19% 31 377

Kristinehamns Energi AB 92 0,08% 13 700

Kristinehamns Elnät AB 209 0,18% 31 100

Närsam 96 0,08% 14 300

Storfors kommun 6 353 5,61% 944 700

Björkåsstiftelsen 125 0,11% 18 600

Filipstads kommun 20 408 18,01% 3 034 800

Filipstads Energi AB 262 0,23% 39 000

Stiftelsen Filipstadsbostäder 54 0,05% 8 000

Karlskoga kommun 46 680 41,21% 6 941 600

Bergslagens Räddningstjänst 2 592 2,29% 385 400

Karlskogahem AB 577 0,51% 85 800

0

Totalt 113 284 100% 16 846 077

Enhet

Lönespecar 

2021

Procentuell 

fördelning

Total kostnad 

2023 inkl 

Degerfors

Kristinehamns kommun 35 625 27,86% 5 468 900

Kristinehamnsbostäder AB 211 0,16% 32 400

Kristinehamns Energi AB 92 0,07% 14 100

Kristinehamns Elnät AB 209 0,16% 32 100

Närsam 96 0,08% 14 700

Storfors kommun 6 353 4,97% 975 300

Björkåsstiftelsen 125 0,10% 19 200

Filipstads kommun 20 408 15,96% 3 132 900

Filipstads Energi AB 262 0,20% 40 200

Stiftelsen Filipstadsbostäder 54 0,04% 8 300

Karlskoga kommun 46 680 36,50% 7 166 000

Bergslagens Räddningstjänst 2 592 2,03% 397 900

Karlskogahem AB 577 0,45% 88 600

Degerfors kommun 14 600 11,42% 2 241 300

Totalt 127 884 100% 19 631 900



Utifrån den administrativa nämndens fördelningsnyckel kommer kostnadsökningen på 2 785 800 kr 

inte att täckas av Degerfors kommun fullt ut utan påverkar de övriga kommunerna.  

Simuleringen av budgeten har grundats på att Degerfors har gjort arbetet för att möjliggöra ett 

likvärdigt arbetssätt vid Lönecentrum.  

En eventuell framtida besparing kan tas upp för diskussion först efter det att Degerfors kommun har 

gjort förändringsresan som de fyra nu ingående kommunerna redan gjort.  

 

Krav på Degerfors för att ansluta 
Lönecentrum Östra Värmland har i samarbete med de ingående kommunerna arbetat fram ett 

koncept hur hantering och utseende i Personec P ska se ut, för att förenkla processer ute i 

verksamheterna samt på lönecentrum. Tanken är att det ska se lika ut oavsett vilken kommun 

lönekonsulten arbetar i, eller vilken kommun en medarbetare eller chef är inloggad i. För att inte 

Lönecentrum ska lägga arbetstid på att få Degerfors att använda samma arbetssätt som övriga 

ingående kommuner, behöver följande göras innan en ev anslutning: 

 

 Degerfors behöver ordna så att korrekta uppgifter gällande folkbokföring kopplas till HR-

systemet 

 Sätta upp anställningsguiden och implementera den i verksamheterna. Inför uppsättningen 

behöver befattningsbenämningar rensas och AID etiketter ses över 

 Ändringsflödet i anställningsguiden behöver sättas upp och implementeras i verksamheterna 

 Tillsammans med företaget Visma (ägare av HR-systemet) flytta driftsmiljön till molndrift och 

säkerställa att samtliga integrationer fungerar efter flytten 

 Bygga upp e-tjänster via verktyget Open-e, drift av Open-e ska ske av Degerfors kommun, 

med lönecentrums medarbetare som handläggare 

 Få verksamheterna att själva lägga in i Personec P och inte skicka in manuella underlag. 

Undantag PAN anställda, ev dagmammor som inte kan rapportera utan behöver lämna in 

manuella underlag 

 Arbeta fram en hantering av måltidslistor som inte kräver manuella underlag till HR-systemet  

 Implementera det exceldokument som LÖV använder för scheman som inte går via 

schemasystemet Time-care 

 Bygga om startsidorna i Personec P för medarbetare, chef och lönekonsult så de ser 

likvärdiga ut som de fyra idag ingående kommunerna i LÖV. 

 Rensa och göra om i rullister inne i Personec P så att det följer det som tagits fram för LÖV 

och ser likvärdigt ut i de ingående kommunerna 

 Bygga upp funktionsgrupper i Neptun utifrån de funktionsgrupper som idag finns hos de 

ingående kommunerna 

 Bygga upp grundutbudet på rapporter till chefer som de fyra ingående kommunerna i LÖV 

har tagit fram gemensamt 

 Sätta upp länkar till manualer från Degerfors intranät till Personec P i molndrift 

 Införa jour och beredskapsscheman för att arbeta bort manuell inknappning 

 

 

 



Om Degerfors inte åtgärdat ovanstående vid en av anslutning hur hanteras det? 
Om Degerfors kommun inte hinner åtgärda det som behöver göras innan ingåendet i den 

administrativa nämnden, för att ha samma hantering som de ingående kommunerna i LÖV.  Ska 

Degerfors kommun stå för kostnaden för en projektanställd som driver dessa frågor tills allt är klart. 

Detta arbete bör inte belasta de övriga ingående kommunerna och ska därför inte belasta 

lönecentrum. 

Rekrytering och arbetsledning av den projektanställda bör Degerfors kommun ansvara för. 

Hantering av bolag 
Två bolag hanteras idag av lönekontoret i Degerfors kommun, Degerforsbolagen AB samt 

Degerforsbyggen AB. 

Påverkan vid Digitaliseringsavdelningarna 
Om Degerfors kommun ansluts till den gemensamma administrativa nämnden innebär det 

uppsättnings- samt underhållsarbete vid både Kristinehamns kommuns digitaliseringsavdelning samt 

Degerfors kommuns. Arbetet krävs för att få till kommunikation via bl a Teis filer. 

 Beslutsgång om Degerfors ska anslutas till den administrativa nämnden 
Degerfors kommun har idag 2,75 helårsarbetare i form av systemförvaltning samt 

löneadministration. Kristinehamns kommun som är värdkommun för den administrativa nämnden 

ska hålla inrangeringsförhandlingar. 

Om den administrativa nämnden ställer sig positiv till att Degerfors kommun ansluter sig till 

nämnden behöver beslutet skickas på remiss till övriga medlemskommuner.  

Reglementet behöver ändras och avtal upprättas på nytt med samtliga ingående kommuner. Nya 

avtal med Degerfors kommuns bolag behöver tas fram utifrån hur avtalen ser ut för övriga ingående 

bolagen. Personuppgiftsbiträdesavtal ska skrivas med Degerfors kommun samt de ingående bolagen.  

En översyn av SLA (service level agreement) behöver ses över av styrgruppen bestående av HR-chefer 

samt lönechef.  

Konsekvenser/riskanalys 
Om Degerfors kommun kommer att ingå i den administrativa nämnden kommer Lönecentrum att 

utökas med tre medarbetare. Detta kommer att minimera sårbarheten vid Degerfors kommun samt 

öka kunskap och erfarenhet vid hela lönecentrum. De fasta kostnaderna kommer att fördelas på fler 

kommuner. 

De rörliga kostnaderna kommer dock att öka, främst vad gäller licensavgift till HR-systemet samt 

personalkostnader för den tillkommande kommunen. 

Inför en verksamhetsövergång kommer det mycket troligt att åtgå arbetstid för lönecentrum samt 

ingående kommun för att tillskapa likvärdiga arbetsförutsättningar samt arbetssätt både före och 

efter inträdet. 

Vid en verksamhetsövergång kan det föreligga risk för viss störning i det dagliga arbetet, då det 

kommer att krävas kraft och energi att lära känna en ny kommun och nya medarbetare i gruppen. 



Nya medlemmar i en arbetsgrupp påverkar alltid mer eller mindre hela arbetsgruppens psykosociala 

arbetsmiljö enligt FIRO-modellen (Fundamental interpersonal relations orientation).1 

Ekonomiskt kommer kostnaden per lönespecifikation att öka från 148,71 kr till 152,17 kr vid en 

anslutning av Degerfors kommun utifrån de bifogade budgetförslagen. De fyra nu ingående 

kommunerna kommer att täcka ca 544 000 kr för de ökade kostnader inträdet av Degerfors kommun 

innebär. 

 

                                                           
1 Fundamental Interpersonal Relationship Orientation (FIRO) är en social relationsteori som presenterades 1958 av den 
amerikanske psykologen Will Schutz. 

Teorin framtogs i amband med Koreakriget då Schutz fick i uppdrag att undersöka varför grupper med lika utbildad personal med samma 
uppgifter fungerade olika effektivt. Schutz fann att skillnader i effektivitet berodde på arbetsgruppens inbördes relationer och 
medlemmarnas sätt att kommunicera. 
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Konsekvensanalys anslutning av Degerfors kommun till lönecentrum 
östra Värmland 
 

Bakgrundsfakta Degerfors idag 
Degerfors kommun har inkommit med förfrågan om eventuell anslutning till den gemensamma 
administrativa nämnden. Administrativa nämnden beslutade enligt § 5 2022-02-17 att uppdra till 
lönechefen att till nästkommande sammanträde utreda frågan om eventuell anslutning av Degerfors 
kommun till administrativa nämnden. 

 
Degerfors kommun hanterade 14 600 löner under år 2021. Degerfors kommuns lönehantering är 
idag bemannad med 2,75 helårsarbetare. 

Enligt HR-chefen i Degerfors kommun har medarbetarna vid lönekontoret i dagsläget svårt att få ut 
sin semester, har mycket övertid och flex. HR-chefen anser dem vara underbemannade. 

 

Ekonomi 
För att få en överblick över hur ett inträde av Degerfors kommun i den administrativa nämnden 
skulle påverka kommunerna ekonomiskt har en simulering av budget gjorts. Förslag till budget 2023 
för de ingående kommunerna har varit utgångsläget och beräkningar har gjorts på helår för att få ett 
helhetsgrepp på det ekonomiska utfallet. 

Kostnaderna för lokalhyra, städ och andra OH-kostnader kommer inte att ändras i lönecentrums 
budget ifall ytterligare en kommun ansluts. Anledningen till detta är att medarbetare vid 
lönecentrum har tecknat avtal för distansarbete. Avtalet för distansarbete innebär att medarbetare 
kan komma att dela arbetsplats på huvudarbetsplatsen. Detta möjliggör att fler medarbetare kan 
arbeta vid lönecentrum utan att utöka antalet kontorsarbetsplatser. 

I huvudavtalet med HR-systemet som tecknades 2018 ingår det en skrivning hur ev tillkommande 
kommuner ska hanteras för att ansluta sig till avtalet. Kontakt har tagits med leverantören för att få 
en prisbild på en anslutning av Degerfors kommun utifrån huvudavtalets innehåll och 
leveransomfattning. 

Engångskostnader som går att härröra till uppstarten vid en anslutning av Degerfors kommun 
kommer att belasta Degerfors kommun separat. Till de kostnaderna hör t ex engångskostnad för 
införande anställningsguiden (ca 60 konsulttimmar) samt flytt av driftsmiljö (ca 40-60 
konsulttimmar). Anställningsguiden samt driftsmiljön har inte Degerfors kommun idag, men ingår i 
avtalet med HR-systemets leverantör. 

Kommunspecifika system som inte ingår i huvudavtalet systemförvaltas och finansieras av Degerfors 
kommun. 

De ingående kommunerna i Lönecentrum Östra Värmland har under åren genomgått en resa där 
arbetet har fokuserat på att minimera manuella underlag, utöka användandet av självservice och 
bygga om HR-systemet så likvärdigt som möjlighet för de fyra ingående kommunerna. Denna 
digitaliserings- och effektiviseringsresa behöver Degerfors kommun genomgå innan ingåendet i den 
administrativa nämnden.  



 

Totalbudget 2023 exkl Degerfors föreslås bli 16 846 077 kr och inkl Degerfors 19 631 900 kr. Detta 
innebär en kostnadsökning på 2 785 800 kr om Degerfors ansluter sig till den gemensamma 
administrativa nämnden. 

Nedan redovisas hur kostnaden per lönespecifikation utifrån dagens förutsättningar samt kostnad 
per ingående kommun och bolag påverkas av en anslutning av Degerfors kommun. 

Årsbudget 2023 exkl Degerfors kommun enligt budgetförslag 16 846 077 kr, vilket ger en kostnad per 
lönespecifikation på 148,71 kr. 

 

Figur 1 Kostnad 2023 årsbudget exkl Degerfors kommun 

 

Årsbudget 2023 exkl Degerfors kommun enligt budgetförslag 19 631 900 kr, vilket ger en kostnad per 
lönespecifikation på 153,51 kr. 

 

Figur 2 Kostnad 2023 års budget inkl Degerfors kommun 

 

 

Enhet
Lönespecar 

2021
Procentuell 
fördelning

Total kostnad 
2023 exkl 
Degerfors

Kristinehamns kommun 35 625 31,45% 5 297 700
Kristinehamnsbostäder AB 211 0,19% 31 377
Kristinehamns Energi AB 92 0,08% 13 700
Kristinehamns Elnät AB 209 0,18% 31 100
Närsam 96 0,08% 14 300
Storfors kommun 6 353 5,61% 944 700
Björkåsstiftelsen 125 0,11% 18 600
Filipstads kommun 20 408 18,01% 3 034 800
Filipstads Energi AB 262 0,23% 39 000
Stiftelsen Filipstadsbostäder 54 0,05% 8 000
Karlskoga kommun 46 680 41,21% 6 941 600
Bergslagens Räddningstjänst 2 592 2,29% 385 400
Karlskogahem AB 577 0,51% 85 800

0
Totalt 113 284 100% 16 846 077

Enhet
Lönespecar 

2021
Procentuell 
fördelning

Total kostnad 
2023 inkl 

Degerfors
Kristinehamns kommun 35 625 27,86% 5 468 900
Kristinehamnsbostäder AB 211 0,16% 32 400
Kristinehamns Energi AB 92 0,07% 14 100
Kristinehamns Elnät AB 209 0,16% 32 100
Närsam 96 0,08% 14 700
Storfors kommun 6 353 4,97% 975 300
Björkåsstiftelsen 125 0,10% 19 200
Filipstads kommun 20 408 15,96% 3 132 900
Filipstads Energi AB 262 0,20% 40 200
Stiftelsen Filipstadsbostäder 54 0,04% 8 300
Karlskoga kommun 46 680 36,50% 7 166 000
Bergslagens Räddningstjänst 2 592 2,03% 397 900
Karlskogahem AB 577 0,45% 88 600
Degerfors kommun 14 600 11,42% 2 241 300
Totalt 127 884 100% 19 631 900



Utifrån den administrativa nämndens fördelningsnyckel kommer kostnadsökningen på 2 785 800 kr 
inte att täckas av Degerfors kommun fullt ut utan påverkar de övriga kommunerna.  

Simuleringen av budgeten har grundats på att Degerfors har gjort arbetet för att möjliggöra ett 
likvärdigt arbetssätt vid Lönecentrum.  

En eventuell framtida besparing kan tas upp för diskussion först efter det att Degerfors kommun har 
gjort förändringsresan som de fyra nu ingående kommunerna redan gjort.  

 

Krav på Degerfors för att ansluta 
Lönecentrum Östra Värmland har i samarbete med de ingående kommunerna arbetat fram ett 
koncept hur hantering och utseende i Personec P ska se ut, för att förenkla processer ute i 
verksamheterna samt på lönecentrum. Tanken är att det ska se lika ut oavsett vilken kommun 
lönekonsulten arbetar i, eller vilken kommun en medarbetare eller chef är inloggad i. För att inte 
Lönecentrum ska lägga arbetstid på att få Degerfors att använda samma arbetssätt som övriga 
ingående kommuner, behöver följande göras innan en ev anslutning: 

 

• Degerfors behöver ordna så att korrekta uppgifter gällande folkbokföring kopplas till HR-
systemet 

• Sätta upp anställningsguiden och implementera den i verksamheterna. Inför uppsättningen 
behöver befattningsbenämningar rensas och AID etiketter ses över 

• Ändringsflödet i anställningsguiden behöver sättas upp och implementeras i verksamheterna 
• Tillsammans med företaget Visma (ägare av HR-systemet) flytta driftsmiljön till molndrift och 

säkerställa att samtliga integrationer fungerar efter flytten 
• Bygga upp e-tjänster via verktyget Open-e, drift av Open-e ska ske av Degerfors kommun, 

med lönecentrums medarbetare som handläggare 
• Få verksamheterna att själva lägga in i Personec P och inte skicka in manuella underlag. 

Undantag PAN anställda, ev dagmammor som inte kan rapportera utan behöver lämna in 
manuella underlag 

• Arbeta fram en hantering av måltidslistor som inte kräver manuella underlag till HR-systemet  
• Implementera det exceldokument som LÖV använder för scheman som inte går via 

schemasystemet Time-care 
• Bygga om startsidorna i Personec P för medarbetare, chef och lönekonsult så de ser 

likvärdiga ut som de fyra idag ingående kommunerna i LÖV. 
• Rensa och göra om i rullister inne i Personec P så att det följer det som tagits fram för LÖV 

och ser likvärdigt ut i de ingående kommunerna 
• Bygga upp funktionsgrupper i Neptun utifrån de funktionsgrupper som idag finns hos de 

ingående kommunerna 
• Bygga upp grundutbudet på rapporter till chefer som de fyra ingående kommunerna i LÖV 

har tagit fram gemensamt 
• Sätta upp länkar till manualer från Degerfors intranät till Personec P i molndrift 
• Införa jour och beredskapsscheman för att arbeta bort manuell inknappning 

 

 

 



Om Degerfors inte åtgärdat ovanstående vid en av anslutning hur hanteras det? 
Om Degerfors kommun inte hinner åtgärda det som behöver göras innan ingåendet i den 
administrativa nämnden, för att ha samma hantering som de ingående kommunerna i LÖV.  Ska 
Degerfors kommun stå för kostnaden för en projektanställd som driver dessa frågor tills allt är klart. 
Detta arbete bör inte belasta de övriga ingående kommunerna och ska därför inte belasta 
lönecentrum. 

Rekrytering och arbetsledning av den projektanställda bör Degerfors kommun ansvara för. 

Hantering av bolag 
Två bolag hanteras idag av lönekontoret i Degerfors kommun, Degerforsbolagen AB samt 
Degerforsbyggen AB. 

Påverkan vid Digitaliseringsavdelningarna 
Om Degerfors kommun ansluts till den gemensamma administrativa nämnden innebär det 
uppsättnings- samt underhållsarbete vid både Kristinehamns kommuns digitaliseringsavdelning samt 
Degerfors kommuns. Arbetet krävs för att få till kommunikation via bl a Teis filer. 

 Beslutsgång om Degerfors ska anslutas till den administrativa nämnden 
Degerfors kommun har idag 2,75 helårsarbetare i form av systemförvaltning samt 
löneadministration. Kristinehamns kommun som är värdkommun för den administrativa nämnden 
ska hålla inrangeringsförhandlingar. 

Om den administrativa nämnden ställer sig positiv till att Degerfors kommun ansluter sig till 
nämnden behöver beslutet skickas på remiss till övriga medlemskommuner.  

Reglementet behöver ändras och avtal upprättas på nytt med samtliga ingående kommuner. Nya 
avtal med Degerfors kommuns bolag behöver tas fram utifrån hur avtalen ser ut för övriga ingående 
bolagen. Personuppgiftsbiträdesavtal ska skrivas med Degerfors kommun samt de ingående bolagen.  

En översyn av SLA (service level agreement) behöver ses över av styrgruppen bestående av HR-chefer 
samt lönechef.  

Konsekvenser/riskanalys 
Om Degerfors kommun kommer att ingå i den administrativa nämnden kommer Lönecentrum att 
utökas med tre medarbetare. Detta kommer att minimera sårbarheten vid Degerfors kommun samt 
öka kunskap och erfarenhet vid hela lönecentrum. De fasta kostnaderna kommer att fördelas på fler 
kommuner. 

De rörliga kostnaderna kommer dock att öka, främst vad gäller licensavgift till HR-systemet samt 
personalkostnader för den tillkommande kommunen. 

Inför en verksamhetsövergång kommer det mycket troligt att åtgå arbetstid för lönecentrum samt 
ingående kommun för att tillskapa likvärdiga arbetsförutsättningar samt arbetssätt både före och 
efter inträdet. 

Vid en verksamhetsövergång kan det föreligga risk för viss störning i det dagliga arbetet, då det 
kommer att krävas kraft och energi att lära känna en ny kommun och nya medarbetare i gruppen. 



Nya medlemmar i en arbetsgrupp påverkar alltid mer eller mindre hela arbetsgruppens psykosociala 
arbetsmiljö enligt FIRO-modellen (Fundamental interpersonal relations orientation).1 

Ekonomiskt kommer kostnaden per lönespecifikation att öka från 148,71 kr till 152,17 kr vid en 
anslutning av Degerfors kommun utifrån de bifogade budgetförslagen. De fyra nu ingående 
kommunerna kommer att täcka ca 544 000 kr för de ökade kostnader inträdet av Degerfors kommun 
innebär. 

 

                                                           
1 Fundamental Interpersonal Relationship Orientation (FIRO) är en social relationsteori som presenterades 1958 av den 
amerikanske psykologen Will Schutz. 

Teorin framtogs i amband med Koreakriget då Schutz fick i uppdrag att undersöka varför grupper med lika utbildad personal med samma 
uppgifter fungerade olika effektivt. Schutz fann att skillnader i effektivitet berodde på arbetsgruppens inbördes relationer och 
medlemmarnas sätt att kommunicera. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-08-09 
Diarienummer 
KS/2022:225 

Handläggare:  
Daniel Bekking 
Personalchef 
 
Yttrande om anslutning för Degerfors kommun till den 
gemensamma Administrativa nämnden 
Diarienummer: KS/2022:225 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Degerfors kommun har inkommit med en förfrågan om en anslutning till den administrativa 
nämnden. 
 
Administrativa nämnden har beslutat att skicka förfrågan om anslutning av Degerfors 
kommun till administrativa nämnden på remiss till de ingående kommunerna Karlskoga, 
Kristinehamn, Filipstad och Storfors. Kommunerna ombeds inkomma med sina yttranden 
senast 2022-09-30. 
 
För att ett eventuellt anslutande till administrativa nämnden ska bli aktuellt för Degerfors 
kommun har nämnden ställt nedanstående krav: 
 
• Degerfors kommun ska täcka de ökade kostnader som uppstår (efter att kostnad per 
lönespecifikation tagits fram utifrån fastställd fördelningsnyckel) fram till dess att en ny 
upphandling av HR-systemet utförs där Degerfors kommun ingår i upphandlingen. 
 
• Degerfors kommun ska uppfylla de krav i övrigt som ställts i konsekvensanalysen, bilaga 
konsekvensanalys. 
 
Degerfors kommun har inkommit till administrativa nämnden med svar att man ställer sig 
positiva till att ansluta sig till administrativa nämnden. 
 
I och med att Degerfors kommun har svarat att de vill ansluta sig till administrativa nämnden 
ska var och en av de ingående kommunerna i administrativa nämnden yttra sig i  
ärendet. 
 
Om samtliga medlemskommunerna ställer sig positiva till en anslutning av Degerfors 
kommun kommer ett förslag på reviderat reglemente och avtal tas fram för beslut av 
kommunerna Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Storfors och Degerfors. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Administrativa nämnden 2022-06-10 Degerfors kommuns förfrågan om 
anslutning till administrativa nämnden. 
Kommunfullmäktige Degerfors kommun 2022-05-30 § 53. 
Förslag till budget 2023 inklusive och exklusive Degerfors kommun. 
Konsekvensanalys 
Administrativa nämnden 2022-06-28 § 11. Remittera Degerfors kommuns begäran om 
anslutning till administrativa nämnden till Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad och Storfors 
kommuner för yttrande 



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-08-09 
Diarienummer 
KS/2022:225 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Lämna yttrande om att Storfors kommun ställer sig positiva till att Degerfors kommun 
ansluter sig till den administrativa nämnden. 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Daniel Bekking, Personalchef 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-05-30 
Diarienummer 
KS/2022:158 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Tjut Omsättning av lån åren 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:158 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Omsättning av lån åren 2023-2026 
För att få en smidig hantering när kommunen behöver omsätta lån behöver 
Kommunfullmäktige ge Kommunstyrelsen delegation på att omsätta de lån som förfaller till 
betalning.  
 
Denna delegation har löpt under mandatperioden 2019-2022 och beslutades av KF 2019 § 
166. 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Ge Kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp som på de lån 
som förfaller till betalning under åren 2023-2026. 

Beslutet ska skickas till 
Annette Olsson 
Kommuninvest 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för 

god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning?  

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Verksamhetens förutsättningar för måluppnåelse har till viss del påverkats av Covid-19. 

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Förbundet/direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige/direktionen beslutat. Revisorernas 

skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av förbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-23 och 

medlemskommunernas fullmäktige behandlar årsredovisningen vid olika tillfällen.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Direktionen har fastställt budget 2021 och långtidsplan 2022-2023 innehållande ett antal 

finansiella- och verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att samtliga 3 

finansiella mål är uppfyllda.  

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Bergslagens Räddningstjänst ska ha 
en ekonomi i balans och en 
beredskap att möta ekonomiska 
risker och oförutsedda händelser. 
Verksamhetens årliga nettokostnad 
ska understiga medlemsbidraget. 

Årets resultat uppgår till 471 tkr.  Målet är uppfyllt då 
förbundet presenterar ett 
överskott för 2021.  

Årets investeringar ska finansieras 
med egna medel.  

Förbundet har inte tagit några nya 
lån under 2021.  

Målet är uppfyllt då 
samtliga investeringar har 
finansierats med egna 
medel.  

Banklikviditeten vid bokslutet bör 
inte underskrida 3 mnkr.  

Utfallet, inkl. Kortfristiga placeringar 
uppgår till 25,4 mnkr per 21-12-31.  

Målet är uppfyllt då 
banklikviditeten uppgår till 
25,4 mnkr inkl. kortfristiga 
placeringar vid bokslutet.  

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Av den framgår att tre av fyra 

verksamhetsmål är uppfyllda och ett verksamhetsmål är delvis uppfyllt.  

Verksamhetsmål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Att inom tilldelade medel 
upprätthålla beslutad 
beredskapsorganisation och att 
påbörja utryckning inom angiven 
anspänningstid enligt 
handlingsprogram, (exklusive 
insatser med fördröjd tidsangivelse 
som kan härledas till 
kommunikation-/teknik gällande 
själva utalarmeringen)  

Uppföljning har skett på samtliga 
larm under vecka 7, 18, 29 och 40. 
Totalt har 84 larm granskats. Ingen 
avvikelse finns på bemanning. 18 
mindre avvikelser finns avseende 
riktvärdet för anspänningstiden, 
bedömningen är att dessa kan 
härledas till kommunikation/teknik. 
Avvikelserna har inte  
påverkat insatserna.  

Målet är uppfyllt.  

Att tillsyn skall göras enligt den årligt 
antagna tillsynsplanen. 
Tillsynsplanen anger hur 
fördelningen och prioritering av 
tillsynsobjekten sker. (För 2021 
anger tillsynsplanen att totalt 560 

Tillsyner har utförts enligt 
tillsynsplanen, så långt pandemins 
restriktioner har medgett. Fem av de 
prioriterade verksamheterna 
tillsynades inte, då de  
tillsynas myndighetsgemensamt. 

Målet är delvis uppfyllt.  
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objekt finns registrerade för tillsyn, 
varav 83 är prioriterade.)  

Länsstyrelsen ställde av olika 
anledningar in tillsyner under 2021.  
 
Under året har totalt 233 tillsyner 
utförts med mål om minst 208. Vi 
noterar att antalet tillsyner totalt har 
ökat de senaste två åren men även 
att antalet tillsyner ligger betydligt 
högre än år 2017 (180 st) som 
jämförelseår före pandemin. 

Att verksamheten utifrån 
självkostnadsprincipen skall vara 
bemannad och tekniskt utrustad, 
utifrån medlems-kommunernas och 
Bergslagens Räddningstjänst 
interna efterfrågan av larmtjänster.  

Larmcentralen följer utbyte och 
förnyelse av teknik, datorer enligt 
upprättat teknikschema. Förbundets 
egna automatlarm är med i systemet 
som Räddnings-region Bergslagen 
(RRB) använder och med 
statusutryckningar från bilarna.  
 
Arbetet med att synliggöra egna 
larm från larmcentralen för 
ledningsplatsen inom RRB är 
påbörjad.   

Målet är uppfyllt.  

Personalomsättningen inom 
räddningspersonal i beredskap ska 
understiga 7%.   

Under året har 5 personer slutat av 
vår räddningspersonal i beredskap 
och nio nyrekryteringar har gjorts. 
Personalomsättningen under året 
har varit 3,8%.   

Målet uppfyllt.   

 

Utöver ovanstående har direktionen fastställt 12 säkerhetsmål/inriktningsmål med totalt 

20 stycken tillhörande prestationsmål. I årsredovisningen är det i huvudsak 

prestationsmålen som utvärderas. Av totalt 20 stycken prestationsmål bedöms 14 som 

uppfyllda, 4 som delvis uppfyllda och två som ej uppfyllda.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2021.  

Vi bedömer att kopplingen mellan verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning och 

säkerhetsmål/prestationsmål kan med fördel förtydligas. Detta för att skapa en tydligare 

och mer enhetlig målstruktur och grund för direktionens uppföljning. Vi noterar att 

direktionen fastställt 2021-10-20 § 32 en Policy - Styrmodell för Bergslagens 

räddningstjänst som syftar till att förtydliga kopplingen mellan verksamhetsmålen för god 

ekonomisk hushållning samt säkerhetsmål/prestationsmål.  

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 
 

Revisionsfråga Bedömning  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål direktionen beslutat 
avseende god ekonomisk 
hushållning? 
 

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja  
Samtliga finansiella mål 
uppfyllda 
 
 

 

Verksamhetsmål Ja  
Tre av verksamhetsmålen är 
uppfyllda och ett 
verksamhetsmål är delvis 
uppfyllt.  
 

 

 

 

 

 

2021-02-25 

 

 

Peter Aschberg      

___________________________   

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av revisorerna i Bergslagens Räddningstjänst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från 2021-01-17. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 

årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:  

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja  
 
 
 

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Inte fullt ut 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Ja 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning. 

Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av 

årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbundet och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för förbund i Sverige. Det innebär att 

den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-23 och 

medlemskommunernas fullmäktige behandlar årsredovisningen vid olika tillfällen. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.   
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Granskningsresultat 
 

Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Resultatet för 2021 uppgår till 471 tkr vilket är 471 tkr bättre än budgeterat, vilket beror 

på reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar och orealiserade vinster för 

kortfristiga placeringar.  

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats.  

Balansräkning 

Det finns en risk för att balansräkningen inte fullt ut uppfyller kraven enligt LKBR och 

RKRs rekommendationer. Eventuella avvikelser berör leasing och redovisnings- 

rekommendation RKR R5.  

Förbundet hyr sina brandstationer, vilket gör att det finns en risk att de avtalen uppgår 

till väsentliga belopp och då skall anses som finansiell leasing. Huruvida de hyrda 

brandstationerna ska tas upp som en tillgång med motsvarande skuld i balansräkningen 

är en svår bedömning som beror på ett antal faktorer såsom hyreskontraktets längd, 

möjlighet till annat användningsområde för brandstationerna, m m. 

Eventuella avvikelser bedöms inte som väsentliga och påverkar inte periodens resultat i 

väsentlig omfattning. Påverkan som eventuella avvikelser skulle kunna få är att 

balansomslutningen kommer att bli högre om hyresavtalen skall anses som finansiell 

leasing.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer och 

hänger ihop med övriga delar i årsredovisningen.  

Noter 

Noterna uppfyller inte fullt ut kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. Det 

saknas information om leasing.  

Bedömning 

Vi bedömer att förbundets räkenskaper2 i allt väsentligt är rättvisande.  

 
1
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
2 Med räkenskaper menas förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Förbundet har med samtliga förslagna rubriker och innehållet stämmer överens med 

andra delar av årsredovisningen.  

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Driftredovisningen är fördelad mellan intäkterna och kostnaderna med utfall för 2021 

och 2020 samt budget 2021. Driftsredovisningen hänger ihop med övriga delar av 

årsredovisningen.  

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation 

R14. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 

investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 

redovisningssed.  

 

 

 

 

 

 

 

2022-02-25 

 

Jan Nyström     

___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Bergslagens Räddningstjänstförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan 
från 22-01-17. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  



S i d a  1 av 6 

 

Bergslagens Räddningstjänst 

Revisorerna 

        Till 

Kommunfullmäktige i  

Degerfors, Filipstad, 

Hällefors, Karlskoga, 

Kristinehamns och Storfors 

kommuner 

 

För kännedom till 

Direktionen i Bergslagens 

        räddningstjänstförbund 

 

Revisionsberättelse för år 2021 
 

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat ekonomi och verksamhet i 

Bergslagens räddningstjänst under 2021. Granskningen har utförts i enlighet med 

kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt förbundets 

revisionsreglemente. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder 

revisorerna. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat 

som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2021”. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också 

för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 

pröva om verksamheten bedrivits enligt direktionens uppdrag och mål samt de lagar och 

föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Direktionen har fastställt totalt 7 mål kopplat till god ekonomisk hushållning, 3 

finansiella mål och 4 verksamhetsmål. Av årsredovisningen framgår att; samtliga 3 

finansiella mål är uppfyllda, att 3 verksamhetsmål är uppfyllda och 1 verksamhetsmål är 

delvis uppfyllt. 

Utöver ovanstående har direktionen fastställt 12 säkerhetsmål/inriktningsmål med totalt 

20 stycken tillhörande prestationsmål. I årsredovisningen är det i huvudsak 

prestationsmålen som utvärderas. Av totalt 20 stycken prestationsmål bedöms 14 som 

uppfyllda, 4 som delvis uppfyllda och två som ej uppfyllda. Verksamhetens 

förutsättningar för måluppnåelse har till viss del påverkats av Covid-19. 

Utifrån årsredovisningens återrapportering, bedömer vi att utfallet för ekonomin är 

förenligt med direktionens finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning för år 

2021. Balanskravet uppnås. 
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Utifrån årsredovisningens återrapportering, bedömer vi att verksamhetens utfall i allt 

väsentligt är förenligt med direktionens verksamhetsmål rörande god ekonomisk 

hushållning för år 2021.  

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen och förbundets 

räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. 

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen 

och investeringsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal 

bokföring och redovisning och god redovisningssed.  

 

Vi bedömer sammantaget att direktionen, under år 2021, i allt väsentligt har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.  

 

Vi tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2021. 

 

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning 2021 godkänns. 

 

 

Den 25 februari 2022 

 

Revisorerna i Bergslagens räddningstjänst: 

 

 

Kristina Tjärnbro Lämås    Tobias Isaksson 

Ordförande      Vice ordförande 

Kristinehamn      Karlskoga 

 

 

 

 

Björn Nordenhaag     Vakant 

Degerfors      Filipstad 

 

 

 

 

Sture Beckman     Ingemar Olsson 

Hällefors      Storfors 

 

 

Bilaga: Revisorernas redogörelse för år 2021. 

 

  2022-02-25 18:02:00 UTCSignerat 2730880 2 / 7Oneflow ID Sida



S i d a  3 av 6 

 

 

Bergslagens Räddningstjänst 

Revisorerna 

 

 

Revisorernas redogörelse för år 2021, bilaga till revisionsberättelse 2021 
 

Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, god revisionssed för 

kommunal verksamhet samt förbundets revisionsreglemente. Av kommunallagen framgår 

att revisorerna ska granska all verksamhet och bedöma om verksamheterna sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 

rättvisande och om direktionens interna kontroll är tillräcklig. 

Under året har revisorerna träffat direktionen och tjänstepersoner. De granskningar som 

genomförts under verksamhetsåret 2021 sammanfattas nedan: 

Granskning av delårsrapport 2021 

Vi har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2021-08-31. En översiktlig 

granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på 

detaljgranskning. 

Delårsrapporten för 2021 visar ett resultat per 31 augusti på 3.1 mkr (2,1 mkr), vilket är 

3,0 mkr (2,1 mkr) bättre än budget. Enligt helårsprognosen kommer förbundet att 

redovisa ett mindre överskott för 2021 på 270 tkr.  

Av delårsrapportens redovisning framgår att den prognostiserade måluppfyllelsen, både 

avseende finansiella mål och verksamhetsmål, är god.  

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i 

delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.  

Grundat på vår översiktliga granskning bedömer vi att det prognostiserade resultatet, i allt 

väsentligt, är förenligt med de finansiella mål direktionen fastställt i budget för 2021.  

Grundat på vår översiktliga granskning bedömer vi att det prognostiserade resultatet för 

verksamhetsmålen, i allt väsentligt, är förenligt med de verksamhetsmål direktionen 

fastställt i budget för 2021. 

Granskning av årsredovisning 2021 

Vi har granskat förbundets årsredovisning för år 2021. Granskningen av årsredovisningen 

innebär en bedömning av om dokumentet följer kommunallagen, lagen om kommunal 

bokföring och redovisning, rekommendationer från rådet för kommunal redovisning samt 

de beslut som fattats när det gäller god ekonomisk hushållning. 

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen och förbundets 

räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer också att förvaltningsberättelsen, 

driftredovisningen och investeringsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om 

kommunal redovisning och bokföring och god redovisningssed. 
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Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 

Direktionen har fastställt mål för god ekonomisk hushållning. Utifrån årsredovisningens 

återrapportering gör vi bedömningen att samtliga 3 finansiella mål är uppfyllda.  

Utifrån årsredovisningens återrapportering gör vi bedömningen att tre av fyra 

verksamhetsmål är uppfyllda och ett verksamhetsmål är delvis uppfyllt.  

Utöver verksamhetsmålen har direktionen fastställt 12 säkerhetsmål/inriktningsmål med 

totalt 20 stycken tillhörande prestationsmål. I årsredovisningen är det i huvudsak 

prestationsmålen som utvärderas. Av totalt 20 stycken prestationsmål bedöms 14 som 

uppfyllda, 4 som delvis uppfyllda och två som ej uppfyllda.  

Vi bedömer att kopplingen mellan verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning och 

säkerhetsmål/prestationsmål kan med fördel förtydligas. Detta för att skapa en tydligare 

och mer enhetlig målstruktur och grund för direktionens uppföljning. Vi noterar att 

direktionen fastställt 2021-10-20 § 32 en Policy - Styrmodell för Bergslagens 

räddningstjänst som syftar till att förtydliga kopplingen mellan verksamhetsmålen för 

god ekonomisk hushållning samt säkerhetsmål/prestationsmål.  

Utifrån årsredovisningens återrapportering, bedömer vi att verksamhetens och ekonomins 

utfall i allt väsentligt är förenligt med direktionens fastställda mål för god ekonomisk 

hushållning.  

Grundläggande granskning 2021 

Vi har översiktlig granskat om direktionen har system och rutiner för styrning, 

uppföljning, kontroll och rapportering samt att dess tillämpas på avsett sätt. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att få ett underlag för uttalandet i 

revisionsberättelsen. Den revisionsfråga som ska besvaras är om direktionens förvaltning 

skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med 

tillräcklig intern kontroll. 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med en 

tillräcklig intern kontroll. Verksamhetens förutsättningar för måluppnåelse har till viss 

del påverkats av pandemin. 

Vi anser att det finns områden direktionen behöver arbeta vidare med och som 

sammanfattas nedan: 

• Säkerställa att internkontroll omfattar risker av olika slag, både avseende ekonomi 

och verksamhet. För 2021innehåller internkontrollplanen endast ett kontrollmoment. 

Internkontrollplanen kan med fördel utvecklas. 

• Uppdra verksamheten att revidera målformuleringar där måluppfyllelse inte är 

möjligt på grund av bristande mätmetoder och/eller arbetssätt. 

• Förtydliga samlad måluppfyllnad för inriktningsmål/säkerhetsmål samt 

prestationsmål. 

• Vi bedömer att kopplingen mellan verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning 

och säkerhetsmål/prestationsmål kan med fördel förtydligas. Vi noterar att 
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direktionen har fastställt 2021-10-20 § 32 en Policy - Styrmodell för Bergslagens 

räddningstjänst som syftar till att förtydliga ovanstående. 

  

Granskning av personal- och kompetensförsörjning 

På vårt uppdrag har PwC gjort en granskning av förbundets arbete med personal- och 

kompetensförsörjning.  

Syftet med granskningen är att undersöka om direktionen, genom styrning och 

uppföljning, säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete med personal- och 

kompetensförsörjning inom förbundet. 

Vår samlade bedömning att direktionen, genom styrning och uppföljning, i allt väsentligt 

säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetens-

försörjning inom förbundet. I granskningen har några förbättringsområden identifierats 

och i revisionsrapporten lämnas därför ett antal rekommendationer 

• I granskningen har vi fått information om att det pågår en översyn av styrdokument 

kopplat till förbundets arbetsmiljöarbete som helhet. Vi anser därför att det är viktigt 

att direktionen säkerställer att detta sker och att förändringar i lagstiftning 

implementeras i styrdokument och verksamheten i den mån det inte redan har skett. 

Våra iakttagelser avser: 

o Jämställdhetspolicyn och kopplingen till Diskrimineringslagen. 

o Rehabiliteringspolicyn och kopplingen till Socialförsäkringsbalken. 

o Arbetsmiljöpolicyn och kopplingen till AFS 2015:4. 

o Samverkansavtalet avseende eventuellt behov av revidering utifrån reviderat 

nationellt samverkansavtal. 

• Fortsätt arbetet med att stimulera till mångfald genom att, i samverkan med 

exempelvis Arbetsförmedlingen, medlemskommunerna och medlemmarna inom 

Räddningsregion Bergslagen, om möjligt hitta lösningar som kan underlätta 

rekrytering av fler kvinnor och utlandsfödda. 

• Utred förutsättningarna för en digital tillbudsrapportering. 

• Säkerställ att direktionen i enlighet med AFS 2001:1 skaffar sig en tydlig och samlad 

dokumenterad helhetsbild av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet har bedrivits 

under året och vilka eventuella förbättringsbehov som finns. Förbättringsåtgärder bör 

kompletteras förbundets handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet om de 

inte åtgärdats i direkt närtid efter att de identifierats. Uppföljning av förbättrings-

åtgärderna bör sedan ske i den årliga uppföljningen. 
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Förstudie avseende IT-miljön 

På vårt uppdrag har PwC gjort en förstudie av förbundets IT-miljö. Syftet med förstudien 

är att kartlägga och identifiera eventuella risker kopplat till IT processen 

Förstudien baseras i allt väsentligt på ett frågeformulär som är kopplat till förbundets IT-

miljö. Förstudien berör på en övergripande nivå områden som; styrning av IT-

verksamheten, åtkomst till program och data, IT-drift, Programförändring och utveckling 

samt Cybersäkerhet.  

Av förstudien framgår att förbundets risknivå för IT-miljö, på en femgradig skala bedöms 

vara på nivå 3. Samtidigt bedöms kontrollmiljö generellt sett vara formaliserad och god. I 

förstudien lämnas följande förbättringsförslag: 

• Etablera en kontroll som innebär regelbunden kontroll av så kallade höga 

behörigheter. 

• Upprätta rutin för att identifiera och övervaka kritiska batch- och bakgrundsjobb. 

• Dokumentera enhetliga kontrollrutiner som adresserar väsentliga risker i IT-miljön. 
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Förtroendevald revisor
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Datum
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Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: STURE BECKMAN

Sture Beckman
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Ingemar Olsson
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2022-02-25 15:02:17 UTC
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Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: KRISTINA TJÄRNBRO LÄMÅS

Kristina Tjärnbo Lämås

Förtroendevald revisor

2022-02-25 14:53:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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INLEDNING 
Direktionens tredje år i mandatperioden 2019–2022 och där arbetet också till stor del präglats av världsläget, 

som under föregående år. Ett år som för Direktionens mötesverksamhet åter till största delen har fått 

bedrivas på distans. Trots detta har årets processer genomförts utan att det inverkat på verksamheten. 

Direktionens ledamöter saknar dock det fysiska mötet, där vi trivs och utbyter erfarenheter. 

Ett av Direktionens arbete under 2021, har varit Räddningsregion Bergslagen. Direktionen avsåg tidigt att 

göra ett studiebesök i Örebro, men våra restriktioner gjorde detta omöjligt. Vi har fortlöpande informerats 

om utvecklingen och följer arbetet noga. 

En ändring i handlingsprogrammet för BRT har gjorts med anledning av förändring av vårt interna 

Insatsledarsystem. 

Från 2022 gäller nya föreskrifter från MSB för Lagen om Skydd mot Olyckor. Detta påverkar bland annat den 

redaktionella utformningen av vårt handlingsprogram, som därför skickades ut på remiss till 

medlemskommunerna och därefter beslutades av Direktionen den 8 december. 

Andra viktiga beslut under året, har varit en ny policy som styrmodell för hela verksamheten inom förbundet, 

som belyser och förtydligar samspelet mellan Direktionen och verksamheten. 

Förbundsledningen har gjort en utredning om en 6:e man i utryckningsstyrkan i Kristinehamn, som ska 

processas vidare under 2022. 

Direktionen har efter MBL-förhandlingar, beslutat om en tre-årsförlängning av förordnande som 

Förbundschef. 

På Direktionens oktobermöte beslutades om budget för 2022 och långtidsplan för 2023 och 2024. Förbundets 

budget har processats fram tillsammans med medlemskommunerna, där vi endast kunnat genomföra ett 

fysiskt möte med samrådsgruppen östra Värmland, i början av april. Budgetens godkännande av 

medlemskommunerna blev på distans i november. Generellt skall sägas att samtalstonen på dessa möten är 

mycket konstruktiv. 

Direktionens införande av en webbaserad styrelseportal, Team Engine, har blivit en succé. Här samlas alla 

styrdokument och handlingar till Direktionsmötena laddas också upp här. Varje ledamot i Direktionen kan 

logga in och uppdatera sig på styrdokument och handlingar inför våra möten. 

Internkontrollarbetet har för 2021 varit fokuserat på tänkbara brister inom IT-säkerheten. Ett arbete med ett 

intranät för BRT:s personal har också påbörjats under året. Förbundsledningen har bistått Direktionen med 

ett förslag till enkät för Direktionens egenutvärdering av sitt eget arbete. Direktionen har under 2021 fått ett 

antal nya ledamöter. Direktionen har haft samtal, dialog med våra revisorer den 8 december, för ömsesidigt 

utbyte och frågor. Samma upplägg genomförts under tidigare år och bedömningen av utfallet från dessa 

möten är mycket god. Revisionen uppmanar Direktionen att mera fortlöpande följa det systematiska 

arbetsmiljöarbetet utifrån personal- och kompetensförsörjning samt jämställdhet. 

Det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret 2021, återfinns i resultat- och balansräkning, med tillhörande 

bilagor. 

Direktionens ledamöter vill härmed avsluta år 2021, med att tacka all personal och förbundsledning för ett 

mycket bra arbete under ett mycket speciellt verksamhetsår.  

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst  

Bergslagens Räddningstjänst bildades 1997 då kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, 

Kristinehamn och Storfors beslutade att samverka inom räddningstjänsten. Det geografiska 

insatsområdet är 140 km x 70 km och omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och 

kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom 

området samt stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen. 

Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg 

kostnad för medlemskommunerna. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka till 

att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små 

som möjligt. Invånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent och 

effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador på 

människa miljö och egendom begränsas. 

Den samlade resursen för förbundet består av cirka 200 medarbetare som till sitt förfogande har cirka 30 

brand/räddningsfordon samt ett antal besiktnings- och transportfordon. Förbundet har 

utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning över 

ytan och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen.  

Sedan den 12 maj 2020 ingår förbundet i den gemensamma operativa ledningsorganisationen 

Räddningsregion Bergslagen. En samverkan som omfattar brand- och räddningsverksamheter i 42 

kommuner fördelade på fem län och 17 räddningstjänster. 

Insatsområde 

  

Räddningsstyrkor 

Heltidsbrandstationer 

Karlskoga 1+5 personer 

Kristinehamn 1+4 personer 

Deltidsbrandstationer:  

Filipstad 1+5 personer 

Storfors  1+4 personer 

Lesjöfors  1+4 personer 

Degerfors  1+4 personer 

Hällefors  1+5 personer 

Åtorp  1+1 personer 

Anspänningstider: 

Heltidsstationer: 1,5 min 

Deltidsstationer: 5 min 
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Politisk ledning  

Direktionen är det högsta beslutande organet i Bergslagens Räddningstjänst. Medlemskommunernas 

kommunfullmäktige har fastställt förbundsordning samt handlingsprogram som sätter de yttersta 

ramarna för Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet.  

Bergslagens Räddningstjänsts direktion består av två ledamöter och två ersättare från Kristinehamn och 

Karlskoga kommun, från övriga medlemskommuner en ledamot och en ersättare. Revisionen är vald av 

respektive medlemskommuns fullmäktige. 

I antagen förbundsordning är budgetprocessens arbetsordning angiven gentemot 

medlemskommunerna. 

Förslag till åtgärder som innebär väsentligt förändrad verksamhet eller ändring i dokument som styr 

verksamheten inom Bergslagens Räddningstjänst, behandlas alltid frågan i medlemskommunernas 

fullmäktige innan sanktion för beslut ges till förbundets direktion. 

Organisation  

Den högst beslutande tjänstemannen är förbundschefen som till sin hjälp har funktionsansvariga inom 

respektive verksamhetsområden. Allt arbete bedrivs förbundsövergripande utifrån funktioner och 

områdesansvar. Direktionen har genom delegationsordningen gett förbundsledningen ett rationellt och 

ansvarsskapande arbetsförhållande.  

Förbundets ledningsgrupp består av förbundschef, ekonomichef, avdelningschefer och HR-specialist. 

Förbundets åtta stationer har en utsedd stationschef vars uppgift är att samordna verksamheten på 

stationen och fungera som en länk mellan ledning och övrig personal på respektive station. 

 

ORGANISATION

Medlemskommunernas kommunfullmäktige

Stab

Räddningsavdelning Skyddsavdelning Larmcentral

Förbundschef

Förbundsdirektion Revision
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk       

Befolkningsminskning 

Risk för befolkningsminskning i 
medlemskommunerna 
kommande år som får påverkan 
på kommunernas intäkter. Förbundet 

Löpande samverkan med 
medlemskommunerna 
(samrådsgrupp, ekonomichefsgrupp 
etcetera) 

Klimatförändring 

Större vädervariationer som 
orsakar översvämningar, 
skogsbränder och andra 
resurskrävande insatser  

Räddningstjänst-
avdelningen 

Ingår i gemensam 
räddningsorganisation, RRB  

Sämre ekonomi hos 
kommuner och 
företag kommande år 

Av ekonomiska skäl kan antalet 
bokade brandskyddsutbildningar 
minska.   Skyddsavdelningen 

För att möta upp problem med 
platsbundna utbildningar erbjuds 
digitala utbildningar. Utbildningar vi 
i nuläget inte tillhandahåller finns 
och frågan ligger fortfarande hos 
Brandskyddsföreningen.   

Pandemi 
Risk för smitta som begränsar 
verksamhetens förmåga. Förbundet 

Upprättande av pandemiplan för att 
minska risk och konsekvenser för 
smitta. 

Verksamhetsrisk       

Personal  

Oförmåga att upprätthålla 
planerad bemanning. Negativa 
effekter på personal och kvalitet. 

Räddningstjänst-
avdelningen 

Utöka poolanställningar inom 
heltidsstyrkorna. 
Rekryteringskampanjer för RIB 
(deltid) 

Längre sjukdom, 
tjänstledighet, 
avslutad tjänst eller 
liknande  

Längre frånvaro hos någon 
medarbetare innebär att 
uppsatta mål sannolikt inte kan 
uppnås. Avdelningens 
medarbetare kan inte utan 
vidare ersättas då stora delar av 
arbetsuppgifterna sker efter 
delegation, och kräver särskild 
utbildning (lägst Tillsyn A). Skyddsavdelningen 

Svårt att ha beredskap för frånvaro 
av ordinarie personal, då många av 
arbetsuppgifterna sker efter 
delegation och kräver särskild 
utbildning (lägst Tillsyn A). På grund 
av detta är startsträckan för en 
nyrekryterad lång. Utforska 
möjlighet att fördela uppgifter som 
inte kräver delegation 
(brandutbildningar) på annan 
personal så att återstående 
ordinarie personal kan fokusera på 
uppgifter som kräver särskild 

utbildning/delegation.  

IT-störningar/angrepp 

IT-störningar/angrepp som 
påverkar vår verksamhet 
negativt. Förbundet 

Förbundet har inlett ett IT-
samarbete med Karlskoga kommun 
för att minimera risker och 
störningar för avbrott/angrepp samt 
att förbundet får tillgång till en 
bredare kompetens inom IT-
området. 

Finansiell risk       

Finansieringsrisk Inköp av räddningsfordon Förbundet 

Upprättande av långtidsplan för 
investeringar för att kunna skapa en 
god likviditetsplanering i förbundet. 

Minskade intäkter 
Minskad efterfrågan av 
brandskyddsutbildningar. Skyddsavdelningen 

Digitala motsvarigheter till 
traditionella kurser finns tillgängliga. 
Utbildningar vi i nuläget inte 
tillhandahåller finns och frågan 
ligger fortfarande hos 
Brandskyddsföreningen.  
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Händelser av väsentlig betydelse  

Restriktionerna för att undvika Covid-19 stramades åt under de första månaderna men har efter 

sommaren sakta börjat att lättats upp. På brandstationerna som ingår i Region Värmland har 

utryckningspersonal erbjudits vaccination redan under tidig vår och nu har även övrig personal fått 

vaccin.  

Under senhösten har det återigen satts in restriktioner då en ny våg av covid-19 kommit, de flesta i 

utryckningsstyrkorna har hunnit med att få en tredje dos vaccin. Förbundets sjukfrånvaro ligger på 

normal nivå och är lägre i jämförelse med föregående år.   

Utökningen av brandman pool på stationerna Kristinehamn och Karlskoga har fallit väl ut och förutom 

minskade övertidskostnader så är vinsten att tjänsterna underlättar semesterplaneringen, möjligheten 

att kunna täcka upp vid frånvaro samt att övningsverksamheten på RIB-stationerna får en ökad kvalité. 

Detta behöver utvecklas ytterligare och planen är att utöka personalpoolen med ytterligare en brandman 

pool.  

Pandemin fortsätter att påverka den uttryckande verksamheten. Å ena sidan är larmfrekvensen något 

lägre än normalt och de olyckor som har inträffat/inträffar hanteras lika professionellt och effektivt som 

före pandemin, å andra sidan har många planerade övningar och andra aktiviteter tvingats ställas in, 

skjutits upp eller på annat sätt förändras – på sikt kan detta innebära en kvalitetsförsämring för BRT.   

Ett arbete pågår med att ta fram mätbara aktiviteter på skiftlagsnivå för heltidsstationerna och detta har 

startats upp under året. Exempel på uppgifter som ska göras är insatskort, insatsförberedande 

kartläggning, informationsinsatser med mera.  

Förbundsledningen har fått i uppdrag av direktionen att utreda möjligheten till en sjätte brandman i 

Kristinehamn. En rapport kommer att lämnas under 2022. 

Pandemins fortsättning har gjort att skyddsavdelningens verksamhet påverkats. Ärendehantering sker 

som vanligt, tillsyner LSO/LBE utförs där så är möjligt och externutbildning har erbjudits platsbundet då 

samhällets restriktioner så medgivit. Övrig tid har externutbildning erbjudits uteslutande digitalt. 

Intresset att prioritera brandutbildning för personal har dock varit fortsatt svalt, att döma av antalet 

anmälningar till erbjudna kurstillfällen.   

Ett avtal, genom Karlstadsregionens Räddningstjänst, har slutits med Region Värmland vilket kommer att 

innebära att BRT tillhandahåller ett antal brandskyddsutbildningar för regionen. När dessa utbildningar 

kommer att kunna genomföras är i dagsläget oklart. 

En plan har arbetats fram för hur brandutbildning för skolelever (BUSE) ska bedrivas i förbundets 

samtliga medlemskommuner, och samtliga medlemskommuner erbjöds liknande upplägg. Detta har lett 

till att BRT i år träffat 23 klasser, cirka 480 elever, i RIB-kommunerna. 

Under våren skapades tre korta informationsfilmer där innehållet riktade sig mot livräddningsutrustning 

på badplats, brandsäkerhet på campingplats samt eldning utomhus. Filmerna har publicerats genom de 

QR-koder som har anslagits runt om på förbundets badplatser, campingplatser och grillplatser. Filmerna 

har även publicerats på förbundets Instagram-konto. Under juni – augusti har 2 874 visningar gjorts.,  

Projektet med att Larmtekniker i samband med sina ordinarie uppdrag i bostäder där trygghetslarm finns 

placerade också gör en översiktlig kontroll av brandskyddet är nu i gång. Kontroller 

ifrån 284 bostadsbesök har registrerats och bland annat kan noteras att fungerande och monterade 
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brandvarnare (eller motsvarande) finns i fler än 93% av bostäderna samt att så allvarliga 

brandskyddsbrister bedömts förelegat att kontakt med samordnare/socialförvaltning tagits i fyra fall.  

Larmcentralens nya organisation som trädde i kraft 11 januari har slagit väl ut och fungerar bra. De två 

tjänster som innefattar poolpass har använts som ersättare för vakanser i schemat på 30 arbetspass 

under året och de har även täckt upp ett flertal pass under semestermånaderna. Årets semestervikarier 

har fungerat väldigt bra och larmcentralen har fått behålla tre av dem som timvikarier under hösten.  

Larmcentralen har under våren jobbat mycket med att få egna larm att synas och presenteras i 

ledningscentralen Räddningsregion Bergslagens system. Nästa steg är att jobba vidare med egna dragna 

larm via Celabs system.  

Alla sex medlemskommuner har skrivit på trygghetslarmsavtal enligt nya taxe-modellen och 

Länsstyrelsen har förlängt avtalet för larmcentralens bevakning av deras fältpersonal.  

Samarbetsavtal för personlarm är skrivet och tjänsten kommer att kunna erbjudas våra 

medlemskommuner. Det sista arbetet för färdigställande av tjänsten i Karlskoga påbörjades i slutet av 

året och tjänsten startar i början av 2022. 

På samrådsmötet i november 2020 beslutades en modell för budgetprocessen för förbundet, där årliga 

budgetdiskussioner förs inför varje nytt budgetår. I samband med detta bestämdes också att förbudet 

ska reglera balanskravsresultatet årligen vid överskott gentemot medlemskommunerna. Vid eventuella 

underskott kommer en separat diskussion att tas. Under året fattade direktionen beslut om 

resultatregleringen. 
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Styrning och uppföljning av verksamheten  

Bergslagens Räddningstjänst skall genom informationsinsatser, effektiva räddningsinsatser, jämställdhet, 

mångfald samt samverkan uppnå nedanstående mål som fastställts i handlingsprogrammet för perioden 

2020–2023 för förebyggande och operativ verksamhet. Larmcentralen har formulerat inriktningsmål för 

sin verksamhet motsvarande period.  

Måluppfyllelsen delas in i tre kategorier, målet uppnått, målet delvis uppnått samt målet ej uppnått. För 

bedömningen målet uppnått måste målet vara minst 95 % uppfyllt och för delvis uppnått måste målet 

vara till minst hälften uppfyllt. Uppföljning av målen presenteras i delårsrapport och årsredovisning. 

Den samlade bedömningen av årets måluppfyllelse är god. Förbundet har fortfarande arbete att göra när 

det gäller vissa rutiner och hur de följs upp. Förbundsledningen kommer arbeta vidare med att förankra 

de politiska målen i organisationen. Tyvärr har pandemins restriktioner gjort att vissa uppdrag försenats 

och i vissa fall inte kunnat utföras.  De mål som är delvis uppfyllda eller inte alls uppfyllda har samtliga 

kopplingar till arbetssätt/mätmetoder eller pandemins restriktioner. 

Förebyggande verksamhet     

Säkerhetsmål Prestationsmål Resultat Måluppfyllelse 

1. Den enskilde skall genom effektiv 

tillsyn och information erhålla 

största möjliga trygghet gentemot 

brand och explosion. (olyckor) 

1a. En årlig tillsynsplan skall ange hur 

fördelning och prioritering av 

tillsynsobjekten sker. Tillsyn skall 

göras till 100% på prioriterade objekt.  

Målet delvis uppfyllt. 

78 % av de prioriterade 

objekten är tillsynade 

under året. Pandemins 

restriktioner har medfört 

att samtliga tillsyner inte 

kunnat genomföras.   

  

1b. Upprätthålla kompetensen hos de 

som arbetar med förebyggande 

brandskydd. Kompetenskraven anges 

i tillsyns-planen. 

Målet uppfyllt. 

100 % har Tillsyn A  

  

1c. Personal i utryckningsstyrkan skall 

sammanlagt genomföra minst 30 

verksamhetsbesök per år enligt 

framtagen mall. 

Målet ej uppfyllt. 

På grund av rådande 

restriktioner har endast 

två verksamhetsbesök 

varit möjliga att 

genomföra under året.  

  

1d. 100 % av kända tillbud och 

bränder på skolor som är relaterade 

till barn och ungdomar följs upp. 

Målet uppfyllt. 

De fyra fall som kommit 

till förbundets kännedom 

har följts upp på det sätt 

berörda parter bedömt 

lämpligt i det aktuella 

fallet (möte med berörda 

elever, polisanmälan 

etcetera). 
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Säkerhetsmål Prestationsmål Resultat Måluppfyllelse 

2. Antalet bostadsbränder skall 

minska. 

2a. Andelen fungerande brandvarnare 

och släckutrustning i bostäder ska 

öka. Vid inträffade bostadsbränder 

skall minst 85% av bostäderna ha haft 

fungerande brandvarnare. 

Målet delvis uppfyllt. 

Förbundet ska upplysa 

om vikten av 

brandvarnare i hemmet 

via förbundets 

informationskanaler.  

Förbundet har under året 

utvecklat ytterligare 

informationsvägar med 

hjälp av QR-koder där 

invånarna kan ta del av 

brandskyddsinformation 

på ett enkelt och tydligt 

sätt. 

Tyvärr finns det i 

dagsläget inget bra sätt 

att få ut statistik över 

fungerande brandvarnare 

i hemmet från 

verksamhetssystemet.  

  

2b. Aktiv information exempelvis 

genom hembesök, hemsidor och 

utbildning skall ske för att höja 

medvetenheten om brandskyddet. 

Målet uppfyllt.  

En enkel inventering av 

brandskyddet har gjorts 

av Larmtekniker i 

samband med deras 

ordinarie besök i 

bostäder med anledning 

av trygghetslarm. Bland 

annat kan noteras att vid 

284 bostadsbesök fanns 

fungerande och uppsatta 

brandvarnare (eller 

motsvarande) i fler än 

93% av bostäderna. I fyra 

fall har bristerna bedömts 

som så allvarliga att 

samordnare/ 

socialförvaltning 

meddelats.  

  

2c. Vid varje bostadsbrand skall 

räddningstjänsten göra 

dokumenterade efterbesök när 

människor skadats eller stora värden 

förstörts. 

Målet uppfyllt.  

En rutin för att följa upp 

dokumenterade 

efterbesök har skapats 

och införts under året.  
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3. Människor som bor och vistas 

inom räddningstjänstområdet kan 

erbjudas utbildning inom 

brandskydd och övriga delar av 

räddningstjänstförbundets 

kompetensområde. 

3a. Medverka till att varje skola med 

grundskoleelever regelbundet 

utbildar alla ungdomar (elever) i 

årskurs 2 och 5. 

Målet uppfyllt.  

Alla skolor i förbundet, 

inklusive kommuner med 

RIB-stationer, har 

kontaktats med 

information angående 

brandutbildning för 

skolelever (BUSE) och så 

långt restriktioner tillåtit 

har också avslutande 

stationsbesök eller 

motsvarande genomförts. 
 

  

3b. Minst 1500 personer ska årligen få 

utbildning kring brandsäkerhet. 

Målet delvis uppfyllt. 

På rund av rådande 

restriktioner och minskad 

efterfrågan har endast 52 

av 91 planerade 

utbildningstillfällen 

genomförts och 987 

personer utbildats. 
 

 

Operativ verksamhet 

Säkerhetsmål Prestationsmål Resultat Måluppfyllelse 

1. Räddningstjänsten skall 

genomföra räddningsinsats inom 

godtagbar tid och på ett effektivt 

sätt i de fall där den enskildes egen 

förmåga ej räcker till. 

1. Vid pågående insats kan 

beredskapsstyrkorna omfördelas. I 

medlemskommunernas tätorter skall 

beredskapen organiserats så att 

annan insatsstyrka kan komma till 

tätortens brandstation snarast 

möjligt, dock senast inom 30 minuter. 

Målet uppfyllt. 

Måluppfyllelse 96 % 

Samtliga larm 

kontrollerade under 

vecka 14–16 (177 larm). 

Två avvikelser har 

noterats, både med 

godtagbara förklaringar. 

Samtliga larm 

kontrollerade under 

vecka 29–31 (105 larm). 

Tio avvikelser har 

noterats i svarstider. I nio 

av dessa berodde 

avvikelsen på 

översvämning i flera 

fastigheter vilket förklarar 

de långa svarstiderna, då 

man får ta dem i tur och 

ordning utifrån en 

prioritering. Den tionde 

avvikelsen berodde på en 
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brand i terräng som var 

mycket svårtillgänglig. 

Samtliga larm 

kontrollerade under 

vecka 40–41 (43 larm). En 

avvikelse har noterats, 

den berodde på att 

olyckan inträffat långt ut 

på landsbygden med en 

framkomsttid som 

översteg 30 minuter. 

2. Räddningsinsatserna skall utföras 

på ett tryggt och säkert sätt och 

med rätt kompetens. 

2. Övningar och kompetensutbildning 

genomförs i planerad omfattning.  

Målet uppfyllt. 

Inga avvikelser 

rapporterade.  

3. Följa upp och ta till vara på 

erfarenheter från inträffade 

händelser. 3a. Alla dödsolyckor skall följas upp. 

Målet uppfyllt. 

Under året har fem 

dödsolyckor inträffat, 

dessa har rapporterats 

och följts upp enligt 

framtagen rutin.  

  

3b. En årlig statistik för inträffade 

händelser skall tas fram. 

Målet uppfyllt. 

Resultaten presenteras 

under räddningstjänst-

avdelningens nyckeltal.  

  

3c. Varje år skall minst åtta händelser 

utredas. 

Målet uppfyllt. 

12 händelser har 

utvärderats/utretts under 

perioden  

4. Utrustning och fordon vårdas så 

att hög driftsäkerhet/tillförlitlighet 

kan upprätthållas. 

4. Alla fordon och utrustning ska vara 

kontrollerade och godkända. Antalet 

avvikelser pga. bristande underhåll 

ska vara ”0”. 

Målet uppfyllt. 

Inga avvikelser 

rapporterade och inga 

tillbud gällande fordon 

eller utrustning har 

rapporterats.  

5. Räddningstjänsten skall kunna 

fungera på ett godtagbart och 

effektivt sett även vid över tiden 

utdragna händelser. 

5. En årlig övning ska genomföras i 

syfte att utveckla ledningssystemet 

för att kunna hantera såväl dagliga 

händelser som flera samtidiga 

pågående insatser. 

Målet uppfyllt. 

Detta sker kontinuerligt 

inom RRB som dagligen 

hanterar 20–30 larm på 

Räddningscentralen för 

RRB och dessutom sker 

löpande utbildning och 

övning inom området 

Ledning.  



Årsredovisning 2021 

13 

    
 

Larmcentral 
      

Inriktningsmål Prestationsmål Resultat Måluppfyllelse 

Larmcentralen bör fortsätta arbetet 

med att knyta till sig fler kommunala 

fastigheter/ verksamheter när det 

gäller automatiska brandlarm och 

tekniska larm. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas 

fastighetsavdelningar för att kartlägga 

eventuella larm som inte är knutna till 

Larmcentralen. 

Målet uppfyllt. 

Larmcentralen har 98 % 

av kommunernas larm. 

Kvarstående 2 % avser 

kommunala 

fastighetsbolag.  
 

Larmcentralen bör ha möjlighet 

utifrån kommunernas önskemål, 

även bevaka kommunernas objekt 

och fastigheter via 

kamerabevakning. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas 

säkerhetssamordnare för att öka 

medvetenheten kring möjligheterna 

med kameraövervakning. Antalet 

kameraövervakade objekt bör öka 

över tid.  

Ingen uppföljning gjord 

för perioden. 

Ingen av 

medlemskommunerna 

använder sig av denna 

teknik idag. 
 

Larmcentralen ska öka antalet 

nattillsyn med kamera för brukare 

som har trygghetslarm inom 

medlemskommunerna. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas socialtjänst 

Målet delvis uppfyllt. 

Det har tyvärr varit lågt 

intresse från våra 

medlemskommuner för 

denna tjänst och i 

dagsläget finns fyra 

kameror inkopplade. 

Samarbete uppstartat 

med en kommun som 

gäller både nattkameror 

och andra digitala tjänster 

som kan erhållas med de 

nya 5G trygghetslarmen. 

 

Larmcentralen ska arbeta 

förebyggande hos brukare med 

trygghetslarm. 

Trygghetskontroll genomförs i 

samband med installation av 

trygghetslarm. 

Målet uppfyllt. 

Under året är 284 

kontroller genomförda.  
 

 

Internkontroll 

Räddningstjänstförbundet har antagit ett dokument för hur den interna kontrollen av förbundets 

verksamhet skall ske. Av dokumentet framgår att direktionen efter riskbedömning årligen skall anta ett 

besluta om ett antal verksamhetsområden där intern kontroll skall utföras. Av beslutet skall framgå 

beslutat verksamhetsområde, kontrollmetod, begränsningar samt vem som skall utföra den interna 

kontrollen.  
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Direktionen skall inför valet av punkter för varje års internkontroll göra en bedömning av risker inom 

förbundets verksamheter som kan vara föremål för internkontroll. Förbundsledningen har tagit fram en 

sammanställning av tänkbara punkter för internkontroll med värdering av sannolikhet och påverkan för 

respektive punkt. Då lagkrav och verksamheten förändras utifrån hur samhället förändras göras det en 

översyn om nya punkter bör läggas till eller inaktuella punkter måste tas bort.  

Direktionen har fastställt att internkontroll 2021 omfattar följande kontroller inom 

räddningsavdelningen: Punkt 39 Brister i IT säkerhet, backup, intrångsskydd  

En kartläggning av förbundets samtliga system har genomförts och internkontrollrapporten kommer att 

presenteras på direktionsmötet i februari 2022. 
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Väsentliga personalförhållanden  

Personalutvecklingen inom Bergslagens Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av 

kompetenta medarbetare för att kunna möta nuvarande och framtida behov. Det finns heltidsanställd 

personal på stationerna i Kristinehamn, Karlskoga och Filipstad.  Räddningstjänstpersonal i beredskap 

(RiB) tjänstgör i Filipstad, Hällefors, Degerfors, Storfors, Lesjöfors och Åtorp. Kravet för RiB-personal är 

bland annat att de bor och arbetar i närheten av brandstationen. 

För året uppgår personalkostnaden till 68,3 mkr (67 mkr) vilket motsvarar 95 % av den totala budgeten 

för personalkostnader (71,5 mkr). Förbundet köper in tjänsten för lönehantering av Kristinehamns 

kommun samt pensionshantering av KPA pension. 

Antalet anställda  
Antalet tillsvidareanställda inom Bergslagens Räddningstjänst under 2021 uppgick till 196 personer, 85 

heltidsanställda och 111 Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).    

Under året har fyra deltidsbrandmän valt att sluta på egen begäran och en har valt att gå i pension. Även 

en heltidsanställd styrkeledare har valt att gå i pension. Under de närmsta fem åren har ytterligare 13 

medarbetare, varav 12 inom utryckningsstyrka, möjlighet att sluta sina anställningar genom 

pensionsavgång.  För att klara årets sommarsemester för heltidsbrandmän har 13 semestervikarier 

rekryterats.  

På våra deltidstationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän och det 

pågår ständigt försök att hitta nya. För att underlätta rekrytering av deltidsbrandmän har det tagits fram 

en ny folder med information som ska delas ut till företag på respektive orter. Under året har nio nya 

deltidsbrandmän rekryterats.  

Sjukfrånvaro  
Restriktionerna för att undvika Covid-19 stramades åt under de första månaderna. Under senhösten kom 

en ny våg av smittspridning och restriktionerna återinfördes i organisationen. På brandstationerna som 

ingår i Region Värmland har utryckningspersonal erbjudits vaccination och nu har även övrig personal 

har fått vaccin. Förbundets sjukfrånvaro ligger på normal nivå och är lägre i jämförelse med föregående 

år.  

Tillbud- och olycksrapportering  

Det har under 2021 inkommit 18 rapporterade arbetsskador/tillbud/avvikelser varav sex avser någon 

form av personskada medan resten avser brister i utrustning/material eller yttre faktorer. Skadorna följs 

upp systematiskt i samverkansgruppen där även förebyggande åtgärder diskuteras och beslutas för att 

minska skaderisken framöver. Säkerhetsföreskrifter finns genom arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- 

och kemdykning samt i interna reglementen.  

Företagshälsovård  
All utryckningspersonal inom förbundet har hälsoundersökning varje år och dagtidspersonal har 

hälsokartläggningar vart tredje år.  Hälsoundersökningarna sköts av företagshälsovården, för närvarande 

har förbundet avtal med VarnumHälsan. Årets hälsoundersökningar för personal i 

utryckningsorganisationen klara.  

Samverkansgruppen och skyddsombud   
För att skapa en god arbetsmiljö krävs ett nära och kontinuerligt samarbete mellan verksamheten och de 

anställda. Tillsammans med fackliga representanter och huvudskyddsombud har förbundet regelbundna 
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samverkansmöten under året. Skyddsombuden på förbundets alla stationer samverkar i egna träffar en 

gång per år samt tillsammans med förbundschef och HR-specialist en gång per år.   

Jämställdhet  
Räddningstjänsten skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att främja 

jämställdheten inom organisationen. Förbundet ska aktivt arbeta med attitydfrågor och skapa en 

arbetsplats med både kvinnor och män. Vid likvärdig kompetens i samband med nyrekrytering ska en 

jämn könsfördelning eftersträvas.   

Antalet kvinnor som arbetar inom förbundet är 21 och av dessa är det åtta som är i utryckningstjänst.  På 

brandstationen i Åtorp är det en kvinna som är nytillträdd stationschef. Vid nyrekrytering läggs det stor 

vikt på att försöka rekrytera in fler kvinnor, bland årets semestervikarier på brandmannasidan har två av 

vikarierna varit kvinnor.   

Lönekartläggning har genomförts under hösten 2021 och ligger till grund för lönebildningen 2022. 

Resultatet av lönekartläggningen är att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och 

män inom förbundet.  

Kompetensutveckling  
Utveckling på olika sätt är viktigt för att höja kompetensen. Kompetensutveckling sker bland annat 

genom att medarbetare utbildas via MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Beslut om att 

en brandman ska gå räddningsledning A och att en styrkeledare ska gå räddningsledning B under året 

har tagits. För att bibehålla och öka kompetensen för personalen som utövar räddningstjänst genomförs 

regelbundna utbildningar och övningar. Inriktningen på övningarna styrs av aktuell riskbild och behov av 

att underhålla befintlig kompetens.   

För skiftgående personal genomförs övningsverksamhet under schemalagt arbetspass. Inriktningen på 

övningarna svarar mot uppställda mål för räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor. 

Ledningspersonal övas i förmåga att leda stora och långvariga räddningsinsatser. Särskilt intresse ägnas 

åt samverkan med andra myndigheter och organisationer.     

Under hösten har ett flertal av stationschefer och skyddsombud på våra deltidsstationer genomgått 

utbildningen ”Bättre arbetsmiljö, BAM.  

Framtid och förväntad utveckling  
Då förbundet inom en femårsperiod har 12 personer, varav nio befäl, som har möjlighet att gå i pension 

kommer rekryteringen av nya befäl att bli en utmaning.     

På våra deltidstationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän och det 

pågår ständigt försök att hitta nya. Samverkan med våra medlemskommuner, för att locka fler 

kommunanställda att söka till deltidsbrandman, har påbörjats. Förbundet har även tagits fram en ny 

folder med information om jobbet som deltidsbrandman som ska delas ut till företag på respektive 

orter.  

Organisationen har från och med 1 januari 2021 förstärkts med ytterligare poolbrandmän, för att ur ett 

arbetsmiljöperspektiv försöka säkerställa den ordinarie skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, 

föräldraledighet, sjukdom med mera. Målet finns att kunna utöka med ytterligare poolbrandmän för att 

kunna erbjuda fyra veckors sammanhängande semester. I nuläget måste semestern fördelas, för att 

upprätthålla rätt kompetens, i tre perioder varav en period endast innehåller tre veckors 

sammanhängande semester.  
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Organisationen kommer fortfarande att behöva utvecklas och ambitionen är att i framtiden kunna utöka 

styrkan i Kristinehamn med en sjätte brandman i beredskap.  Resultatet kommer att bli en högre 

operativ förmåga än i nuläget och en stor ökning av förmågan dagtid. En stark organisation dagtid 

kommer att gynna hela förbundet ur operativ aspekt och även att öka förbundets förmåga att stödja och 

utveckla verksamheten.   

Nyckeltal personal 

Anställda 2020 2021  

Total personal 187 196  

  - varav heltidsanställda 821 86  

  - varav räddningspersonal i beredskap 105 110  

 Kvinnor 21 21  

 Män 166 175  

 Kvinnor % 11,2 10,7  

 Män % 88,8 89,3  

Förtroendevalda - Direktion/Revision 22 22  

Personalomsättning % 2020 2021  

Heltid 2,6 1.2  

Räddningspersonal i beredskap 3,1 4,7  

 Pension 2020 2021  

Pensionsavgångar 5 2  

Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 14 13  

 - varav i utryckningsstyrka (heltid) 12 12  

Sjukfrånvaro % 2020 2021 

Total sjukfrånvaro 3,64 2,50 

Långtidsjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total sjukfrånvaro 33,67 39,18 

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 3,07 1,14 

Sjukfrånvaro 30–49 år 2,68 2,40 

Sjukfrånvaro 50 år och äldre 5,06 3,09 

Sjukfrånvaro kvinnor 10,16 7,80 

Sjukfrånvaro män 2,49 1,51 

Personalkostnader, tkr  
(inkl. arbetsgivaravgift 31,42 %, exkl. pensionskostnader) 

2020 2021 

Direktion 204 189 

Revision 60 58 

Stab 3 136 3 051 

Räddningstjänst 53 987 54 598 

Skyddsavdelning 3 405 3 635 

Larmcentral 6 217 6 725 

Totalt 67 009 68 256 

  

 
1 Två vakanser fanns under 2020 som är tillsatta 2021. 
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Förväntad utveckling  

Kompetensförsörjningen, främst bland befäl, kommer att bli en stor utmaning då det kommer att vara 

stora pensionsavgångar inom den närmsta femårsperioden. 

Sommarsemester för brandmän är fortfarande problematisk då det är svårt att erbjuda fyra veckors 

semester under sommarperioden samtidig som andra ledigheter såsom föräldraledighet ska läggas ut. 

Rekryteringsunderlaget för semestervikarier som är brandmän eller håller på att utbilda sig till brandmän 

är inte så stort då det är hård konkurrens om sommarvikarier mellan landets räddningstjänster. 

Organisationen kommer även att behöva förstärkas ytterligare genom att utökas med fler 

poolbrandmän. 

Räddningsavdelningen har två viktiga ledord i sitt fortsatta arbete; Likvärdighet & Utåtriktat. Med 

likvärdighet menas att alla som drabbas av en olycka inom Bergslagens Räddningstjänsts område ska få 

samma kvalité på hjälpen oavsett var olyckan inträffar. Detta innebär att våra brandmän ska ha likvärdig 

utrustning och kompetens för de vanligaste olyckstyperna. Ordet utåtriktat innebär enkelt uttryckt att 

den utryckande verksamheten ska arbeta mer med olycksförebyggande arbetsuppgifter, det vill 

säga sådana uppgifter som Skyddsavdelningen hanterar.  

Organisationen kommer fortfarande att behöva utvecklas och ambitionen är att i framtiden kunna utöka 

styrkan i Kristinehamn med en sjätte brandman i beredskap.  Resultatet kommer att bli en högre 

operativ förmåga än i nuläget och en stor ökning av förmågan dagtid. En stark organisation dagtid 

kommer att gynna hela förbundet ur operativ aspekt och även öka förbundets förmåga att stödja och 

utveckla verksamheten. 

 

Räddningsavdelningen behöver fortsatt göra årliga fordonsinvesteringar på tunga fordon i 

kostnadsintervallet 3,5 – 7 mkr för att upprätthålla en fungerande vagnpark för verksamhetens ändamål. 

Variationerna på beloppet beror på den typ av fordon som behöver bytas ut, lägst kostnad för 

resursfordon tankbil och högst kostnad för resursfordon hävare/maskinstege. 

Räddningstjänsten blir alltmer teknikberoende och därmed krävs allt fler informationsbärare som 

datorer, tablets, mobiltelefoner men även nya programvaror och abonnemang till dessa 

informationsbärare. Detta kommer att ge ökade kostnader för att tillgodose behovet, utvärdering av 

behovet innan anskaffning är därför viktig. 

För att personalen ska stå väl rustad för att hantera en mängd olika typer av olyckor behövs utbildning 

och övning. Det kan förväntas ett ökat behov av utveckling av BRT:s övningsanläggningar men även att 

resurser avsätts för att kompetensutveckla personalen, även i detta avseende behövs ytterligare pool-

brandmän för att underlätta insatsövningar och utbildningar. 

Ökat samarbete mellan de olika räddningstjänstorganisationerna som ingår i RRB och att man drar fördel 

av varandras resurser i såväl övning/utbildning som dagliga arbeten exempelvis underhåll fordon, 

slangtvätt med mera. 

Ett avtal, genom Karlstadsregionens Räddningstjänst, har slutits med Region Värmland vilket kommer att 

innebära att BRT tillhandahåller ett antal brandskyddsutbildningar för regionen. När dessa utbildningar 

kommer att kunna genomföras är i dagsläget oklart. 
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Externa utbildningar i digital form är här för att stanna, även om platsbundna utbildningar sannolikt 

kommer att återkomma i någon omfattning då pandemins restriktioner lättas upp. För att kunna 

genomföra bättre digitala utbildningar har förbundet satsat på att bygga en enkel filmstudio på stationen 

i Kristinehamn. Den har inneburit en avsevärt ökad kvalité för både kursdeltagare och instruktörer. 

Dessutom har filmstudion använts vid intern utbildning, bland annat mot RIB-stationerna men även för 

att producera filmklipp av olika slag i egen regi.   

Personalläget inom skyddsavdelningen har förändrats under 2021, då en medarbetare varit tjänstledig 

sedan oktober, och vid årsskiftet valt att avsluta sin tjänst. Under slutet av året har förberedelser för 

nyrekrytering inletts.  

Med start 2021 har en form av enklare tillsynsverksamhet bedrivits i de bostäder som Larmcentralens 

larmtekniker besöker. I samband med utsättning och annan form av underhåll av trygghetslarm har 

larmteknikerna samtidigt gjort en enklare bedömning av brandskyddet och den individuella förmågan att 

hantera brand eller tillbud. Där särskild risk bedöms ha förekommit har kontakt tagits med socialtjänsten 

eller motsvarande i aktuell kommun för vidare åtgärder. Genom att larmteknikerna via trygghetslarmen 

har tillträde till bostäder, dessutom bostäder där de boende generellt har större svårigheter att hantera 

tillbud av olika slag, når förbundet åtminstone en viss andel av den annars ur tillsynsvinkel 

svårhanterade objektsgruppen bostäder. 

På samrådsmötet i november 2020 beslutades en modell för budgetprocessen för förbundet, där årliga 

budgetdiskussioner förs inför varje nytt budgetår. I samband med detta bestämdes också att förbudet 

ska reglera balanskravsresultatet årligen vid överskott gentemot medlemskommunerna. Vid eventuella 

underskott kommer en separat diskussion att tas. Under året fattade direktionen beslut om 

resultatregleringen. 
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Översikt över verksamhetens utveckling  

Fem år i sammandrag 2021 2020 2019 2018 2017 

       

Årets resultat (tkr) 471 385 -43 212 595 

       

Omsättning (tkr) 21 091 20 018 18 306 28 208 17 629 

       

Verksamhetskostnad (tkr) 110 375 107 741 112 605 108 199 100 385 

       

Självfinansierad verksamhetskostnad (%) 19,11 18,58 16,26 26,07 17,56 

       

Nettokostnad (tkr) 89 284 87 724 94 299 79 991 82 756 

       

Medlemsbidrag (tkr) 90 341 88 404 95 382 80 124 83 275 

       

Avskrivning (tkr) 3 936 4 020 3 801 3 726 3 543 

       

Finansnetto (tkr) -603 -1 223 -1 262 0 -8 

       

Investeringar (tkr) 7 357 5 986 3 514 5 237 4 853 

       

Avsatt till pensioner (tkr) 60 505 59 311 55 818 47 716 52 050 

Ansvarsförbindelse pension (tkr) 39 821 40 188 41 739 47 275 52 469 

       

Balansomslutning (tkr) 149 096 145 255 133 922 127 853 134 338 

       

Eget kapital (tkr) 40 465 39 994 39 609 39 652 39 439 

       

Soliditet (%) 27 28 30 31 29 

Kassalikviditet (%) 104 115 122 120 122 

Likviditet (tkr) 25 366 20 996 14 654 17 858 14 434 

       

Antal anställda (ej semestervikarier) 196 187 196 179 179 

 - varav räddningstjänstpersonal i beredskap 110 105 112   

Sjukfrånvaro (%)  2,50 3,64 3,26 4,37 6,63 

       

Antal invånare i förbundet  85 270 85 473 85 973 86 295 86 701 

       

Nettokostnad/invånare, kr 1 046 1 025 1 096 926 954 

Medlemsbidrag/invånare, kr 1 059 1 034 1 109 928 960 
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Ekonomisk redovisning  

Årets resultat 

Årets resultat är ett överskott på 471 tkr (385 tkr), vilket är bättre än budgeterat och beror på reavinster 

vid försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster för kortsiktiga placeringar. 

I samband med bokslut har förbundet gjort en avstämning för trygghetslarmstaxan enligt den nya 

beräkningsmodellen. Detta resulterade i en återbetalning på 101 tkr (353 tkr) som fördelats utifrån 

medlemskommunernas antal aktiva larm i december 2021.  

Förbundet har gjort en återbetalning av medlemsbidraget då förbundets resultat uppgick till ett 

överskott på 1,1 mkr (3,5 mkr) när årets samtliga kostnader och intäkter bokförts. Direktionen fattade 

under hösten beslut om att förbundet reglerar det överskott som blir kvar i balanskravsutredningen, 

innan återbetalning av medlemsbidrag, vilket 2021 uppgick till 649 tkr (3,2 mkr). 

Främsta anledningarna till överskottet på 1,1 mkr är lägre personalkostnader på grund av färre larm och 

arbetsgivaravgifter för unga, ersättning för de tjänster förbundet har i Räddningsregion Bergslagen 

(RRB), återbetalning av medlemsbidrag från RRB, lägre avskrivningskostnader samt minskning av skuld 

för okompenserad tid.  

Verksamhetens intäkter 

Under året har förbundet mer intäkter än budgeterat trots delvis inställd externutbildning. Ökade 

intäkter för bland annat RRB, trygghetslarm, tillsyner och årsavgifter väger upp de minskade intäkter för 

utbildningsverksamheten.  

Den intäktsbudget som är lagd för obefogade larm har tidigare varit högre än verkliga förhållanden. Från 

2021 har förbundet en budget som speglar verkligheten när det gäller intäkterna och når upp till 94 % av 

budget. 

Under stora delar av året har pandemins restriktioner medfört att den platsbundna externa 

utbildningsverksamheten har fått ställas in. Under året har endast några få platsbundna utbildningar 

genomförts. Däremot har de digitala utbildningarna kunnat genomföras och det gör att intäktsbortfallet 

för året inte blev så stort som prognosen visade efter augusti. De totala intäkterna för 

utbildningsverksamheten uppgår till 61% av budget vilket resulterar i -264 tkr.  

Förbundet har fått statlig ersättning för sjuklönekostnader samt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 

unga på totalt 143 tkr (893 tkr) under 2021. 

Årets reavinster uppgår till 275 tkr (354 tkr). 

Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader uppgick till 68,3 mkr (67 mkr) exklusive pensionskostnader, vilket blev 3,2 mkr lägre 

än budgeterat. Det är åter ett år som har påverkats av pandemin vilket även märks på förbudets 

personalkostnader, främst på deltidsstationerna där det har varit cirka 60 färre larm jämfört mot budget. 

Under året har sjukfrånvaron varit förhållandevis låg vilket medför lägre kostnader för både vikarier och 

övertidsersättningar.  

Även personalkostnader för utbildning av RiB ligger lägre än budget då endast en deltidsbrandman har 

utbildats klart under året. Tre personer kommer att gå Grib 2 utbildningen under 2022. 
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I och med att insatsledarsystemet gjordes om under året har delar av beredskapsersättningen minskat 

och förbundet har haft en tjänstledighet som kommer återbesättas under 2022 vilka båda genererar ett 

överskott. 

Semesterlöneskulden har endast ökat med 66 tkr (438 tkr) och skuld för upplupna löner har minskat 

med 192 tkr (-318 tkr) jämfört med föregående år. Skulden inkluderar arbetsgivaravgift inklusive 

avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension (40,15%).  

Företagshälsovården blev något dyrare än budgeterat, men inom den prognos på 900 tkr som förbundet 

räknat med. Vissa kostnader har tillkommit på grund av pandemin, exempelvis smittskyddsavgifter. 

Under nästa år kommer ny upphandling av företagshälsovård att genomföras och nytt avtal beräknas 

vara klart till halvårsskiftet. 

På grund av förseningar i många av årets investeringar blev det ett överskott på 470 tkr för årets 

avskrivningskostnader. I investeringsplanen fanns också inköp av rökskydd med, men då det inte 

kvalificerar sig som en investering med tanke på inköpspriset så har dessa inköp belastat driften med 

cirka 600 tkr. 

Förbundet har under hösten kunnat genomföra arbetsmiljöförbättrande åtgärder på samtliga stationer, 

exempelvis ergonomisk kontorsutrustning som kontorsstolar samt höj- och sänkbara skrivbord, IT-

utrustning, möbler, gymutrustning, förvaringsmöjligheter för exempelvis slang med mera. Även 

förnyelse av larmkläder, skyddshjälmar, skyddskläder och arbetskläder har genomförts. 

För att förbättra förbundets resurs när det gäller KEM-olyckor har två kärror köpts in med tillhörande 

material och dessa är placerade på stationerna i Kristinehamn och Karlskoga.  

Förbundet har haft några kostsamma reparationer och underhåll under året för de tyngre fordonen. Det 

överskott som tidigare prognostiserats för fordon blev tyvärr ett mindre överskott på 104 tkr då 

reparation- och drivmedelskostnaderna ökade under årets sista månader. Även en större reparation av 

förbundets slangtvätt genomfördes under hösten till en kostnad av 95 tkr. 

Pandemins restriktioner har även medfört att kostnaderna för kurs, konferens och halkkörning är något 

lägre än budgeterat.  

På grund av att mobiloperatörerna kommer att släcka ned 2G- och 3G-nätet måste utbyte av befintliga 

trygghetslarm ske senast vid utgången av 2025. Utbyten till ny teknik kommer att bli kostnadsdrivande, 

men till att börja med så kommer inköpen göras inom befintlig budget så långt det är möjligt. Under 

2021 har 360 nya larm köpts in (594 tkr) och det är totalt cirka 2 600 larm som behöver bytas ut fram till 

sommaren 2025. 

Räddningsregion Bergslagen 

Från den 12 maj 2020 ingår Bergslagens Räddningstjänst i den nya gemensamma systemledningen för 

Räddningsregion Bergslagen (RRB), en samverkan mellan 17 räddningsorganisationer. 

Under året har förbundet haft fem anställda som har en del av sin tjänst i RRB och som förbundet får 

ersättning för. Årets intäkter för dessa tjänster har uppgått till 848 tkr (557 tkr).  Medlemsbidraget 

uppgick till 1, 2 mkr (773 tkr) och vid bokslutsavstämning för RRB fick förbundet en återbetalning på 147 

tkr (123 tkr).  

Den statliga ersättningen för utökad systemledning ingår i årets medlemsbidrag 
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Finansiella intäkter och kostnader 

Förbundet har 3,5 mkr i kortfristiga placeringar enligt beslutad placeringspolicy och vid årets slut 

redovisas 196 tkr (31 tkr) i orealiserade vinster. 

Den finansiella kostnaden som avser värdesäkring av pensionsskulden uppgår till 785 tkr (1,2 mkr) 

exklusive löneskatt. 

Placerade medel 

Under 2020 arbetades en placeringspolicy fram i förbundet för att kunna göra kortsiktiga placeringar av 

kapital som inte används i den dagliga driften, så kallad överlikviditet. 

Tillsammans med rådgivare från Nordea har totalt 3 mkr placerats i nedanstående portfölj där allt kapital 

är klassificerat som kortfristiga placeringar. På balansdagen är dessa värderade till verkligt värde och 

årets orealiserade vinster är tillgodoförd årets resultat. 

Placerade medel (tkr) 
Anskaffnings-
värde 

Marknadsvärde 
2021-12-31 

Värdeutveckling 
(tkr) 

Värdeutveckling 
(%) 

Nordea Swedish Bond Stars 525 523 -2 -0,43% 

Nordea Klimatfond 50 74 24 48,55% 

Institutionella Aktiefonden Sverige 125 171 46 36,97% 

Institutionella räntefonden långa placeringar 1 050 1 037 -13 -1,19% 

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A 475 650 175 36,85% 

Nordea Asian Stars A 75 70 -5 -6,27% 

Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global Fund A 
growth (SEK) 700 700 0 0,04% 

Summa 3 000 3 226 226 7,55% 

 

Pensionskostnader 

I posten verksamhetskostnader ingår förbundets pensionskostnader. Den finansiella kostnaden som 

avser värdesäkring av pensionsskulden redovisas som en finansiell kostnad i resultaträkningen.  

Budgeten 2021 är lagd utifrån den beräkning som KPA gjorde i december 2019. Under 2021 har 

pensionskostnaderna påverkats av det beslut som SKR tog den 23 april 2021 om att anpassa RIPS till nytt 

livslängdsantagande. KPA räknade med att kostnadsökningen blir 3,1 % på ansvarsförbindelsen och 5,4 % 

på avsättningen. Kostnadsökningen ger mindre effekt på åtaganden som inte är livsvariga, exempelvis R-

SAP för brandmän i utryckningstjänst.  

Vid årets slut blev pensionskostnaden -2,6 mkr (409 tkr) mot budgeterat och reglering har gjorts i den 

del av medlemsbidraget som avser pensionskostnader. 

I tabellen nedan presenteras framtida pensionskostnader (inklusive löneskatt) utifrån KPA:s prognos den 

31 december 2021. 

Pensionskostnader, tkr 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 

Avgiftsbestämd ÅP KAP-KL 2 297 2 347 2380 2 391 2394 2304 

Avgiftsbestämd ÅP AKAP-KL 827 875 906 953 1007 1058 

Skuldförändring exkl. särskilda beslut 219 -1 668 -3737 -3 611 -2470 -938 

Skuldförändring särskilda beslut 0 0 0 0 0 0 

Finansiell kostnad 975 1 494 1 968 1 643 1913 1980 

Utbetalningar ansvarsförbindelse 3 381 3 262 3 221 3 121 2909 2768 
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Utbetalningar exkl. särskilda beslut 2 665 5 222 7 284 7 126 6541 4984 

Utbetalningar särskilda beslut 0 0 0 0 0 0 

Totalt 10 364 11 532 12 022 11 623 12 294 12 156 

I balansräkningen vid bokslut 2021 finns en upparbetad pensionsskuld på 60,5 mkr (59,3 mkr) och 

motsvarande fordran finns uppbokad mot medlemskommunerna för att på sikt finansiera kommande 

pensionsutbetalningar.  

Förbundets upparbetade pensionsskuld i ansvarsförbindelsen (pensionsavsättning intjänad till och med 

1997-12-31) uppgår till 39,8 mkr (40,2 mkr) vid utgången av 2021. Denna pensionsskuld kommer att 

sjunka med 9,9 mkr enligt KPA:s prognos fram till och med 2026. 

Beräkningstidpunkt 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 

Ansvarsförbindelse 39 821 37 702 35 620 33 494 31 638 29 948 

Avsatt till pensioner exkl. särskilda beslut 60 505 60 331 58 562 56 594 56 038 57 080 

 

Balanskravsresultat  

Årets resultat uppgår till 471 tkr (386 tkr) och från det ska realisationsvinster på 275 tkr (354 tkr) samt 

orealiserade vinster på kortfristiga placeringar 196 tkr (31 tkr) räknas bort, vilket innebär att förbundets 

balanskravsresultat är 0 tkr (1 tkr). 

Förbundet har inget tidigare underskott som ska återställas. Då förbundet historiskt har en god ekonomi 

med bra både soliditet och kassalikviditet har beslut tagits om att återbetala medlemsbidrag vid 

överskott efter balanskravsjusteringar. I samband med bokslut 2021 gjordes en återbetalning till 

medlemskommunerna på 649 tkr (3,2 mkr). 

Balanskravsutredning (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Årets resultat enligt resultaträkningen 471 386 

Reducering av samtliga realisationsvinster -275 -354 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet     

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet     

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -196 -31 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper     

Årets resultat efter balanskravsjusteringar  0 1 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv     

Användning av medel från resultatutjämningsreserv     

Balanskravsresultat 0 1 
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Mål kopplat till  god ekonomisk hushållning   

För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det enligt lagstiftaren finnas ett 

klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en 

kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.  

God ekonomisk hushållning tolkas i Bergslagens Räddningstjänst som att våra resurser ska användas där 

de gör mest nytta och att vi har en ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla våra resurser i 

förbundet. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella och tekniska 

resurser ska användas på ett över tid hållbart sätt.  

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en framtida 

handlingsberedskap för eventuella oförutsedda utgifter, att vi kan genomföra planerade investeringar 

med egna medel och att vi har en betalningsberedskap så vi kan betala våra utgifter i rätt tid. 

Den samlade bedömningen för målen kopplade till god ekonomisk hushållning är att måluppfyllelsen är 

god. Med tanke på den rådande pandemin och de restriktioner som har funnits har tillsynsmålet 

påverkats i de fall där myndighetsgemensam tillsyn ska genomföras, men uppfyllts i den grad som under 

omständigheterna har varit möjligt för förbundet.  

Finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning: 

 

Bergslagens Räddningstjänst ska ha en ekonomi i balans och en beredskap att möta ekonomiska risker och 

oförutsedda händelser. Verksamhetens årliga nettokostnad ska understiga medlemsbidraget.  

Målet är uppfyllt då förbundet presenterar ett överskott för 2021. 

Förbundets investeringar ska finansieras med egna medel. 

Målet är uppfyllt då samtliga investeringar har finansierats med egna medel. 

Förbundets banklikviditet ska inte underskrida 3 mkr. 

Målet är uppfyllt då banklikviditeten inte har underskridit 3 mkr under året och vid bokslut uppgår till 

25,4 mkr.  

Till detta ska även den kortfristiga fordran som finns mot medlemskommunerna räknas med. Vid 

utgången av 2021 uppgår den till 1,8 mkr. 

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning 

Att inom tilldelade medel upprätthålla beslutad beredskapsorganisation och att påbörja utryckning inom 

angiven anspänning tid enligt handlingsprogram, (exklusive insatser med fördröjd tidsangivelse som kan 

härledas till kommunikation/teknik gällande själva utalarmeringen). 

Målet är uppfyllt.  

Uppföljning har skett på samtliga larm under vecka 7, 18, 29 och 40. Totalt har 84 larm granskats. Ingen 

avvikelse finns på bemanning. 18 mindre avvikelser finns avseende riktvärdet för anspänningstiden – 

bedömningen är att dessa kan härledas till kommunikation/teknik. Avvikelserna har inte påverkat 

insatserna.  

Att tillsyn skall göras enligt den årligt antagna tillsynsplanen. Tillsynsplanen anger hur fördelning och 

prioritering av tillsynsobjekten sker. * 

Målet är delvis uppfyllt. 
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Tillsyner har utförts enligt tillsynsplan, så långt pandemins restriktioner har medgett. Fem av de 

prioriterade verksamheterna tillsynades inte då de tillsynas myndighetsgemensamt med Länsstyrelsen 

och Länsstyrelsen ställde av olika anledningar in dessa tillsyner under 2021.  

Under året har totalt 233 tillsyner utförts varav 65 prioriterade objekt.  

*För 2021 anger tillsynsplanen att totalt 560 objekt finns registrerade för tillsyn där minst 208 tillsyner ska genomföras under 2021, 

varav 83 prioriterade objekt.  

Att verksamheten utifrån självkostnadsprincipen skall vara bemannad och tekniskt utrustad, utifrån 

medlemskommunernas och Bergslagens Räddningstjänsts interna efterfrågan av larmtjänster. 

Målet är uppfyllt.  

Larmcentralen följer utbyte och förnyelse av teknik, datorer enligt upprättat teknikschema. Förbundets 

egna automatlarm är med i systemet som Räddningsregion Bergslagen (RRB) använder och med 

statustryckningar från bilarna. 

Arbetet med att synliggöra egna larm från larmcentralen för ledningsplatsen inom RRB är påbörjat. 

Personalomsättningen inom räddningspersonal i beredskap ska understiga 7 %.   

Målet är uppfyllt.  

Under året har fem personer slutat av vår räddningspersonal i beredskap och nio nyrekryteringar har 

gjorts. Personalomsättningen under året har varit 3,8 %.      
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DRIFTREDOVISNING 

(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 Budget 2021 Avvikelse 2021 

Stab      

Intäkter 2 853 3 799 2 840 14 

Kostnader -18 195 -20 736 -21 400 3 205 

 - varav revision -273 -265 -279 6 

 - varav pensionskostnader -10 583 -12 887 -13 187 2 604 

Nettokostnader stab -15 342 -16 937 -18 561 3 219 

      

Räddningstjänst      

Intäkter 6 040 5 905 6 155 -115 

Kostnader -78 255 -75 153 -78 483 227 

Nettokostnader räddningstjänst -72 215 -69 248 -72 328 113 

      

Skyddsavdelningen      

Intäkter 1 312 1 019 1 525 -214 

Kostnader -3 758 -3 498 -4 232 474 

Nettokostnader skyddsavdelningen -2 446 -2 479 -2 707 260 

      

Larmcentralen      

Intäkter 14 294 13 544 13 745 549 

Kostnader -14 161 -12 898 -13 745 -416 

Nettokostnader larmcentralen 133 646 0 133 

      

Summa nettokostnader -89 870 -88 019 -93 595 3 725 

Medlemsbidrag 90 341 88 404 93 595 -3 254 

Verksamhetens resultat 471 386 0 471 
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INVESTERINGSREDOVISNING 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till totalt 14,4 mkr, varav 4,4 mkr är överfört från 2020 och 1,3 

mkr beslutat tilläggsanslag för förrådsbyggnad. Totalt har 7,4 mkr förbrukats (51 %) vid utgången av 

2021 och anledningen till detta är bland annat förseningar i leveranser till viss del beroende på Corona-

pandemin. Upphandlingen av ledningsfordon blev klar under året och kostnaden beräknas uppgå till 

cirka 1,1 mkr inklusive utrustning och leverans beräknas under 2022. De beredskapsfordon som 

förbundet tänkt investera i har inte funnits att upphandla under året, vilket gör att det kommer ske 

under 2022. Även byggnationen av förrådsbyggnad och arbetet med stationernas IT-nät kommer att 

färdigställas under 2022. 

Genomförda investeringar under året är bland annat färdigställande av släckbilen till Storfors, en VW 

transporter, gym-utrustning samt investeringar på övningsplatserna i Kristinehamn och Karlskoga. Den 

nya släckbilen till Degerfors levererades i slutet av året och det återstår lite kompletterande utrustning 

innan den tas i bruk. Den planerade investeringen av rökskydd har köpts in på driftbudgeten då inköpet 

inte kvalificerar sig som en investering. 

Den investering som avser Kristinehamns station på totalt 2 mkr kommer att tas upp för beslut då 

utredningen är klar och en total kostnadsbild kan presenteras för direktion. 

Förbundet kommer att föra över 4,9 mkr för planerade och pågående investeringar till 

investeringsbudgeten 2022. 

I tabellen nedan redovisas förbundets materiella investeringar för 2021. 

Investeringsredovisning (tkr) Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 

IT-investeringar 500  500 

Fysisk träning 160 160  

Inventarier övrigt 200 64 136 

Utryckningsfordon Storfors 2 350 2 350  

Utryckningsfordon Degerfors 4 500 4 147 353 

Ledningsfordon 1 000  1 000 

Beredskapsfordon inklusive utrustning 1 050 526 524 

Rökskydd 650  650 

Övningsplats Kristinehamn 100 31 69 

Övningsplats Karlskoga 100 72 28 

Övningsplats Filipstad 50   50 

Friska Brandmän Kristinehamns station 300   300 

Förrådsbyggnad 1 300   1 300 

Utryckningsmaterial/Teknikutrustning 400   400 

Kristinehamns station 1 700   1 700 

Färdigställande utbildningsplats Kristinehamn 30 8 22 

Totalsumma 14 390 7 357 7 033 
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RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, FINANSIERINGSANALYS 

Resultaträkning  

Resultaträkning (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 Budget 2021 Avvikelse 2021 

       

Verksamhetens intäkter 2 21 091 20 018 20 782 -309 

Verksamhetens kostnader 3 -106 439 -103 721 -108 652 -2 213 

Av- och nedskrivningar 4, 9 -3 936 -4 020 -4 400 -464 

Verksamhetens nettokostnader  -89 284 -87 724 -92 270 -2 986 

       

Medlemsbidrag 5 90 341 88 404 93 595 3 254 

Statsbidrag 6 17 929 91 74 

Resultat före finansnetto  1 074 1 609 1 416 342 

       

Finansiella intäkter 7 222 31 0 -222 

Finansiella kostnader 8 -41 -18 -18 23 
Finansiell kostnad för pensionsskuld 
(exkl. löneskatt) 8 -785 -1 236 -1 398 -613 

            

Årets resultat   471 386 0 -471 
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Balansräkning  

Balansräkning (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 

     

TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Maskiner och inventarier 9 36 646 33 237 

Summa anläggningstillgångar  36 646 33 237 

     
Omsättningstillgångar     
Fordringar     
Fordran medlemskommuner 10 60 505 59 311 

Kortfristiga fordringar  11 26 579 29 179 

Summa fordringar  87 084 88 490 

     
Kortfristiga placeringar 12 3 226 2 531 

Kassa och bank 13 22 140 20 996 

     
Summa omsättningstillgångar  112 450 112 018 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  149 096 145 255 

     

     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

     
Eget kapital 14 -40 465 -39 994 

Därav årets resultat  -471 -386 

     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner 15 -60 505 -59 311 

     
Kortfristiga skulder     
Kortfristiga skulder 16 -48 125 -45 950 

     

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -149 096 -145 255 

     
Ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 18 39 821 40 188 

Beräkning från KPA 2021-12-31     
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Finansieringsanalys  

Finansieringsanalys (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  471 386 

Justering för gjorda av- och nedskrivningar 4, 9 3 936 4 020 

Justering för rörelsekapitalets förändring 17 918 3 139 

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital  5 325 7 545 

     
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  1 407 -495 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  2 175 7 455 

Medel från den löpande verksamheten  8 907 14 505 

     
Investeringsverksamheten     
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -7 357 -5 986 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  289 354 

Medel från investeringsverksamheten  -7 069 -5 632 

     
Finansieringsverksamhet     
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran  0 0 

Medel från finansieringsverksamhet  0 0 

     
Årets kassaflöde  1 839 8 873 

Likvida medel vid årets början 12, 13 23 527 14 654 

Likvida medel vid årets slut  25 366 23 527 
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NOTER 
Not 1 – Redovisningsprinciper 

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska gen en rättvisande bild över Bergslagens 

Räddningstjänst finansiella ställning. Förbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som 

framgår av den kommunala redovisningslagen (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) 

och god redovisningssed. 

Grundläggande redovisningsprinciper 

Kundfordringar har tagits upp till det värde som finns bokfört.  

Utställda kundfakturor, överstigande 5 tkr, efter den 31 december som avser redovisningsperioden har 

bokförts som tillgång och tillgodoförts på periodens resultat. 

Skulder har tagits upp till bokfört värde. 

Leverantörsfakturor och andra kända kostnader, överstigande 5 tkr, som avser redovisningsperioden har 

bokförts som skuld och belastat periodens resultat. 

Löner för räddningspersonal i beredskap (RiB), timlöner, ersättningar för obekväm arbetstid samt övertid 

och skuld för semester har bokats upp som interimsskuld. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella påslag i samband med löneredovisningen.  

De påslag som använts är följande: 

Arbetsgivaravgifter enligt lag  31,42 % 

Avtalsförsäkringar     0,03 % 

Kollektivavtalad pension    8,70 % 

Summa sociala avgifter  40,15 % 

Pensionsskuldens ökning, det vill säga avsättningen för den särskilda ålderspensionen inklusive löneskatt 

har redovisats i verksamhetens kostnader. Den individuella delen inklusive löneskatt har avsatts som 

kortfristig skuld och ingår i verksamhetens kostnader. Löneskatt har beräknats med 24,26 %. 

Kortfristiga placeringar har värderats till verkligt värde och orealiserade värdeförändringar har belastat 

årets resultat. 

Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga 

avskrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt som har en ekonomisk livslängd om minst tre år 

och med en total utgift på ett halvt prisbasbelopp exklusive moms.  

De anläggningstillgångar som fanns i samband med förbundets bildande har tagits upp till det värde som 

åsattes inventarierna. 

Avskrivningar 

I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet minskat med 

investeringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningarna 

påbörjas när anläggningarna tas i bruk. Längden på avskrivningen grundar sig på den genomsnittliga 

livslängden hos Bergslagens Räddningstjänst enligt upprättad investeringspolicy (dnr: 2019/0583-113).  



Årsredovisning 2021 

33 

Brand- och räddningsfordon   20 år 

Bilar och andra transportmedel   7–10 år 

Maskiner   5–10 år 

Inventarier    5–10 år 

 

Not 2 - Intäkter (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Myndighetsutövning 751 617 

Trygghetslarm 11 358 10 821 

Tekniska larm (årsavgifter) 3 583 3 289 

Hyror 777 781 

Avtal 2 204 1 944 

 - varav RRB 848 557 

Automatlarm (onödiga larm och hisslarm) 1 685 1 751 

Utbildning 416 258 

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 275 354 

Övriga intäkter 42 203 

Summa intäkter 21 091 20 017 

    
Not 3 - Kostnader (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Personalkostnader -68 297 -67 009 

Pensionskostnader -9 723 -11 583 

Revision -215 -205 

 - varav granskning för delårsrapport och årsredovisning -50 -50 

Medlemsavgift RRB -1 007 -620 

Lokalhyror -8 082 -8 117 

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -4 882 -2 671 

Reparation och underhåll -1 869 -1 783 

Kostnader för transportmedel -1 054 -948 

Försäkringar -527 -494 

Övriga verksamhetskostnader -10 784 -10 292 

Summa verksamhetens kostnader -106 439 -103 722 

    
Not 4 - Avskrivningar och upp- eller nedskrivningar (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Planmässiga avskrivningar -3 930 -3 991 

Utrangeringar -6 -29 

Summa avskrivningar -3 936 -4 020 

    
Not 5 - Kommunala medlemsbidrag (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Kristinehamn 25 488 24 929 

Karlskoga 31 925 31 170 

Filipstad 11 185 11 107 

Hällefors 7 369 7 148 

Degerfors 10 157 9 901 

Storfors 4 218 4 150 

Summa kommunala medlemsbidrag 90 341 88 404 
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Not 6 - Statliga bidrag (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

MSB 12 36 

Skatteverket 5 893 

Summa statliga bidrag 17 929 

    
Not 7 - Finansiella intäkter (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Orealiserade vinster kortfristiga placeringar 222 31 

Summa finansiella intäkter 222 31 

    
Not 8 - Finansiella kostnader (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Dröjsmålsränta på leverantörsfakturor 0 0 

Räntekostnad på pensionsskuld, exkl. löneskatt -785 -1 236 

Orealiserade förluster placeringar -26 0 

Bankkostnader -14 -18 

Summa finansiella kostnader -825 -1 254 

    
Not 9 - Materiella anläggningstillgångar (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående värde 75 926 71 793 

Årets investeringar 3 210 4 133 

Pågående investeringar 4 147 1 853 

Årets försäljningar/utrangeringar -1 049 -1 852 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 82 235 75 926 

    
Ingående av- och nedskrivningar -42 689 -40 521 

Årets avskrivningar -3 930 -3 991 

Årets försäljningar/utrangeringar 1 030 1 823 

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -45 589 -42 689 

    
Planenligt restvärde 36 646 33 237 

    
Bokförda värden per typ av materiella anläggningstillgångar    
Maskiner 1 380 1 591 

Inventarier 1 976 2 002 

Bilar och andra transportmedel 27 128 25 090 

Byggnadsinventarier i annans fastighet 1 098 1 547 

Övriga maskiner och inventarier 916 1 218 

Pågående investeringar 4 147 1 790 

Planenligt restvärde 36 646 33 237 

    
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)    
Maskiner och inventarier 21 19 
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Not 10 - Fordran medlemskommuner (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Avser fordran hos medlemskommunerna för upparbetad pensionsskuld 
från och med 1998 som hanteras via upprättade reverser. 60 505 59 311 

 - varav Kristinehamn 16 698 16 361 

 - varav Karlskoga 20 539 20 117 

 - varav Filipstad 7 907 7 759 

 - varav Hällefors 5 415 5 318 

 - varav Degerfors 6 796 662 

 - varav Storfors 3 151 3 095 

    
Not 11 - Kortfristiga fordringar (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Kundfordringar 18 195 18 705 

Övriga kortfristiga fordringar 2 519 1 411 

Kortfristig fordran medlemskommuner, pensionsskuld 1 794 5 189 

Interimsfordringar 4 071 3 874 

Summa kortfristiga fordringar 26 579 29 179 

    
Not 12 - Kortfristiga placeringar (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Nordea Swedish Bond Stars 525 450 

Nordea Klimatfond 50 50 

Institutionella Aktiefonden Sverige 125 100 

Institutionella räntefonden långa placeringar 1 050 1 000 

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A 475 475 

Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global Fund A growth (SEK) 700 425 

Nordea Asian Stars A 75 0 

Orealiserad värdereglering vid året slut 226 31 

Summa kortfristiga placeringar 3 226 2 531 

    
Not 13 - Kassa och bank (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Nordea 22 140 20 996 

    
Not 14 - Eget kapital (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående eget kapital -39 994 -39 608 

Återställande av eget kapital 0 0 

Årets resultat -471 -386 

Summa eget kapital -40 465 -39 994 

    
Not 15 - Avsättningar (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Pensionsavsättningar -48 692 -47 731 

 - varav förmånsbestämd ålderspension (FÅP) -13 447 -10 928 

 - varav särskild avtalspension -35 094 -36 719 

 - varav pension till efterlevande -103 -30 

 - varav PA-KL och äldre avtal -48 -54 

Löneskatt på pensionsavsättningar -11 813 -11 580 

Summa avsättningar -60 505 -59 311 
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Avsatt till pensioner    
Ingående avsättning inklusive särskild löneskatt -59 311 -55 818 

Nya förpliktelser under året -3 859 -6 072 

 - varav ränteuppräkning -599 -576 

 - varav basbeloppsuppräkning -376 -960 

 - varav ändrat livslängdsantagande i RIPS -2 135 0 

 - varav nyintjänad pension -690 -4 549 

 - varav pension till efterlevande -113 -1 

 - varav övrig post 53 14 

Årets utbetalningar 2 665 2 579 

Summa avsatt till pensioner -60 505 -59 311 

    
Aktualiseringsgrad 99% 99% 

    
Not 16 - Kortfristiga skulder (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Leverantörsskulder -9 143 -3 621 

Personalens källskatt -1 266 -1 406 

Upplupen löneskuld inkl. arbetsgivaravgift -4 214 -4 427 

Semesterlöneskuld inkl. arbetsgivaravgift -4 521 -4 454 

Upplupen arbetsgivaravgift, december -1 295 -1 422 

Löneskatteskuld -5 299 -541 

Avgiftsbestämd ålderspension -2 181 -2 232 

Övriga interimsskulder -20 206 -27 845 

Summa kortfristiga skulder -48 125 -45 950 

    
Not 17 - Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Förändring avsatta pensioner inkl. löneskatt 1 194 3 493 

Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar -275 -354 

Summa justering för rörelsekapitalets förändring 918 3 139 

    
Not 18 - Ansvarsförbindelser 2021-12-31 2020-12-31 

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder     
eller avsättningar    
Ingående ansvarsförbindelse -40 188 -41 739 

Försäkring IPR 0 0 

Ränteuppräkning -337 -345 

Basbeloppsuppräkning -347 -849 

Utbetalningar 3 381 3 559 

Ändring av diskonteringsränta 0 0 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS -2 009  
Aktualisering 0 0 

Övrig post -321 -813 

Utgående ansvarsförbindelse -39 821 -40 188 
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VERKSAMHETERNA 

Förbundsstab  
Förbundsstabens uppdrag är att medlemskommunerna erhåller en effektiv räddningstjänst till en 
sammantaget låg kostnad utifrån förbundsordning, handlingsprogram och budget. Förbundsstaben 
ansvarar för de övergripande administrativa arbetsuppgifterna inom förbundet. 

Årets verksamhet 

Samarbetet med Karlskoga kommuns IT-avdelning startades upp under slutet av 2020 och under 2021 

har arbetet med våra stationers nät påbörjats. Tyvärr har pandemin medfört förseningar i leveranser 

vilket gör att arbetet kommer färdigställas under 2022. 

Arbetet med att ta fram en gemensam grafisk profil för förbundet har genomförts och nya mallar har 

skapats.  

Under året har förbundets styrande dokument setts över och dokumenten kommer att uppdateras 

löpande framöver. 

Årets resultat 

Årets resultat blev ett överskott på 3,2 mkr (422 tkr) vilket främst beror på 2,6 mkr lägre 

pensionskostnader, orealiserade värdeförändringar på placerade medel, lägre avskrivningar samt lägre 

arvodes- och personalkostnader. 

Budgeten för pensionskostnaderna 2021 är lagd utifrån den beräkning som KPA gjorde i december 2019. 

Under 2021 har pensionskostnaderna påverkats av det beslut som SKR tog den 23 april 2021 om att 

anpassa RIPS till nytt livslängdsantagande. KPA räknade med att kostnadsökningen blir 3,1 % på 

ansvarsförbindelsen och 5,4 % på avsättningen. Kostnadsökningen ger mindre effekt på åtaganden som 

inte är livsvariga, exempelvis R-SAP för brandmän i utryckningstjänst. Under året var prognosen 1,3 mkr 

lägre pensionskostnader men i samband med den prognos som KPA lämnade i slutet av året blev 

pensionskostnaderna 2,6 mkr lägre än budgeterat. Den minskade kostnaden har reglerats mot den del i 

medlemsbidraget som kommunerna betalar in för pensionskostnader. 

Nyckeltal 

Förbundsstaben har inga nyckeltal att rapportera. 

Framtid 

Ett samarbete med Handelshögskolan i Göteborg har inletts för att kartlägga förbundets 

hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Under våren kommer genomförandet att ske och en 

nulägesanalys presenteras. Det fortsatta arbetet kommer att vara upprättande av policys och riktlinjer 

inom området. 

Inom förbundsstaben finns uppdraget att se över arkivhantering och möjligheten att införa E-arkiv samt 

införande av intranät. På grund av de restriktioner som har varit under året har tidplanen försenats. 

Staben kommer att initiera arbetet med införande av E-tjänster tillsammans med IT-avdelningen i 

Karlskoga.  
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Räddningstjänst  

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att 
hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Enligt förbundsordningen ska BRT även 
ansvara för Räddningstjänst under höjd beredskap (RHUB) i samtliga medlemskommuner. 

Årets verksamhet 

I Karlskoga och Kristinehamn har två brandman pool tillsatts permanent från och med 1 januari 2021 

efter en provperiod under 2020 där det visat sig vara ekonomiskt fördelaktigt med minskade kostnader 

vid sjukdom, semester eller annan kortare frånvaro. Ytterligare positiva effekter är att varje skiftlag har 

en extra brandman vilket ger att man ofta är en extra person i utryckningsstyrkan (1+5 i 

Kristinehamn och 1+6 i Karlskoga) som är till fördel vid insatser och det gagnar även förbundet i stort för 

transporter, övningsverksamhet, underhåll och annat väsentligt arbete.  

Efter en provperiod och utvärdering så har ändringen av förbundets insatsledarsystem genomförts. 

Under första kvartalet 2021 beslutade direktionen om ändringen i handlingsprogrammet och numera så 

finns bara en Insatsledare i beredskap för förbundet. Det är sex personer som försörjer denna 

funktion där två utgår från Kristinehamn och fyra utgår från Filipstad. Vid framtida rekryteringar till 

denna funktion kommer tjänstgöringsplatsen att styras till antingen Kristinehamn eller Karlskoga.  

Den nya släckbilen har levererats till Storfors och har tagits i drift. Nu pågår byggnation av nästa släckbil 

som ska till Degerfors och förhoppningsvis blir den klar för levereras innan årsskiftet 2021/2022.  

Station Lesjöfors kommer inför sommaren att få en förmågehöjning då terrängfordonet som tidigare 

varit placerad i Filipstad flyttas till Lesjöfors. Förflyttningen görs framför allt av strategiska skäl men det 

finns även en stor kompetens avseende terrängfordon hos personalen i Lesjöfors.  

Ett skiftlag i Karlskoga har tagit fram en arbetsmodell för erfarenhetsåterföring och utveckling av det 

operativa arbetet. Modellen bygger på AAR-konceptet (After Action Review) och det kommer att 

implementeras i hela förbundet framöver för att få en mer lärande och utvecklande organisation.  

Ett arbete pågår med att anpassa förbundets förmåga att hantera kemikalierelaterade olyckor. Den 

befintliga lastbil med utrustning som står placerad i Karlskoga kommer att utgå och ersättas av 

släpkärror med utrustning. Förbundet kommer att ha två släpkärror, en i Karlskoga och en i Kristinehamn 

och därmed ha samma förmåga på de två heltidsstationerna.  

Mot slutet av året genomfördes utbildningsdagar för drönarpiloter i RRB där förbundet stod som värd 

för utbildningen och den genomfördes i Karlskoga. Tanken är att det ska finnas ett antal brandmän bland 

skiftpersonal som förutom Insatsledare (IL) och Regional Insatsledare (RIL) ska kunna använda sig av 

detta verktyg vid händelser.  

Generellt upplevs det i förbundet att Räddningsregion Bergslagen fungerar mycket bra och att man får 

det stöd som man behöver på olycksplats.  

STÖRRE HÄNDELSER  

Under året 2021 har BRT haft 31 större händelser som inneburit ganska stora personella insatser (insats 

som krävt minst 30 personaltimmar totalt).  

Dessa insatser har under perioden bestått av 20 brand i byggnad (4 i Filipstad, 3 i Kristinehamn, 3 i 

Karlskoga, 2 i Storfors, 1 i Degerfors, 1 i Hällefors, 2 i Örebro, 1 i Kumla, 1 i Laxå, 1 i Lindesberg och 1 i 

Vansbro). Personskador har rapporterats vid två av dessa bränder.  
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Vidare har det inträffat 2 mark-och skogsbränder; Hällefors (avbränd yta på ca 20 000 kvm) och Storfors 

(avbränd yta på ca 60 000 kvm) 2 drunkningar, båda med dödlig utgång, en trafikolycka i vardera 

Hällefors och Vansbro samt totalt 5 larm gällande översvämning/vattenläcka i Degerfors, Filipstad, 

Hällefors, Kristinehamn och Karlskoga.  

32 personer har avlidit i samband med larm som förbundet varit inblandade i (sjukvårdsrelaterade 

larm, flyghaveri, drunkning, trafikolycka och arbetsplatsolycka).  

ÖVRIGA HÄNDELSER  

I mitten av januari inträffade en arbetsplatsolycka i Persberg utanför Filipstad med dödlig utgång där en 

chaufför ramlade ner i en lossningsficka och klämdes/kvävdes. Styrkor från Filipstad och Kristinehamn 

larmades till platsen men mannens liv kunde inte räddas.  

En tragisk trafikolycka inträffade mellan Karlskoga och Degerfors den 23 april på länsväg 205. Två 

personbilar frontalkolliderade och tre personer omkom, totalt färdades fyra personer i de båda bilarna. 

BRT:s personal erbjöds stödjande samtal efter olyckan.  

BRT var involverad i den tragiska flygolycka som inträffade på Örebro flygplats den 8 juli där nio 

personer förolyckades.  

I början av september inträffade en brand i en pelletsfabrik i Vansbro där styrkor från både Lesjöfors och 

Hällefors medverkade i släckningsarbetet. Det var en omfattande insats som pågick i ca 11 timmar. 

Årets resultat  

Årets resultat blev ett överskott på 113 tkr (2,3 mkr). Avdelningen har på grund av lägre avskrivnings- 

och personalkostnader haft möjligheten att satsa på arbetsmiljöförbättrande åtgärder på samtliga 

stationer. Under året har även några kostsamma reparationer av bland annat tunga fordon och 

slangtvätt tillkommit. Utfallet för avdelningens intäkter blev -115 tkr (204 tkr) jämfört med budget. 

Realisationsvinst för försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 275,4 tkr (354 tkr). 
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Nyckeltal  

  2017  2018  2019   2020  2021 

Antal larm (st.)  1 440  1 503  1 309  1211  1 209 

Varav:           

 Brand i byggnad  157  163  140  169  164 

 Brand ej byggnad  182  195  156  135  134 

 Trafik  207  210  212  173  171 

 Automatlarm, ej brand  398  342  316  311  325 

 Hisslarm  54  61  58  30  16 

 IVPA larm  107  128  126  51  72 

 Drunkning/tillbud  3  8  6  6  8 

 Övriga larm  332  396  295  336  319 

                

Insats per stationsområde (st.)  2017  2018  2019   2020  2021  

Karlskoga  400  450  359  354  303 

Kristinehamn  350  369  354  361  358 

Filipstad  216  217  195  155  177 

Degerfors  118  94  77  87  85 

Hällefors  146  119  85  118  117 

Storfors  63  74  82  67  56 

Lesjöfors  134  162  127  50  82 

Åtorp  11  18  30  19  13 

Annat insatsområde i RRB  -  -  -  14  19 

 
Framtid  

Följande behöver räddningstjänstavdelningen arbeta vidare med:  

• Att den utryckande personalen blir mer delaktig i det olycksförebyggande arbetet.  

• Att få till ytterligare utökning av styrkan i Kristinehamn till sex personer. Ett förslag finns 

framtaget med en utökning av skiftpersonal dagtid och ytterligare personal som kan arbeta 

förbundsövergripande under dagtid. Då det innebär en utökning i budget behöver ett äskande 

lämnas till medlemskommunerna.  

• Fortsätta arbetet för att få en likvärdighet i utrustning och kompetens i hela förbundet.  

• Arbeta med rekrytering och utbildning så att vi har en tryggad drift av räddningstjänstpersonal i 

beredskap på våra stationer.  

För att ta fram ovanstående punkter behövs både tid, personal och pengar vilket kan bli en utmaning, 

men förbundet får göra det bästa med de resurser som tilldelats.  
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Skyddsavdelning  

Kommunens och därmed räddningstjänstens lagstadgade skyldighet beträffande den förebyggande 
verksamheten är att ”se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder 
samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder". 
Vidare skall kommunen (läs räddningstjänsten) ”genom rådgivning, information och på annat sätt 
underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag". 
I handlingsprogrammet framgår skyddsavdelningens uppdrag och dess innebörd på ett tydligare sätt.   

Årets verksamhet 

Pandemins fortsättning gör att skyddsavdelningens verksamhet fortsätter på tidigare inslagen väg. Det 

innebär att ärendehantering sker som vanligt, tillsyner LSO/LBE utförs där så är möjligt och 

externutbildning har erbjudits digitalt och platsbundet då samhällets restriktioner så möjliggjort. 

Intresset för brandutbildningar har dock varit fortsatt svalt, att döma av antalet anmälningar till erbjudna 

kurstillfällen.   

Att externa utbildningar i digital form är här för att stanna, även om platsbundna utbildningar sannolikt 

kommer att återkomma i ökad omfattning om världen någon gång återgår till mer normala former, gör 

att satsningen på att bygga en enkel filmstudio på stationen i Kristinehamn nu färdigställts och 

permanentats. Den har inneburit en avsevärd kvalitetsökning inte bara för kursdeltagare utan har också 

blivit en arbetsmiljömässig förbättring för instruktörerna. Filmstudion har också använts vid intern 

utbildning, bland annat mot RIB-stationerna men även för att producera filmklipp av olika slag i egen 

regi. Dessa filmklipp har bland annat distribuerats till skolor och publicerats för allmän beskådan.  

En plan har arbetats fram för hur brandutbildning för skolelever (BUSE) ska bedrivas i förbundets 

kommuner och under året har aktuella skolor i förbundets alla kommuner kontaktats med information 

rörande brandutbildningen. Där restriktionerna så medgivit har också det avslutande stationsbesöket, 

eller motsvarande, genomförts. Bland annat kan nämnas att förbundet i år mött 23 klasser, cirka 480 

elever, från skolor i RIB-kommuner vilket inte gjorts under ett antal år bakåt i tiden.  

En informationskampanj för sommaren har genomförts. Under våren skapades tre korta 

informationsfilmer där innehållet riktade sig mot livräddningsutrustning på badplats, brandsäkerhet på 

campingplats samt eldning utomhus. Filmerna har publicerats på förbundets Instagram-konto, med cirka 

1000 följare, samt genom att QR-koder har anslagits runt om på förbundets badplatser, campingplatser 

och grillplatser. QR-koden länkar genom skanning vidare till filmen på Youtube. Totala antalet visningar 

uppgår till 2 874 under juni-augusti, varav 875 visningar genom QR-kod - där tittaren alltså befunnit sig i 

den miljö som filmen riktar sig mot. Som kuriosa kan nämnas att det varje dag mellan 23/6 - 16/8 

skannats minst en QR-kod någonstans i vårt förbund.  

Projektet med att Larmtekniker i samband med sina ordinarie uppdrag i bostäder där trygghetslarm finns 

placerade också gör en översiktlig kontroll av brandskyddet inleddes i början av året. Kontroller 

ifrån 284 bostadsbesök har registrerats och bland annat kan noteras att fungerande och monterade 

brandvarnare (eller motsvarande) finns i fler än 93% av bostäderna samt att så allvarliga 

brandskyddsbrister bedömts förelegat att kontakt med samordnare/socialförvaltning tagits i fyra fall.  

Årets resultat 

Årets resultat blev ett överskott på 260 tkr (-254 tkr) trots att stora delar av den externa 

utbildningsverksamheten ställts in. Främsta anledningen till överskottet beror på ökade intäkter för 

tillsyner samt en personals tjänstledighet under september-december.  
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Nyckeltal 

 2017 2018 2019  2020 2021 

Antal utbildningstillfällen (st.) 120 124 82 172 52 

Antal utbildade i någon form av      
Brandutbildning (st.) 2 011 2 285 1 590 5893 987 

Genomförda tillsyner LSO/LBE 
(st.) 180 170 135 191 233 

Övriga förebyggande ärenden,       
Tillstånd, remisser, rådgivning 
etcetera (st.) 475 428 311 362 348 

Tillståndsärenden (st.) 62 31 56 56 65 

Brandutbildning skolelever (st.) 1 405 1 400 1 886 04 1 300 

 

Framtid 

Det digitala formatet har under pandemin tagit stora kliv framåt och även efter återgång till ett mer 

normalt läge förväntas en stor andel möten och utbildningar ske digitalt. Under hösten har den studio 

som varit under uppbyggnad i Kristinehamn av denna anledning färdigställts och tagits i bruk. I första 

hand kommer studion att användas för digitala brandutbildningar mot allmänheten.  Utbildningar via 

studion höjer upplevelsen för kursdeltagaren såväl som att arbetsmiljön för instruktören förbättras 

markant. Studion har också använts för interna utbildningar, främst mot RIB-stationer, och för att 

producera filmer för information och liknande helt i egen regi.  

En långsiktig ambition är att all skyddsavdelningens personal ska ha Förebyggande 2 eller motsvarande 

utbildning.  

 

  

 
2 63 inställda utbildningstillfällen 
3 1700 personer färre på grund av inställda utbildningstillfällen. 
4 Inga avslutande BUSE genomförts på brandstationerna, vilket brukar vara 1400–1800 elever 
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Larmcentral  

Larmcentralen ska vara Bergslagens räddningstjänsts egen telefonväxel, larm- och kommunikationscentral 

samt sambands- och ledningscentral. Detta innebär att larmcentralen ska fungera som 

utalarmeringcentral för utryckningsstyrkan samt vara mottagare av tekniska larm och trygghetslarm från i 

första hand medlemskommunerna. Larmcentralen bedrivs som en självfinansierad verksamhet vilket 

innebär att samtliga kostnader som finns inom larmcentralen ska täckas av de intäkter verksamheten har. 

Årets verksamhet 

Den nya organisationen som trädde i kraft 11 januari har slagit väl ut och fungerar bra. De två tjänster 

som innefattar poolpass har använts som ersättare för vakanser i schemat på 30 arbetspass under året 

och de har även täckt upp ett flertal pass under semestermånaderna. Årets semestervikarier har 

fungerat väldigt bra och larmcentralen har fått behålla tre av dem som timvikarier under hösten, och 

även till nästa sommar blir några kvar. En timvikarie har fått ett vikariat för ordinarie medarbetares 

tjänstledighet under 6 månader. 

Under året som gått har larmcentralen klarat sig bra från sjukskrivningar orsakade av Covid-19, förutom 

de sista månaderna på året då sjukskrivningarna ökade markant.  

Samtliga medlemskommuner har skrivit på trygghetslarmsavtal enligt nya taxe-modellen och 

Länsstyrelsen har förlängt avtalet för larmcentralens bevakning av deras fältpersonal.  

372 nya tekniska larmkaraktärer har kopplats in under 2021 till LC från våra medlemskommuner.  

Larmcentralen har under våren jobbat mycket med att få egna larm att synas och presenteras i 

ledningscentralen Räddningsregion Bergslagens system. Arbetet är nu klart men fortsätter med att 

kunna visa även egna dragna larm via Celabs system.  

Samarbetsavtal för personlarm är skrivet och tjänsten kommer att kunna erbjudas våra 

medlemskommuner. Det sista arbetet för färdigställande av tjänsten i Karlskoga påbörjades i slutet av 

året för att kunna starta tjänsten 1 feb 2022. 

Under året har våra Larmtekniker utfört 284 brandriskkontroller i samband med ordinarie hembesök för 

trygghetslarm. 93% av dessa hembesök hade brandvarnare. 

Larmcentralen förnyades i år med utbyte av befintlig skärmvägg, den så kallade Barcoväggen och 

smartboard, till två storbilds TV för bland annat karta och navigering, kamerabevakning med mera. 

Larmcentralen har köpt in nya trygghetslarm för 4/5G tekniken som ersätter 2G, och installationerna 

påbörjades i december. Utbyte kommer att ske löpande och vid samtliga nyinstallationer. 

Efter önskemål kan larmcentralen nu tillhandahålla GPS-larm som tillbehör till Socialförvaltningen/ 

hemtjänsten för dementa som försvinner från hemmet. Även mobila trygghetslarm med GPS-

positionering finns tillgängliga. 

Årets resultat 

Årets resultat blev ett överskott på 133 tkr (646 tkr) vilket främst beror på minskad skuld för 

semesterlöner samt tillkommande tekniska larm. 

Resultatet för trygghetslam uppgick till 100,7 tkr (352 tkr) och har reglerats mot medlemskommunerna i 

samband med bokslutet.  
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Nyckeltal 

 2017 2018 2019  2020 2021 

Tekniska larmpunkter 5 056 5 292 5 463 6 202 6 394 

      

Trygghetslarm/år/ 
medlemskommun (st.) 2 524 2 562 2 523 2 587 2 701 

varav:        

Kristinehamn 706 711 688 696 743 

Karlskoga 833 843 832 871 890 

Filipstad 320 355 344 379 374 

Hällefors 284 282 256 240 255 

Degerfors 264 258 266 278 308 

Storfors 117 113 124 123 131 

 

Framtid 

Larmcentralen kan efter uppstarten med Karlskoga kommun erbjuda möjligheten att tillhandahålla 

personlarm/överfallslarm åt övriga medlemskommuner som innefattar både programvara, mottagning 

och positionering.  

På grund av att 2G nätet kommer kopplas ned behöver en ny typ av trygghetslarm som stödjer 4G-

tekniken fortsättningsvis köpas in. Utbytena av dessa larm kommer att pågå fram till sommaren 2025. 

Larmcentralen kommer inleda samarbeten med medlemskommunerna avseende de nya lösningar som 

kommer inom E-hälsa och digital teknik för äldreomsorgen. 

Ett arbete har påbörjats när det gäller att bygga om och modernisera teknikstrukturen gällande 

utalarmering för räddningstjänsten. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-08-15 
Diarienummer 
KS/2022:162 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Tjut Årsredovisning BRT 2021 
Diarienummer: KS/2022:162 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Årsredovisning BRT 2021 
Årsredovisningen för Bergslagens räddningstjänst för år 2021 är klar och granskad av dess 
revisorer. 
 
Förbundet gör ett positivt resultat med 471 tkr. Verksamheten kostar ca 110 mnkr att driva 
och medlemskommunerna i förbundet finansierar ca 90 mnkr av dessa. 
 
Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021 samt tillstyrker att förbundets årsredovisning 2021 godkänns. 
 

Beslutsunderlag 
BRT - Årsredovisning BRT 2021 
BRT – Revisionsberättelse, redogörelse 2021 
BRT – Granskning av Årsredovisning 2021 
BRT – Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Att bevilja direktionens ledamöter i Bergslagens räddningstjänst ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 
Att godkänna Årsredovisning 2021 för Bergslagens räddningstjänst. 
 

Beslutet ska skickas till 
Bergslagens räddningstjänst 
Johan Rosqvist 
Annette Olsson 
 







   Utdragsbestyrkande 

    

 

 Sammanträdesprotokoll 
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 

Drnr:2022/000112–111 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

 

 
Plats och tid Teams kl.09.00 

 
Beslutande Håkan Engström (s, Fsd), Björn Nyström (m, Khn), Lennart Johansson (s, Sfs), Kerstin Ekström 

(m, Kga), Franz Maretta (s, Dfs), Yvonne Nilsson (s, Kga), Christer Olken (s, Hsf), Ingrid-Märta 
Grönlie (s, Khn) 

Ersättare Katja Ollila (v, Hsf) , Cristina Hjalmarsson (s, Khn) 

Övriga deltagare Förbundschef Peter Backman, Avd. chef Henrik Winkler, Ekonomichef Madelene Hedström, 
HR-specialist Cecilia Raner Björn, Avd. chef Tomas Carlsén.  

Utses att justera Ingrid-Märta Grönlie 

Justeringens tid och plats Team Engine 2022-03-01 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Brandstationen Kristinehamn 

Underskrifter  Paragrafer 

 Sekreterare 

 _____________________________________________________  
Cecilia Raner Björn 

§ 1–8 

 Ordförande 

 ____________________________________________________________________  
Lennart Johansson 

 
 Justerande 

 ____________________________________________________________________  
Ingrid-Märta Grönlie 
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Mötet inleds med Information från Nordea gällande räddningstjänstens 
placeringar. 
 
Ordförande Lennart Johansson informerar att ödirektionsmötet i juni kommer att 
ske i Storfors och att budgetmötet i oktober kommer att ske i Hällefors, övriga 
direktionsmöten kommer att ske digitalt. 
 
§ 1 
 
 

Årsredovisning 2021 
 
Beslut  
Direktionen godkänner upprättad årsredovisning 2021 för Bergslagens Räddningstjänst.  
 
Ärendebeskrivning  
Bergslagens räddningstjänst har upprättat årsredovisning per 2021-12-31.  
Årets verksamhet har fortsatt präglats av pandemin och dess restriktioner. 
Sjukfrånvaron har, trots pandemin, varit på en normal nivå under året, däremot har den 
externa utbildningsverksamheten delvis ställts in för platsbundna utbildningar och 
förbundet har erbjudit digitala utbildningar.  
Antalet larm under året är i samma nivå som föregående år vilket är cirka 100 larm färre 
mot budgeterat.  
Den samlade bedömningen av årets måluppfyllelse är god. Förbundet har fortfarande 
arbete att göra när det gäller vissa rutiner och hur de följs upp. Förbundsledningen 
kommer arbeta vidare med att förankra de politiska målen i organisationen. Tyvärr har 
pandemins restriktioner gjort att vissa uppdrag försenats och i vissa fall inte kunnat 
utföras. De mål som är delvis uppfyllda eller inte alls uppfyllda har samtliga kopplingar 
till arbetssätt/mätmetoder eller pandemins restriktioner. Årets resultat blev ett 
överskott på 471 tkr (385 tkr), vilket är bättre än budgeterat och beror på reavinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster för kortsiktiga placeringar. 
Återbetalning av trygghetslarmstaxa 101 tkr (353 tkr) och medlemsbidrag 649 tkr (3,2 
mkr) har gjorts i samband med bokslut. 
 
 
 

Expedieras till 
Medlemskommuner 
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§ 2 
 

Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att föra över 4,9 mkr till 2022 års investeringsbudget enligt 
föreslagen fördelning. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till totalt 14,4 mkr, varav 4,4 mkr var 
överfört från 2020. Totalt har 7,4 mkr förbrukats vid utgången av 2021. 
På grund av rådande pandemi har vissa av förbundets investeringar försenats 
och inte kunnat färdigställas under 2021. De beredskapsbilar som planerats köpa 
in under 2021 har inte funnits att upphandla under året, byggnationen av 
förrådet beräknas bli klar i början av 2022.  
De investeringsmedel som avser pågående investeringar samt planerade ej 
genomförda investeringar föreslås föras över till 2022 års investeringsbudget 
enligt nedanstående fördelning: 
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§ 3 
 
Tillsynsplan 2022 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att anta tillsynsplan för 2022 
 
Ärendebeskrivning 
En tillsynsplan tas fram som styrdokument för tillsynsverksamheten varje år. 
Normalt görs inga större förändringar från tidigare års tillsynsplan – undantaget 
de tillsynsobjekt som prioriteras för året. Möjligen finns dock att göra en tillfällig 
eller permanent inriktningsförändring av tillsynsverksamheten. Årets tillsynsplan 
har samma grundinriktning som Tillsynsplan 2021. 
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§ 4 
 
Internkontroll 2022 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att för BRT skall internkontroll 2022 omfatta: 
 
Punkt 42 Brister i tillgänglighet för larmmottagande 
 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänstförbundet har antagit ett dokument för hur den interna 
kontrollen av förbundets verksamhet skall ske. Av dokumentet framgår att 
direktionen efter riskbedömning årligen skall anta ett besluta om ett antal 
verksamhetsområden där intern kontroll skall utföras. Av beslutet skall framgå 
beslutat verksamhetsområde, kontrollmetod, begränsningar samt vem som skall 
utföra den interna kontrollen. 
Direktionen skall inför valet av punkter för varje års internkontroll göra en 
bedömning av risker inom förbundets verksamheter som kan vara föremål för 
internkontroll. Förbundsledningen har tagit fram en sammanställning av 
tänkbara punkter för internkontroll med värdering av sannolikhet och påverkan 
för respektive punkt. Då lagkrav och verksamheten förändras utifrån hur 
samhället förändras bör det göras en översyn om nya punkter bör läggas till eller 
inaktuella punkter måste tas bort. 
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§ 5 
 
Internkontrollrapport 2021 
 
Beslut 
Att Direktionen beslutar godkänna internkontrollrapport 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänstförbundet har antagit ett dokument för hur den interna 
kontrollen av förbundets verksamhet skall ske. Av dokumentet framgår att 
direktionen efter riskbedömning årligen skall anta ett besluta om ett antal 
verksamhetsområden där intern kontroll skall utföras. Av beslutet skall framgå 
beslutat verksamhetsområde, kontrollmetod, begränsningar samt vem som skall 
utföra den interna kontrollen. 
 
Internkontrollpunkt 2021 
Punkt 39 Brister i IT säkerhet, backup, intrångsskydd 
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§ 6 
 
 
Systematisk arbetsmiljöplan 2022 
 
Beslut 
Direktionen fastställer förbundets systematiska arbetsmiljöplan för 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Som stöd för arbetsmiljöarbetet inom BRT tas en arbetsmiljöplan fram för varje 
år. Planen innehåller det kontinuerliga systematiska arbetsmiljöarbetet som 
genomförs under året.  
 
De delar som ingår är: 

• Rullbandstest 

• Internkontroll AFS 

• Arbetsplatsträffar 

• Hälsokontroller 

• Arbets-EKG 

• Skyddsrond 

• Skyddsombudsträff 

• Utvecklingssamtal 

• Lönekartläggning 
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§ 7 
 
Ändring av datum för årlig justering av sotning 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att datum för årlig justering av sotningsavgift, enligt SKR 
sotningsindex, ändras från 1/6 till 1/4. Förslaget har fått bifall i 
medlemskommunernas KF. 
 
Ärendebeskrivning 
BRT har använt två olika datum för den årliga justeringen av sotningsavgift 
respektive avgift för brandskyddskontroll, 176 respektive 1/4-. Detta innebär viss 
olägenhet för BRT men framförallt för sotarna, varför även sotningsavgiften 
föreslås att justeras 1/4, så att avgifterna justeras vid samma tidpunkt  
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§ 8 
 
 
Rapporter 
 
Delegation 
Kjell Arvidsson kommer att under Åke Hildingssons frånvaro ha attesträtt på hans 
konton 
 
Ekonomi 
Information om RRB:s preliminära bokslut. 
 
Personal 
Lönerevisionen för 2022 är i gång och förhandlingar förs med 
arbetstagarorganisationerna. 
 
Upphandling gällande företagshälsovård kommer den här gången att göras 
gemensamt tillsammans med Filipstad och Storfors kommun. 
 
Rekrytering av semestervikarier på brandmannasidan är klar och i år kommer vi 
att ta in ca. 13st varav en tjej. 
 
Förebyggande  
Rekrytering gällande vakans Brandingenjör/Brandinspektör gav tyvärr inte det 
resultatet som vi hade hoppats på. I väntan på ett bättre rekryteringsläge 
kommer vi att internt söka en visstidsanställning som ska arbeta med 
förebyggande samt även ta hjälp av brandmän att hålla kurser.  
 
Larmcentralen 
Tjänsten gällande personlarm är igång i Karlskoga kommun samt att information 
har gått ut till medlemskommunernas säkerhetssamordnare att tjänsten finns 
tillgänglig. 
 
Hållbarhetsarbete 
Studenter vid Handelshögskolan i Göteborg har kartlagt förbundets 
hållbarhetsarbete inriktat mot miljö. Rapporten från den här kartläggningen 
kommer att presenteras på nästkommande direktionsmöte. 
 
Info från Östra Värmlandsgruppen 
Bra möte där framtidsplanen för RRB diskuterades. 
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Enkät egenutvärdering direktionens arbete Bergslagens Räddningstjänst 
Det är endast 7 av 16 som har svarat på enkäten, en påminnelse kommer att 
skickas ut med sista svarsdatum 11/3  
 
 
Beslut 
Samtliga rapporter godkänns och läggs till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Lammantrådesdenum 

1-9-9-2-05-1-8 
- • 4 

Dnr 92.Ks0041 	 040 

STORFORS KOMMUN 

Utdrogsbestyrkande 

Föreskrifter för medelsförvaltning i Storfors kommun  

Komrev AB har utarbetat ert förslag till föreskrifter . för medelsförvaltning i 
Storfors kommun. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 1992-02-17 § 24. 
Under sammanträdet fördes diskussion om vem som ska få teckna bl a 
leasingavtal. 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

- Antaga presenterat förslag från Komrev AB om föreskrifter för medels-
förvaltning i Storfors kommun. 

- Uppdra till ekonomichefen lämna en ekonomisk rapport fyra gånger per 
år till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

- Uppdra till respektive nämnd/styrelse inkomma till drätselkontoret med 
förteckning över vilka leasingavtal man tecknat. 

- Vid eventuellt tecknande av nya leasingavtal skall respektive nämnd/ 
styrelse lämna förslag till ekonomichefen vilken lämnar förslag till 
beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens protokoll 1992-04-28 § 24. 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Antaga presenterat förslag från Kornrev AB om föreskrifter för medels-
förvaltning 1 Storfors kommun. 

2. Uppdra till ekonomichefen lämna en ekonomisk rapport fyra gånger per år 

till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

3. Uppdra till respektive nämnd/styrelse inkomma till drätselkontoret med 
förteckning över vilka leasingavtal man tecknat. 

4. Vid eventuellt tecknade av nya leasingavtal skall respektive nämnd/ 

styrelse lämna förslag till ekonomichefen vilken lämnar förslag till beslut 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

ISgadå 
Resp nämnd/styrelse 
Laila Jansson 
Komrev 

Justerandes sign 
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INNEHÅLL 

1 Allmänna riktlinjer 

2 Finansiering och skuldförvaltning 

3 Likviditetsförvaltning 

4 Riskhantering 

5 Finansverksamhetens organisation 

6 övrigt 



1 

FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNING I STORFORS KOMMUN 

1 Allmänna riktlinjer  

Som övergripande princip gäller att kommunen enligt 
kommunallagen skall förvalta sina medel på ett 
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggan- 
de säkerhet kan tillgodoses. 

För Storfors kommun anger dessa föreskrifter de ramar 
inom vilka kommunens medelsförvaltning skall verka. 

Kommunens mål är att genom en effektiv och affärsmäs-
sig finansförvaltning eftersträva bästa möjliga 
räntenetto med beaktande av finansiella risker i 
verksamheten och att betryggande säkerhet tillgodo- 
ses i hanteringen. 

Kommunens risktagande skall totalt sett och i enskilda 
affärer präglas av försiktighet i syfte att undvika 
finansiella förluster. 

Föreskrifterna omfattar kommunens egna medel och de 
förvaltade fondernas medel. De förvaltade medlen 
inom de ramar som de särskilda fondföreskrifterna 
medger. 

Storfors kommun skall i sin penninghantering inte 
bedriva spekulativ verksamhet. Så skall till exempel 
upplåning inte göras i syfte att nå räntevinster 
vid placering av de upplånade pengarna. Upplåning 
för investeringsändamål inom ramen för fullmäktiges 
beslut i samband med budget, kan dock göras före 
investeringen, om kreditmarknadsläget är gynnsamt 
för en sådan upplåning. 



2 Finansiering och skuldförvaltning  

Kommunens lånefinansiering sker genom kort- och 
långfristig upplåning inom ramen för fullmäkti-
ges lånebeslut. Dessutom äger kommunstyrelsen att 
företa kortfristig upplåning, eller avtala löpande 
kreditlöfte, för att upprätthålla en god betalnings-

förmåga vid likviditetssvackor. 

Uppdelning mellan kort- och långfristig upplåning 
sker i kommunens balansräkning efter de redovis-
ningsprinciper sam anges i kommunens redovisningsreg- 

lemente. 

Lånestocken sammansätts med beaktande av kostnader 
och riskspridning. Upptagande av lån och räntebind-
ningstider anpassas också tidsmässigt till kommunens 
behov respektive till bedömningar av räntenivåer och 
ränteutveckling. 

Ekonomichefen har att kontinuerligt initiera och/el-
ler vidtaga åtgärder för att kommunen skall erhålla 
en lånestock med varierande räntebindningstider i 
syfte att sprida ränterisker. Minst 25 % av den 
totala lånevolymen bör ha en räntebindningstid läng- 
re än ett år. 

Pinans ieringsformer 

, Finansiering får ske i form av 

* Lån i svensk valuta hos: 

Svenska staten , 

Svensk bank eller banks helägda finansbolag 

Svenska försäkringsbolag och pensionsanstalter 

Svenska kommuner och landsting 

Bostadsfinansieringsbolag, statligt eller bankägt 

* Lån i utländsk valuta 

* Leasing 

2 	 
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Kommentarer 

Eventuellt andra finansieringsformer än de här angiv-
na skall godkännas av kommunfullmäktige. 

Leasing skall jämställas 
leasing skall föregås av 
former för finansiering. 
av kommunstyrelsen eller 
teckningsrätten till. 

med upplåning. Beslut om 
prövning gentemot andra 
Leasingavtal skall tecknas 
den kommunstyrelsen uppdrar 

Utlandslänen får inte, utan kommunfullmäktiges särskilda 
beslut, vid varje tillfälle överstiga 30 % av 
kommunens långfristiga låneskuld. Ett terminssäkrat 
utlandslån skall betraktas som svenskt lån i detta 
avseende. 

Utlandslån skall i första hand tas upp som korglån i 
ECU eller minst två enskilda valutor. 

Ekonomichefen skall under utlandslånens löptid nog- 
grant följa kurs- och ränteutveckling. Val av ränte-
perioder skall övervägas i förhållande till trolig 
ränteutveckling. Vid befarade valutarisker av bety-
delse skall lån kurssäkras eller ändring göras i 
valutasammansättningen. 
(Se vidare avsnitt 4 Riskhantering.) 

Upplåning skall ske på affärsmässiga grunder genom 
anbudsinfordran från minst tre långivare. 

3 Likviditetsförvaltnin4  

Kommunen skall upprätthålla en god betalningsförmåga. 
Det sker genom egen likviditet, tillgång till korta 
krediter och/eller avtalade kreditlöften. 

Likviditetsplanering bör utgöra ett hjälpmedel för 
bättre betalningsberedskap och placering. 

Kommunstyrelsen utfärdar anvisningar för likviditets-

planering, om styrelsen så finner erforderligt. 

Betalningsströmmar 

Huvudprincipen skall vara att kommunen får in sina 
utestående fordringar så snabbt som möjligt och att 
utbetalningar görs på förfallodagen. 
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Kommunen bör eftersträva att inbetalningar till 
kommunen sker så nära__som_ möjligt L. anslutning 
till en tjänsts utförande. 

Leverantörsfakturor och övriga utbetalningar bör 
handläggas så snabbt som mäjligt, så att registre-
ring kan ske i ekonomisystemet och ge möjlighet till 
momsavlyft. 

Betalningsvillkor för leverantörsfakturor bör avta-
las 'till att vara 30 dagar räknat från fakturans 
ankomstdag. 

övrigt utfärdar kommunstyrelsen rutiner för betal-
ningsströmmar Och anvisningar för saldohantering 
i den omfattning styrelsen finner behövligt. 

Placering på kort och lång sikt 

Löptiden för placerade medel skall avvägas mot kommu-
nens behov - kortfristiga lånemöjligheter och 
möjligheten att snabbt avveckla gjorda placeringar 
samt bedömning av räntenivåns utveckling. 

Placeringsformer 

Medelsplacering får ske i form av: 

- Inlåning i svensk bank eller motsvarande kreditinsti-

tut. 

- Köp av kort- och långfristiga räntebärande värdepap-. 
per utgivna av 

* svenska staten 

* av svenska staten helägt bolag med dotterbolag 

* svenska banker 

* av svenska banker helägt dotterbolag/finansie-

ringsbolag 

* bostadsfinansieringsinstitut eller motsvarande 

* kommuner och landsting 

- Likviditetsförvaltningsavtal med bank 

- Depå hos bank av ovannämnda värdepapper. 

Placeringar på annat sätt än de ovannämnda beslutas 
av kommunfullmäktige. 
(Se vidare avsnitt 4 Riskhantering). 

Vid likviditetsförvaltningsavtal skall avtalet vara 
så utformat att kommunen inte utsätts för kredit 
eller valutarisk. 



4 Riskhanterincr 

Finansverksamheten skall bedrivas med beaktande av 
de finansiella risker som är förknippade med ett 
aktivt agerande på penningmarknaden. 

Räntekänslighet skall prövas i syfte att begrän-
sa ränterisker. 

Vid upplåning 1 utländsk valuta kan ekonomichefen 
teckna avtal om terminer eller optioner. Dock enbart 
i syfte att minska riskerna, d v s för att säkra 
valutan mot den svenska kronan. 

Term,inskontrakt får enbart avtalas för köp av valu-
ta. 

Endast valutaoption typ "köp av köpoption" får 
användas. 

Ovannämnda instrument får inte i något fall användas 
isolerat i spekulativt syfte (utan underliggande 
likvid/kredit). Syftet med varje affär skall vara 
att om möjligt skydda ett lån eller en placering mot 
en ogynnsam ränte- och/eller kursutveckling. 
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5 Finansverksamhetens organisation 

Beslut - redovisning 

Handläggning av läne- och placeringsbeslut skall 
vara så ordnad att intern kontroll upprätthålls. 

För att öka säkerheten i.affärstransaktioner med 
affärsmotpart skall det finnas en uppdelning 
mellan den som gör en affär och den som kontrolle-
rar/bokför transaktionen enligt följande 

KASSAENHET 
avstämning 
bokför 

— Nota— !MOTPART' — Affär 

(bank) 
[ 

1 	 avräkningsnota 
avier o d 

1 	EKONOMICHEF 1 

Banker och andra affärsmotparter, som kommunen gör 
finansiella affärer med, skall informeras om 

- vilka som är behöriga att göra affärer i kommunens 
namn 

- vilka befogenheter dessa har samt 
- att avräkningsnotor och avier skall adresseras 

direkt till kommunens kassaenhet. 

Rapportering 

Utöver vad sam sägs i dessa föreskrifter skall av 
delegeringsbeslut/fhrteckning eller andra beslut 
framgå vilka som är behöriga att utföra finansiella 
transaktioner i kommunens namn. 

Ekonomichefen svarar för att finansiell rapporte-
ring/information sker till kommunstyrelsen minst 
fyra gånger am året eller så ofta verksamhetens 
=fattning anses kräva det. 

De finansiella rapporterna skall innehålla uppgifter 
om gjorda placeringar och upptagna lån samt place-
rings- och låneportföljens sammansättning och i 
övrigt de uppgifter som bedöms ha intresse och 
betydelse ur rikkhanteringssynpunk. 

6 Övrigt  

Dessa riktlinjer kan komma att omfattas även av 
kommunens företag, om kommunfullmäktige beslutar att 
"koncernens" finansförvaltning skall samordnas. 

Ändringar i dessa föreskrifter skall beslutas av 
kommunfullmäktige. Närmare anvisningar kan utfärdas 
av kommunstyrelsen. 

* * * 



KOMIREV AB 
Lennart Adelgr en 

FÖRKLARINGAR TILL VISSA BEGREPP I 

FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING I KOMMUNER 

Finansiella riker  

Ränterisk 
Kreditrisk 
Valutarisk 
Likviditetsrisk 

Administrativ risk  

Hanteringsrisk 

Ränterisk (och kursrisk) 

Ränterisk är risken att oväntade förändringar i 
det allmänna ränteläget leder till ett försämrat 
räntenetto. Ränterisken beror främst på löp- och 
räntebindningstider. 

Vid placering i värdepapper hänger ränterisk och 
kursrisk samman. Ränterisk löper den som placerar 
med rörlig ränta och kursrisk den som placerar i 
fast farräntat papper, eftersom kursen på det fast 
förräntade papperet kommer att följa med en föränd- 
rad räntenivå. 

- ju större en räntehöjning är, desto mer minskar 
värdet av en fast förräntad värdepappersplacering, 

- ju längre löptid en fastförräntad placering har, 
desto mer minskar värdet av den vid en räntehöj- 

ning. 

Genom att systematiskt följa ränteläget och anpas-
sa läne- och placeringsportföljens sammansättning 
kan man begränsa ränterisken. Genom vissa typer av 
termins-  och optionsavtal kan också lån och place-
ringar skyddas mot en ogynnsam ränteutveckling (se 
ränteswapar, terminer och optioner). 

Kreditrisk 

Med kreditrisk avses risken att en låntagare inte 
kan fullgöra sina förpliktelser mot kreditgivaren, 
alltså inte kunna betala tillbaka lånade pengar 
och ränta på lånets förfallodag. 

När kommunen placerar pengar har kommunen rollen 
som kreditgivare. 

Kreditrisken relaterar alltså till låntagarens 
kreditvärdighet, varför en bedömning krävs över 
dennes förmåga att fullfölja sina åtaganden då 
placeringen förfaller. 



Rating 

Flertalet  stora emittenter (utställare av värdepap-
per) bedöms ur kreditrisksynpunkt av specUlla 
ratinginstitut. Denna bedömning kallas "rating". 

En rating är en total bedömning av sannolikheten 
av en kreditriskvärderad skuld kommer att återbeta-
las inom en viss utsatt tid. 

Ratingen är graderad från klasserna Kl- K4. Kl är 
högst = bästa kreditvärdighet. 

*(Nordisk Rating Ab är ett oberoende kreditvärde-
ringsinstitut med syfte att bistå penningmarknaden 
med objektiv information om emittenters kreditvär-
dighet. Ratingen fastställs efter ingående analys 
av en kommitte bestående av representatnter från 
Handelshögskolan i Stockholm och Standard & Poor's 
internationella avdelning.) 

valutarisk (växelkurgrisk) 

Lån i utländsk valuta är förbundna med valutarisk, 
d v s risk för att lånevalutan kursmässigt utveck-
las ofördelaktigt mot den svenska kronan. 

Valutalån kan kurssäkras. Kostnaden för en kurssäk-
ring ställs i relation till risken och läggs in i 
priset för pengarna, (se terminer och optioner). 
Valutarisken hanteras också genom lån i flera 
valutor - korglån. 

Likviditetsrisk 

Likviditetsrik är risken för att det inte går 
eller är svårt att avyttra ett värdepapper på 
andrahandsmarknaden vid önskad tidpunkt. 

Om det finns en väl fungerande andrahandsmarknad 
för de papper man köper blir likviditetsrisken 
liten. 

Ranteringsrisk 

Hanteringen av de finansiella riskerna och de 
finansiella transaktionerna fordrar kompetens hos hand-
läggare och administrativa hjälpmedel. 

Administrativa risker är förknippad med finans

valtningen. Handläggningsrutiner för att skydda 
mot misstag och felaktigheter bör utformas och 
följas. 

Policy - föreskrifter, organisation och ansvarsför-
delning, redovisning och hanteringskontroller skall 
hjälpa till att minska de administrativa riskerna. 
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Rutiner för att skydda sig mot misstag och felak- 
tigheter bör beakta både den egna organisationen 
och  affärsmotparternas  uppgifter. 

Den löpande verksamheten ska delas upp så att 
affärstransaktioner skiljs från bokföring av tran- 
saktioner. 

Några finansiella instrument  

Terminer och optioner 

För att minska riskerna i den finansiella verk-
samheten finns olika instrument på maknaden, vilka 
kan använads som försäkringsinstrument. Två sådana 
är terminer och optioner. Affärer med terminer och 
optioner sker bl a i räntor och valutor. 

Terminer 
Terminskontrakt är ett avtal om en framtida betal-
ning till viss ränta eller kurs, (kostar en 
avgift). 

Optioner (här endast köpoption) 
En köpt option ger möjlighet, men inte skyldighet, 
till en framtida betalning till viss ränta eller 
kurs, (kostar en premie). 

Valutaterminer och valutaoptioner 

Den stora skillnaden mellan optioner och terminer 
är att köparen av en option erhåller en rättiahet  
att köpa eller sälja en valuta. Terminskontrakt 
innebär en skyldighet  att genomföra avtalad valu-
taaffär. Vid en terminsaffär kan man alltså inte 
ta tillvara en en gynnsam kursutveckling på samma 
sätt som när valutaoptioner används. 

För att minska risker i valutaaffärer (utlandsupp-
låning) kan valutaterminer och valutaoptioner 
komna till användning. 

Valutaterminer 

Terminskontrakt tecknar man när man har en klar 
uppfattning om att valutakursen kommer att stiga 
och därigenom orsaka stora kursförluster eller med 
andra ord om kursen förväntas röra sig till kommu- 
nens nackdel. 

Med terminsaffär i valuta menas ett kontrakt om 
att man vid en viss framtida tidpunkt, exempelvis 
(och vanligen) när utlandslånet skall betalas 
igen, skall köpa valuta till en bestämd kurs. 



Enligt kommunens riktlinjer för medelsförvaltning 
får terminskontrakt enbart avtalas för köp av 
valuta. D v s att kommunen får förbinda sig att 

Ickma en-vis-s-mä-ngd valuta7-til1 ett 	L-förväg 	 
bestämt pris, för leverans och betalning vid en 
bestämd tidpunkt i framtiden. Priset uttrycks som 
en växelkurs och fastställs när man ingår termins- 
kontraktet. 

Valutaoptioner - köp av köpoption 

Optionsaffärer gör man när läget är mer osäkert än 
vad det är vid en terminsaffär, men om kursen 
förväntas röra sig till kommunens fördel används 
option. 

Att köpa en köpoption ger optionsinnehavaren (här 
kommunen) rätten men ej skyldigheten att köpa 
valuta till en bestämd kurs vid en viss bestämd 
dag i framtiden. 

Om valutakursen avista vid lånebetalningstillfäl-
let är högre än vad optionen ger rätt till, använ-
der man sig av sin rättighet och köper valutan 
till överenskommen kurs. Om avistakursen vid detta 
tillfälle däremot är lägre än vad optionen ger 
möjlighetet att köpa till, använder man inte optio-
nen utan valutan köpes till avistakurs. Premien 
för optionen blir en kostnad oavsett om man använ-
der sig av optionsrätten eller ej. 

Enligt kommunens föreskrifter är det endast denna 
variant av valutaoptioner som får användas "köp av 
köpoption", d v s kommunen köper rätten men inte sky 
heten att köpa ,viss mängd valuta till förutbestämd 
växelkurs på bestämd dag i framtiden. 

Terminshandel avseende räntor 

På samma sätt som vad avser valutor kan man genom 
ett terminskontrakt skydda sig mot en förmodad 
prisförändring vad avser räntan, exempel: 

Man vet att man kommer att få placerbara 
pengar om tre månader och att dessa kommer att 
kunna placeras under sex månader. 

I stället för att bara avvakta och se vad 
räntan kommer att vara om tre månader, kan 
dagens räntenivå avtalas (låsas in), genom att 
man köper ett terminskontrakt för leverans av 
t ex en statsskuldväxel om tre månader med sex 
månaders löptid. 

(Av föreskrifterna för medelsförvaltningen framgår 
att sådan här terminshandel ska användas endast i 
syfte att skydda sig mot en förväntad negativ 
prisförändring och endast då terminskontraktet är 
direkt kopplat till den underliggande faktiska 
likviditeten, som i exemplet.) 
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Ränteoptioner 

Ränteoptioner kan utnyttjas för att skydda kommu- 
nen mot en ur placeringssynpunkt negativ ränteut- 
veckling. 

En ränteoption ger innehavaren/köparen rätten, men 
inte skyldigheten att på en i förväg bestämd dag 
- lösendagen - utnyttja optionens 

En option begränsar alltså innehavarens risk till 
erlagd premie = vad innehavaren betalt för optio-
nens 

( På samma sätt som vad gäller terminskontrakt skall 
optioner endast användas då de är direkt kopplade 
till en underliggande likvid.) 

Swapar 

Räntaswapar (räntebytesavtal) 

Ränteswapar används för att hantera långfristiga 
ränterisker. 

En ränteswap är en finansiell transaktion mellan 
två parter - oftast med en bank som mellanhand - 
som innebär att de byter räntebetalningsströmmar 
med varandra under en på förhand bestämd period. 

I en ränteswap har den ena ränteströmmen fast 
ränta och den andra rörlig ränta. Även andra typer 
av ränteswapar kan förekomma, exempelvis i form av 
byte av ränteströmmar med rörlig ränta med olika 
räntebas 

Vanligaste anledningen till att ingå ett swapav-
tal är att man vill förändra en räntas bindnings-
tid. Kommunens kan t ex utnyttja skillnaden mellan 
korta och långa räntor så att kommunen • ingår ett 
räntebytesavtal med en bank där kommunen erhåller 
fast ränta från banken och betalar rörlig ränta (ex 
3 månaders statsskuldväxelränta). På så sätt kan 
kommunen indirekt förvandla en fastförräntad upplå-
ning till rörlig ränta. Omvänt kan kommunen genom 
ett swapavtal byta rörlig ränta mot fast. 

Valutaswap 

På motsvarande sätt som det finns ränteswapar 
finns det valutaswapar = man byter valutapositio-
ner med motparten. 

"En 'swap' är ett amerikanskt uttryck som på 
penningmarknaden helt enkelt innebär att man 
säljer ett värdepapper och samtidigt köper ett 
annat. --- På valutamarknaden har 'swap' ytter-
ligare en annan betydelse, nämligen att köpa en 
valuta idag och samtidigt sälja den på termin." , 
(Anders Kvist m fl Penningmarknaden). * * * 



Utveckling av likvida medel

Datum tkr
2016-12-31 740              
2017-12-31 15 516         
2018-12-31 28 303         
2019-12-31 3 817           
2020-12-31 18 381         
2021-12-31 30 687         
2022-06-30 38 792         
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Process vid inlösen
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• Initiering, (Kund eller KPA) 

• Affärsförslag tas fram (KPA) 

• Presentation affärsförslag (KPA med Kund) illustration 
av inlösen  

• Kund tar upp affärsförslag internt hos KS 

• Eventuell upphandling 

• Vid beslut tas offert samt eventuellt avtal fram 

• Kund accepterar offert och avtal

• Faktura skickas ut och skuld löses in
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Produkttyp Delutbetalning Affärsreferens Externt ID Lånebelopp Lånebelopp
(Valuta)

Startdatum Slutdatum Låntagare Långivare Affärsdatu
m

Förlängningspolicy Räntetyp Räntesats Räntesats
(Ränteräkningsbas)

Marginal Index Ränteräkningsbas Frekvens och
justering

Betaldatum -
Justering

Amorteringsmetod Första
Amortering

sdatum

Kapitaliserade Räntor Kalendrar

Lån Nej KI_114766 KI_114766 18 000 000,00 SEK 2019-09-06 2023-02-22 STORFORS KOMMUN Kommuninvest 2019-08-16 Förlängd oändligt med index SEKSWAP5Y + 0,250000 %Fast -0,0700% 30/360 US 30/360 US Anpassad Anpassad Egendefinierad 2019-09-06 Nej Stockholm
Lån Nej KI_120328 KI_120328 9 600 000,00 SEK 2020-02-17 2024-10-02 STORFORS KOMMUN Kommuninvest 2020-01-27 Förlängd oändligt med index SEKSWAP5Y + 0,250000 %Fast 0,4700% 30/360 US 30/360 US Anpassad Anpassad Egendefinierad 2020-02-17 Nej Stockholm
Lån Nej KI_129443 KI_129443 18 175 000,00 SEK 2020-12-01 2023-11-13 STORFORS KOMMUN Kommuninvest 2020-10-19 Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,250000 %Rörlig 0,1900% STIBOR3M Actual/360 Anpassad Anpassad Egendefinierad 2020-12-01 Nej Stockholm
Tillsvidarelån KI_143596 KI_143596 3 300 000,00 SEK 2022-03-11 STORFORS KOMMUN Kommuninvest 2021-12-13 Rörlig 0,0500% STIBOR3M Actual/360 Anpassad Anpassad Egendefinierad Nej Stockholm
Lån Nej KI_145547 KI_145547 12 200 000,00 SEK 2022-05-09 2025-04-22 STORFORS KOMMUN Kommuninvest 2022-04-22 Förlängd oändligt med index SEKSWAP5Y + 0,250000 %Fast 2,0570% 30/360 US 30/360 US Anpassad Anpassad Egendefinierad 2022-05-09 Nej Stockholm
Tillsvidarelån KI_43826 KI_43826 28 732 735,00 SEK 2010-09-06 STORFORS KOMMUN Kommuninvest 2010-06-21 Rörlig 0,0500% STIBOR3M Actual/360 Anpassad Anpassad Egendefinierad Nej Stockholm

Total skuld 90 007 735,00

Amortering -10 000 000,00
Skuld efter amortering 80 007 735,00

Rörligt i dag 50 207 735,00
Amortering på rörliga lån

-3 300 000,00
-6 700 000,00

Rörligt efer amortering 40 207 735,00



Namn Värde
Namn på systemet KI Finans
Användare Annette Olsson (annette.olsson@storfors.se)
Organisation STORFORS KOMMUN
Namn Exportera
Tidsstämpel 2022-07-14 9:26
Filter använt STORFORS KOMMUNs portfölj
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2022-07-15 
Diarienummer 
KS/2022:159 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Tjut Hantering av överlikviditet Storfors kommun 
Diarienummer: KS/2022:159 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Hantering av överlikviditet 
Efter att likviditeten påverkades negativt efter 2019 års negativa resultat, har vi haft en stadig 
tillväxt av likviditeten. Per den 30 juni 2022 uppgår likvida medel till 38 mnkr. 
 
I kommunfullmäktiges finansiella mål står att likviditeten skall hållas på lägsta rimliga nivå (8 
mnkr). Inlösen av pensionsskuld skall prioriteras före överskott, om investeringarna kan 
finansieras med likvida medel. 
 
Nivå av likviditet 
Lägsta nivå på 8 mnkr kan tyckas lågt eftersom endast månadens utbetalning av löner uppgår 
till nästan 9 mnkr och en större säkerhetsmarginal för kommunens utbetalningar är lämpligt. 
SKR har också gått ut med information om att svårare tider väntas för Sveriges kommuner 
från 2023 och framåt på grund av inflation, som dels påverkar inköp och dels påverkar 
pensionskostnaderna, ökade räntekostnader och ökade kostnader för pensioner på grund av 
nytt pensionsavtal. Man spår att Sveriges kommuner inte kommer att göra överskott för 2023. 
Detta medför ett likviditetsbehov så att inte 2019-2020 års situation återkommer. 
Ett rimligt belopp att hantera som överlikviditet är därför i dagsläget 10 mnkr. 
 
Alternativ för hantering av överlikviditet 
Det finns tre aktuella alternativ för att hantera kommunens överlikviditet. Det första är att låta 
pengarna ligga kvar på banken, det andra att lösa in pensionsskuld och det tredje är att 
amortera lån hos Kommuninvest. Nedan kommer presentation av för- och nackdelar med de 
olika alternativen. 
 
Låta pengarna ligga kvar på banken 
Fördelen med detta är att pengarna är lättillgängliga.  
Nackdelarna är att räntan på bankkontot är lågt, för närvarande (2022-07-15) 0,616 % och 
kommunen missar den kostnadsminskning som skulle bli effekten vid de andra två 
alternativen. 
 
Lösa in pensionsskuld 
Fördelar är för det första att det är enligt kommunfullmäktiges finansiella mål för hantering av 
likviditetsöverskott, för det andra är att det ger en stor utväxling på minskningen av kostnader 
drygt 400 tkr per år under ett flertal efter inlösen. 
Nackdelar är att de 10 mnkr låses och går inte att få lös om behov skulle uppstå. Nackdel är 
också att ränterisk och inflationsrisk står kvar hos kommunen vilket ger en i dag inte känd 
kostnad. Ytterligare en nackdel är att inlösen tillsammans med löneskatt drabbar resultatet det 
året inlösen görs och det behöver också åtföljas av ett beslut att inte återställa det negativa 
resultat som uppstår på grund av detta. 
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Om pensionsskuld löses in påverkas soliditet exklusive pensionsskuld negativt med den 
kostnad det medför att lösa in skulden. Soliditet inklusive pensionsskuld påverkas endast i 
mindre omfattning eftersom det blir en minskning av skulden men att det flyttas till 
ackumulerat resultat i stället. 
 
Amortering av lån hos Kommuninvest 
Fördelar är att det ger en minskning av de framtida räntekostnaderna, det är också en stor 
fördel att det frigör låneutrymme för kommande lånebehov. 
Nackdel är att det troligen inte ger lika stort genomslag kostnadsmässigt som alternativet att 
betala av på pensionsskulden. 
 
Räntorna på kommunens rörliga lån beräknas med bas av STIBOR3M med tillägg mellan 
0,05 % och 0,19 %. I skrivande stund är Riksbankens styrränta 0,75 % och STIBOR3M på ca 
1 %. Stor osäkerhet råder om hur hög räntan kommer att vara framöver. 
 
Framtida investeringsplaner 
Storfors kommun har större investeringsplaner i nära framtid, till exempel byggnation av ny 
skola, därför är det lämpligt att göra en amortering i stället för att betala av på 
pensionsskulden.  
 
Lämpliga lån att amortera 
Storfors kommun har Föreskrifter för medelsförvaltning i Storfors kommun från 1992 som 
bland annat är tänkt att reglera hur lån ska fördelas vad gäller löptider och risker. Vad gäller 
risker ska enskilda affärer präglas av försiktighet. Minst 25 % av den totala lånevolymen bör 
ha en räntebindningstid längre än ett år. 
Kommunens skuldportfölj uppgår till lite drygt 90 mnkr och en amortering skulle minska 
beloppet till lite drygt 80 mnkr. I dag ligger drygt 50 mnkr som rörligt vilket följaktligen är 
för hög andel av lånen enligt kommunens föreskrifter för medelsförvaltning. En amortering av 
lån bör då göras på de lån som har rörlig ränta. 

Beslutsunderlag 
Föreskrifter för medelsförvaltning 
Information om likvida medel 
Information om skulder och ränteutveckling 
Information om inlösen av pensionsskuld 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige: 
Att amortera 10 miljoner kronor av kommunens rörliga lån hos Kommuninvest. 
 

Beslutet ska skickas till 
Annette Olsson 
Johan Rosqvist 
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Taxebilaga 2022 2023 förändring
Hemtjänst

Personlig omsorg, ingår i maxtaxa 538 kr/månad 552 kr/ månad 2,6%

Inköp Samhall, ingår i maxtaxa 180 kr/ tillfälle 185 kr/ tillfälle 2,8%
Inköp Samhall, lista hämtas hos
kund, ingår i maxtaxa

230 kr/tillfälle.  

Apotekstjänst 169 kr/tillfälle  

Städ, ingår i maxtaxa
400 kr/
tillfälle/bostad

421
kr/tillfälle/bostad

5,3%

Tvätt max 7 kg, ingår i maxtaxa 436 kr/ tillfälle, 457 kr/tillfälle 4,8%
Extra kg, ingår inte i maxtaxa  50 kr/ kg 50 kr/kg 0,0%

Specialtvätt, ingår inte i maxtaxa  73,34 kr/ tillfälle 77 kr/tillfälle 5,0%

Matlåda, varm mat ingår inte i
maxtaxa

50 kr 56 kr 12,0%

Utkörning av matlåda, ingår i
maxtaxa

 15 kr/
tillfälle/person

20
kr/tillfälle/person

33,3%

HSL (Hälso- och sjukvårds insats,
rehab insats), ingår i maxtaxa

130 kr/ besök 200 kr/besök 53,8%

Sondnäring, ingår inte i maxtaxa
Faktisk kostnad upp
till 3878 kr/månad.

 

Hemleverans av
sondnäring/näringsdryck, ingår i
maxtaxa

230 kr/tillfälle.  

Näringsdryck som näringstillskott,
ingår inte i maxtaxa

Faktisk kostnad upp
till 1054 kr/månad

 

Trygghetslarm ingår inte i maxtaxa 440 kr/månad 462 kr/månad 5,0%

Trygghetslarm, installation
(engångskostnad), ingår inte i
maxtaxa

440 kr 456 kr/tillfälle 3,6%

Trygghetslarm, avinstallation, ingår
inte i maxtaxa

428 kr/tillfälle  

Trygghetslarm, tilläggslarm, ingår
inte i maxtaxa

Faktisk kostnad
enligt
larmoperatör

Faktisk kostnad
enligt larmoperatör

 

Avgift vid förstört
trygghetslarm/larm knapp, ingår inte
maxtaxa

Faktisk kostnad
enligt
larmoperatör

Faktisk kostnad
enligt larmoperatör

 

Borttappad/förstörd Cliq-nyckel.
ingår inte maxtaxa

Faktisk kostnad
enligt leverantör

Faktisk kostnad
enligt leverantör

 

Inte avbokat hemtjänstbesök, ingår
inte i maxtaxa

300 kr/tillfälle 335 kr/tillfälle 11,7%

Aktivering, ingår i maxtaxa 175 kr/ tillfälle 190 kr/tillfälle 8,6%



Ledsagning ex sjukbesök inom
kommunen, ingår inte i maxtaxa

175 kr/tillfälle 190 kr/tillfälle 8,6%

Ledsagning sjukbesök utanför
kommunen, ingår inte i maxtaxa

552 kr/tillfälle  

Avlastning i hemmet, ingår i maxtaxa 175 kr/ tillfälle 190 kr/tillfälle 8,6%

SÄBO  
Personlig omvårdnad, ingår i
maxtaxa

 80kr/ dygn 85 kr/dygn 6,3%

Basala hygienartiklar, ingår inte i
maxtaxa

100 kr/månad 105 kr/mån 5,0%

Kost, ingår inte i maxtaxa
120 kr/dygn 130 kr/dygn 8,3%

 
Möbler (säng, sängbord), ingår inte i
maxtaxa

400 kr/månad 200 kr/månad -50,0%

Korttidsplats  
Personlig omvårdnad, ingår i
maxtaxa

 80 kr/ dygn 95 kr/dygn 18,8%

Kost, ingår inte i maxtaxa 120 kr/ dygn 130 kr/dygn 8,3%
HSL (Hälso-och sjukvårds insats),
ingår i maxtaxa

130 kr/dygn 200 kr/dygn 53,8%
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KOMMUN Datum 

2022-07-29 
Diarienummer 
KS/2022:32 

Handläggare:  
Marina Collstam 
Enhetschef IFO 
Ewa Sundberg 
Enhetschef IFO 
 

Tertialrapport 1 - Avvikelser/Missförhållanden/Klagomål 
IFO, SoL 2022 
 
 
 Avvikelser/missförhållande 
 
Orsak Januari Februari Mars April 

Dokumentation    1 

Informationsöverföring     

Bemötande     

 
Avvikelserna har handlat om: 
 
En utredning på barn och unga har inte färdigställts inom tidsramen som är fyra månader. 
Utredningen skulle senast ha färdigställts 2022-04-16 men på grund av att andra mer akuta 
ärenden behövt prioriteras försenades färdigställandet av utredningen till 2022-06-02.  
 
Att utredningen inte färdigställdes inom fyra månader bedöms inte ha fått några konsekvenser 
för klienten. 
 
Att en utredning blivit sen, dvs ej färdig inom tidsramen på fyra månader, har hänt en gång de 
senaste två åren.  
 
Avvikelsen bedöms inte vara av så allvarlig karaktär att det bedömts som missförhållande 
eller risk för missförhållande och därmed har ingen Lex Sarah-utredning öppnats. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-07-29 
Diarienummer 
KS/2022:32 

Handläggare:  
Marina Collstam 
Enhetschef IFO 
Ewa Sundberg 
Enhetschef IFO 
 
Tertialrapport 1 - Redovisning avvikelser, 
missförhållanden, klagomål IFO 2022 
Diarienummer: KS/2022:32 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Tertialrapport 1 avvikelser/missförhållanden/klagomål IFO 2022 
 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 1 avvikelser/missförhållanden/klagomål IFO 2022 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Godkänna Tertialrapport 1 avvikelser/missförhållanden/klagomål IFO 2022 
 

Beslutet ska skickas till 
Marina Collstam 
Ewa Sundberg 
Margareta Albert 
IFOs registrator, Heidi Larsson 



















































































































 
 

STORFORS 
KOMMUN 
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Datum 

2022-08-19 

Diarienummer 

KS/2022:167 

 

 

Handläggare:  

Johan Rosqvist 

Kommunchef 

 

Tjut - Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Värmland 

2021 

Diarienummer: KS/2022:167 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

 

Beskrivning av ärendet 
Samordningsförbundet Östra Värmland har upprättat årsredovisning för år 2021, vilken är 

fastställd av styrelsen 2022-02-15 § 3. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Värmland 2021. 

Revisionsberättelse för år 2021. 

Revisionsrapport för år 2021 

 

Sammanfattning av verksamhetsåret 2021: 

Samordningsförbundet Östra Värmland har under året finansierat tre projekt: 

* Projekt Nyckeln 

 Drivs av Region Värmland. Redovisas som volymprojekt i SUS. Projektet har drivits 

 sedan 2016-08-15. 

 Totalt antal deltagare under året fördelat på kommun 23 personer Storfors och 37 

 personer Filipstad. 

* Projekt Drivkraft Filipstad (inklusive tjänstedesign) 

 Drivs av Filipstads kommun. Redovisas som deltagarprojekt i SUS. Projektet har drivits 

 sedan 2017-09. 

* Projekt Drivkraft Storfors. 

 Drivs av Storfors kommun. Redovisas som deltagarprojekt i SUS. Projektet har drivits 

 sedan 2017-09. 

 Utfall Drivkraft Filipstad och Storfors 

 Totalt antal deltagare under året 58 personer. 

 

Ekonomiskt resultat 

Förbundets totala budget för år 2021 inklusive överfört kapital från 2020 uppgick till 

2 300 282 kronor. Av dessa tillgängliga medel har 231 247 kronor använts till administration 

(kansli och styrelse). För individanpassade insatser inkluderat beslutade projekt har 

kostnaden uppgått till 1 668 001 kronor. 

En strukturövergripande insats som är genomförd är digital utbildning i tjänstedesign till 

parternas anställda. Utbildningen har inte medfört några extra kostnader då kompetensen 

finns inom ett av de projekt som bedrivs i förbundet. 

 

Förbundet uppvisar överskjutande kapital från 2020 med 386 282 kronor. För 2021 är det 

överskjutande kapitalet 324 581 kronor 
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Datum 

2022-08-19 

Diarienummer 

KS/2022:167 

 

 

 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling 

samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2021. Till redovisningen hör separata 

bilagor med årsredovisning från förbundets tre finansierade projekt. 

Samordningsförbundet Östra Värmland är en fristående juridisk organisation med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland samt Filipstads och Storfors 

kommuner som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av 

medlemmarna.  

 

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 

verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 

få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet 

genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. 

Samordningsförbundet stöder aktivt insatser som syfter till att skapa strukturella 

förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel handla 

om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

 

Förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, 

Region Värmland med en fjärdedel och Filipstads och Storfors kommuner med resterande 

fjärdedel.  

 

Revisorerna 

I revisionsberättelsen framgår följande: 

Revisorerna har biträtts av auktoriserad revisor. 

Revisorerna har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra 

Värmland för år 2021. 

Enligt Revisorernas uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om 

kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 

av Samordningsförbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess 

finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.  

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

 

Revisorerna tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för 

samordningsförbundet fastställs.  

 

Utöver revisorernas revision av årsredovisningen har revisorerna även utfört revision av 

styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet.  

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet Östra Värmland har 

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

 

Godkänna årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Östra Värmland. 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Samordningsförbundet Östra Värmland 

Katarina Hammargren, Sekreterare Samordningsförbundet 

katarina.hammargren@filipstad.se 

Revisionen 

 

 

mailto:katarina.hammargren@filipstad.se


































KTN/210289 Principer för egenavgift färdtjänst

Bilaga 1

Förslag formulering till beslut om ändrad princip för egenavgifter:

”Priset för resan (egenavgift) ska vara skäligt. Grunderna för egenavgifterna är gemensamt 
fastställda av Region Värmland och kommunerna som överlåtit huvudmannaskapet för 
färdtjänsten till Region Värmland. Prissättning (egenavgift) för resa med färdtjänsten baseras 
på prissättning för resa med den allmänna kollektivtrafiken. Trafikkostnaden per resenär 
inom färdtjänsten är högre i jämförelse med resa i den allmänna kollektivtrafiken. 
Prissättningen ska vara i nivå med hur färdtjänsten prissätts i övriga Sverige. 

Den färdtjänstberättigade erbjuds köpa särskilda produkter som gäller för resor inom 
färdtjänsten och den allmänna kollektivtrafiken, såsom månadskort. Syftet med 
månadskorten är dels att minska på resenärers kostnader vid frekvent resande, exempelvis 
arbets- och studiependling, dels kunna styra kunder mot den allmänna kollektivtrafiken där 
så är möjligt.

Vissa produkter inom den allmänna kollektivtrafiken kan inte erbjudas inom färdtjänsten på 
grund av trafikens utformning, exempelvis gruppbiljetter. Vissa produkter inom allmän 
kollektivtrafiken såsom närresa och tätortsbiljetter kan inte heller erbjudas inom 
färdtjänsten till följd av kostnadsskäl.

Regionen äger rätt att göra årliga prisjusteringar utifrån en allmän kostnadsutveckling 
baserat på överenskommen princip. 

Så länge som färdtjänsten inte är skatteväxlad ska regionen vid en förändring av principer för 
prissättning samråda och erhålla kommunernas godkännande.”



  
Protokoll 

 Kollektivtrafiknämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2021-12-07 

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 150 Dnr  KTN/210289 

Principer för egenavgifter färdtjänst 
 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige besluta 
1.      Principerna för egenavgifter färdtjänst godkänns enligt Bilaga 1. 
  
2.      Nya egenavgifter förväntas träda i kraft när nya trafikavtal startar vilket som tidigast 
sker 2023-09-01. En förutsättning är att samtliga kommuner fattar likalydande beslut för 
egenavgifter under 2022. 
  
3.      Ny prissättning införs stegvis. 
  
4.      Periodkort och liknande förmånsprodukter införs när nytt prissystem träder i kraft. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga kommuner i Värmland har överlåtit ansvaret enligt färdtjänstlagen (SFS 1997:736) 
till Region Värmland. Betalningsansvaret för färdtjänsten kvarstår hos kommunerna. 
Regionen har att besluta om reglemente för färdtjänst, vilket är ett separat beslutsärende 
(KTN/210287). Vad avser principer för egenavgift färdtjänst behöver Region Värmland och 
samtliga länets kommuner fatta ett likalydande beslut.  
  
  
  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Tjänsteskrivelse Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Bilaga 1 Egenavgifter färdtjänst-version 

 

Utdraget skickas till 
Regionstyrelsen 
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Handläggare Datum Diarienummer
Anders Wahlén 2021-12-07 KTN/210289

Principer för egenavgifter färdtjänst

Förslag till beslut
1. Principerna för egenavgifter färdtjänst godkänns enligt Bilaga 

1.

2. Nya egenavgifter förväntas träda i kraft när nya trafikavtal 
startar vilket som tidigast sker 2023-09-01. En förutsättning är 
att samtliga kommuner fattar likalydande beslut för 
egenavgifter under 2022.

3. Ny prissättning införs stegvis.

4. Periodkort och liknande förmånsprodukter införs när nytt 
prissystem träder i kraft. 

Sammanfattning
Samtliga kommuner i Värmland har överlåtit ansvaret enligt 
färdtjänstlagen (SFS 1997:736) till Region Värmland. 
Betalningsansvaret för färdtjänsten kvarstår hos kommunerna. 
Regionen har att besluta om reglemente för färdtjänst, vilket är ett 
separat beslutsärende (KTN/210287). Vad avser principer för 
egenavgift färdtjänst behöver Region Värmland och samtliga länets 
kommuner fatta ett likalydande beslut. 

Ärendebeskrivning
Region Värmland ansvarar för kollektivtrafiken i Värmland och är 
regional kollektivtrafikmyndighet. Region Värmland ansvarar vidare 
för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. I samband med 
regionbildningen 2019 påbörjades en översyn av de regelverk och 
egenavgifter som ligger till grund för resor med färdtjänst, 
riksfärdtjänst och sjukresor. Region Värmland har, med stöd av 
respektive lag, att besluta om regler för färdtjänst, riksfärdtjänst och 
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sjukreseersättning. Under 2020 har tjänstemannaförslag remitterats till 
kommunerna, hälso- och sjukvården och brukarorganisationer för 
synpunkter och samråd har genomförts. Synpunkter har nu inarbetats i 
förslagen till beslut. Syftet med gemensamma regler inom hela 
Värmland handlar om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för 
en god balans mellan kundnytta och kostnader. Med gemensamma 
regler kan administrativa och trafikala kostnader minskas, vilket 
skapar utrymme för att ge en hög service till brukarna av tjänsten.

Vad avser färdtjänst och riksfärdtjänst har kommunerna fortfarande 
kvar betalningsansvaret och principer kring egenavgifter för färdtjänst 
behöver även beslutas av respektive kommun. Egenavgifter för 
riksfärdtjänst beslutas av regeringen enligt en förordning (SFS 
1993:1148).

Generell servicenivå till kunderna inom färdtjänst och riksfärdtjänst 
samt inom sjukresor styrs av reglementen, som beslutas av 
Regionfullmäktige i de fall reglerna inte direkt följer av lag.

15 av länets 16 kommuner (ej Karlstad) har i avtal under 2009/2010 
delegerat ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till dåvarande 
Värmlandstrafik AB med stöd av lag för färdtjänst respektive 
riksfärdtjänst. Värmlandstrafik AB inrättade 2010 ett länstäckande 
gemensamt regelverk för färdtjänsten, en länsfärdtjänst, vilket skapade 
ur brukarperspektivet mer likvärdiga förhållanden och större 
rörelsefrihet. Innan länsfärdtjänsten infördes var det mycket 
diskussioner kring varför olika regler gällde i olika kommuner.

Gällande principerna för egenavgifter i överlåtelseavtalen från 
2009/2010 finns följande formuleringar:

”Priset för resan (egenavgift) skall vara skäligt och får inte överstiga 
Värmlandstrafik AB:s självkostnader. Grunderna för egenavgifterna är 
gemensamt fastställda av de kommuner som överlåtit 
huvudmannaskapet för färdtjänsten…Grunderna för prissättning 
(egenavgift) för resa med den särskilda kollektivtrafiken baseras på 
prissättning för resa med den ordinarie kollektivtrafiken. Kostnaden 
för resan är dock högre för resa i den särskilda kollektivtrafiken i 
jämförelse med resa i den ordinarie 
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kollektivtrafiken…självfinansieringsgraden för brukaren kommer att 
som mest uppgå till 25% av vad resan kostar att producera.”

Färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Karlstad gick över till Region 
Värmland den 1 juli 2019 enligt motsvarande principer som övriga 
värmländska kommuner gjorde tio år tillbaka i tiden.

I överlåtelseavtalet med Karlstads kommun (2019) är nuvarande 
formulering om principer för egenavgifter:

”Efter att innevarande avtalsperiod löpt ut får regionen ta ut 
egenavgifter enligt regionens prissättning. Så länge kommunen betalar 
de faktiska kostnaderna för färdtjänsten mot faktura ska regionen dock 
samråda med kommunen vid ändrad nivå på egenavgifterna. 
Kommunens godkännande är en förutsättning för ändrad nivå på 
egenavgifterna. ”

I samband med att Region Värmland under 2019 samlat all färdtjänst 
och sjukresor inom Värmland i samma organisation, servicetrafiken 
inom Region Värmland kollektivtrafik, finns nu möjligheter till ett 
samlat grepp när trafikavtalen löper ut under hösten 2023. Principiella 
förändringar kring regelverk och egenavgifter har samråtts med 
kommunerna, brukarorganisationer, hälso- och sjukvården och 
anställda inom Region Värmland. En i princip heltäckande 
kartläggning av samtliga regioners reglementen och egenavgifter inom 
servicetrafiken har genomförts.

Reglerna kring sjukresor och färdtjänst ska bidra till regionens vision 
om en livskvalitet i världsklass. Servicetrafiken inom Region 
Värmland ligger de senaste åren på en topposition i riket gällande 
kundnöjdhet, vilket också är den långsiktiga målsättningen att så ska 
förbli.

De målsättningar som kollektivtrafiknämnden satt upp i samband med 
översynen:

- Sammanhållet regelverk i hela Värmland från 2023 och 
framåt.

- Hitta en bra balans mellan kundnytta och kostnader.
- Skapa en tillgänglig och anpassad trafik.
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- Göra regelverken mer begripliga.

I förslaget till beslut om principer har färdtjänstens egenavgifter 
förordats en koppling till kollektivtrafikens prissättning. Färdtjänst ska 
ses som en kompletterande form av kollektivtrafik. Kopplingen 
innebär att brukare med färdtjänst betalar samma egenavgift som 
kollektivtrafikresenären på en given reserelation, vilket också har varit 
ett tydligt önskemål från funktionsrättsrörelsen.
Vissa produkter inom kollektivtrafiken kan utifrån trafikens 
utformning inte erbjudas inom färdtjänsten, exempelvis gruppbiljetter.
Omvänt kommer färdtjänstbrukaren erbjudas unika produkter, 
exempelvis olika former av månadskort. Månadskort hjälper brukare 
med frekvent resande, exempelvis arbets- och studiependling, att hålla 
nere kostnaderna för egenavgifter.
Med tanke på att färdtjänsten har en högre trafikkostnad per resenär 
har tätorts-och närresepriser exkluderats av kostnadsskäl. Med 
förslaget till beslut hamnar man på en nivå med hur färdtjänsten 
prissätts i övriga Sverige.

Finansiering eller ekonomiska konsekvenser
Principer för egenavgifter är en del av reglementet för färdtjänst. 

Kostnader för färdtjänst bärs i slutändan av kommunerna, men 
hanteras av kollektivtrafiken inom Region Värmland.

Reglementet för färdtjänst bygger i stora drag på ensning av de 
reglementen som idag finns för Karlstads kommun respektive övriga 
kommuner inom länsfärdtjänsten. Enskilda förändringar i reglementet 
förväntas endast marginellt påverka kostnader.

Den stora fördelen med gemensamma regelverk inom Värmland 
handlar om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en samlad 
trafiklösning. Servicetrafiken i Värmland upphandlas och merparten 
av de totala kostnaderna handlar om ersättning till trafikföretag för 
upphandlad trafik. Intäkter från kunder (egenavgifter) är en liten del 
(cirka 16 %) i förhållande till servicetrafikens totala kostnader.
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Förslagen till förändringar av egenavgiftssystem har analyserats 
utifrån dagens prissättning och historiskt trafikutförande (2019) och 
uppskattningsvis beräknas Karlstads kommun få cirka 1 miljon mer i 
intäkter från egenavgifter per år och de 15 befintliga 
länsfärdtjänstkommunerna får sammanlagt drygt 1 miljon mindre i 
intäkter, det vill säga kostnadsneutralt för samtliga kommuner som 
helhet. En miljon kronor motsvarar cirka fyra procent av den totala 
trafikkostnaden.

I slutändan avgörs kostnaden för trafiken av resandet, anbudspriser i 
upphandling, samordning av bokade resor, indexjusteringar enligt 
trafikavtal och möjligheter till att styra kunder till olika resesätt inom 
kollektivtrafiken, exempelvis buss och tåg där så möjligt.

Utifrån kundperspektivet kommer en gemensam prislista får 
färdtjänsten i Värmland innebära att befintliga länsfärdtjänstresenärer 
generellt får en något lägre egenavgift och Karlstads brukare en något 
högre på framför allt kortare reserelationer. Förvaltningen har 
analyserat det faktiska resandet för användare av färdtjänst i Karlstad 
och funnit att 95 % endast erhåller marginella (mindre än 90 
kronor/månad) kostnadsökningar för resandet per månad sett till 
dagens prissättning. För de kunder som har ett mer frekvent resande 
kommer produkter för månadskort och arbets- och studiependling 
balansera höjningen.

Den faktiska prisjusteringen mot kund förväntas ske tidigast hösten 
2023 efter att prisbeslut har tagits enligt ordinarie rutiner.

Barnperspektiv
Ärendet bedöms inte påverka barn och unga.
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Mattias Bergh
Trafikdirektör

Anders Wahlén
Servicetrafikchef

Utdraget skickas till
Regiondirektör Peter Bäckstrand
Regionstyrelsen
Länets kommuner
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Servicetrafik   
Handläggare Datum Diarienummer 

Anders Wahlén 2021-12-17 KTN/210289 

Följebrev – Beslut kring principer för egenavgifter färdtjänst 

Kommunerna i Värmland har sedan många år tillbaka valt att ge uppdraget 
att upphandla, organisera och genomföra färdtjänst och riksfärdtjänst för 
kommunernas räkning till länets kollektivtrafikhuvudman. Vid tiden för 
överlåtandet var det Värmlandstrafik AB och sedan 1 januari 2019 Region 
Värmland. Efter att Region Värmland bildats har också Karlstads kommun 
gett Region Värmland motsvarande uppdrag avseende kommunens 
färdtjänst och riksfärdtjänst. Betalningsansvaret för färdtjänsten och 
riksfärdtjänsten kvarstår hos kommunerna. 

Vår målsättning är att upphandla en attraktiv trafik för kommuninvånarna 
som bidrar till ökad trygghet, nöjdhet och välmående på ett 
kostnadseffektivt sätt. Utgångspunkt är lagarna om färdtjänst (SFS 
1997:736) och riksfärdtjänst (SFS 1997:735). Genom att ha möjligheten att 
samordna upphandling och genomförande av färdtjänst för alla Värmlands 
kommuner ser vi goda möjligheter att uppnå vår målsättning. Främst genom 
att skapa förutsättningar för att trafikföretag ska kunna offerera bra och 
kostnadseffektiva anbud. 

Under Region Värmlands första år har därför fokus varit att skapa oss 
nämnda förutsättningar genom att förlänga eller upphandla befintliga avtal 
så att vi möjliggör en gemensam trafikstart för nya avtal. Vi har också gjort 
en grundlig omvärldsspaning nationellt för att jämföra Värmlands 
nuvarande lösning och också jämfört de olika lösningar som förelegat i 
Värmland avseende Karlstads kommun och Värmlandstrafik. Ambitionen är 
att kunna föreslå en ny lösning som vidmakthåller det som är bra och 
utvecklar det som kunder och brukarorganisationer framfört som 
förbättringsförslag. Utredningsarbetet har visat att ett gemensamt regelverk 
för alla kommuner förenklar och ökar möjligheten att optimera samordning 
av bokningar och därmed uppnå lägre kostnader. Ett tjänstemannaförslag till 
nytt reglemente skickades under 2020 på remiss till kommunerna och 
brukarorganisationer och synpunkterna har bearbetats. Genom att hitta 
gemensamma principer för egenavgifter skapas förutsättningar för mindre 
komplicerade och kostnadsdrivande betalningslösningar och processer. 

Kollektivtrafiknämnden har föreslagit regionfullmäktige att dels besluta om 
nytt reglemente, dels besluta om principer för egenavgifter färdtjänst enligt 
vad som framgår i bilaga 1. Regionfullmäktige planerar att besluta i ärendet 
2022-02-16. En slutgiltig uppdatering skickas till kommunerna direkt efter 
regionfullmäktiges beslut i februari. Samtliga kommuner behöver fatta 
likalydande beslut, lämpligtvis under perioden 16 februari till 30 juni, i den 
delen som handlar om principer för egenavgifter färdtjänst.  

Nya egenavgifter, baserade på det nya beslutet, kan tidigast införas i 
samband med att nya trafikavtal inom servicetrafiken börjar gälla, vilket 
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tidigast sker 2023-09-01. I beslutet från kollektivtrafiknämnden framgår att 
ny prissättning ska ske stegvis samt att periodkort eller liknande 
förmånsprodukter kommer att tillföras när det nya prissystemet träder i 
kraft. 

Önskas mer bakgrundsbeskrivningar eller frågor angående innehåll hänvisas 
dessa till servicetrafikchef Anders Wahlén: 

anders.wahlen@regionvarmland.se  

Besluten ska ha inkommit till Region Värmland senast den 30 juni 2022. De 
skickas per e-post till diariet@regionvarmland.se. Ange diarienummer 
KTN/210289 i ämnesraden. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Mattias Bergh 
Trafikdirektör 
Region Värmland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagt material: 

Protokoll från Kollektivtrafiknämnden (2021-12-07) 

Bilaga 1 Principer för egenavgift färdtjänst 

Tjänsteskrivelse Principer för egenavgifter färdtjänst  

mailto:anders.wahlen@regionvarmland.se
mailto:diariet@regionvarmland.se
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Sändlista remiss 
Arvika kommun 

Eda kommun 

Filipstads kommun 

Forshaga kommun 

Grums kommun 

Hagfors kommun 

Hammarö kommun 

Karlstads kommun 

Kils kommun 

Kristinehamns kommun 

Munkfors kommun 

Storfors kommun 

Sunne kommun 

Säffle kommun 

Torsby kommun 

Årjängs kommun 



  
Protokoll 

 Regionfullmäktige  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-02-16 

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 19 Dnr  RS/212896 

Principer för egenavgifter färdtjänst 
 

Beslut 
Regionfullmäktiges beslut 
1. Principerna för egenavgifter färdtjänst godkänns enligt Bilaga 1. 
 
2. Nya egenavgifter förväntas träda i kraft när nya trafikavtal startar vilket som tidigast sker 
2023-09-01. En förutsättning är att samtliga kommuner fattar likalydande beslut för 
egenavgifter under 2022. 
 
3. Ny prissättning införs stegvis. 
 
4. Periodkort och liknande förmånsprodukter införs när nytt prissystem träder i kraft. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga kommuner i Värmland har överlåtit ansvaret enligt färdtjänstlagen (SFS 1997:736) 
till Region Värmland. Betalningsansvaret för färdtjänsten kvarstår hos kommunerna. 
Regionen har att besluta om reglemente för färdtjänst, vilket är ett separat beslutsärende 
(KTN/210287). Vad avser principer för egenavgift färdtjänst behöver Region Värmland och 
samtliga länets kommuner fatta ett likalydande beslut. 
Yrkanden 
Jesper Johansson (MP) och Hans Nilsson (SIV) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att regionfullmäktige beslutar att 
bifalla regionstyrelsens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
 §13  Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Tjänsteskrivelse - Principer för egenavgifter färdtjänst 
 §150 Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Bilaga 1 Egenavgifter färdtjänst 

 

Utdraget skickas till 
Kollektivtrafiknämnden 
Anders Wahlén, enhetschef servicetrafik 
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Datum Diarienummer 

Servicetrafik 2022-03-02 KTN/210289 
Handläggare   

Anders Wahlén   

 

 

 

Följebrev - Beslut kring principer för egenavgifter 
färdtjänst 

 

Kommunerna i Värmlands län har 2021-12-20 mottagit underlag från 

Region Värmlands Kollektivtrafiknämnd gällande ärendet Principer för 

egenavgifter färdtjänst (Dnr. KTN/210289) för fortsatt hantering. I 

följebrevet daterat 2021-12-17 fanns en bakgrund till ärendet samt 

instruktioner för hur frågan fortsatt bör hanteras av kommunerna. 

 

Det förklarades även att den fortsatta hanteringen i kommunerna kan ta vid 

då ett slutgiltigt beslut har fattats av Regionfullmäktige, varefter en slutgiltig 

uppdatering skickas till kommunerna. Regionfullmäktiges slutgiltiga beslut 

fattades under sammanträdet 2022-02-16, varför kommunerna nu ges en 

slutgiltig uppdatering. 

 

Det underlag som kommunerna mottog 2021-12-20 är fortfarande det som 

är aktuellt för kommunernas fortsatta hantering av frågan. Inget nytt 

underlag har tillkommit i ärendet från tiden för beslut i 

Kollektivtrafiknämnden till att beslut fattades i Regionfullmäktige. 

 

 

I det fall att ytterligare bakgrundbeskrivning önskas eller att frågor finns 

angående sakinnehåll hänvisas dessa till servicetrafikchef Anders Wahlén: 

anders.wahlen@regionvarmland.se 

 

Som det nämndes i följebrevet daterat 2022-12-17 ska protokollsutdrag 

gällande kommunernas beslut ha inkommit till Region Värmland senast 

2022-06-30. De skickas per e-post till diariet@regionvarmland.se. Ange 

diarienummer KTN/210289 i ämnesraden. 

 

 

mailto:anders.wahlen@regionvarmland.se
mailto:diariet@regionvarmland.se
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Vänligen, 

 

Mattias Bergh 

Trafikdirektör 

Region Värmland 

 

 

 

 

Bilagt material: 

Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2022-02-16 §19 Principer för 

egenavgifter färdtjänst 

 

 

 

 

Sändlista 

Arvika kommun 

Eda kommun 

Filipstads kommun 

Forshaga kommun 

Grums kommun 

Hagfors kommun 

Hammarö kommun 

Karlstads kommun 

Kils kommun 

Kristinehamns kommun 

Munkfors kommun 

Storfors kommun 

Sunne kommun 

Säffle kommun 

Torsby kommun 

Årjängs kommun 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-07-28 
Diarienummer 
KS/2021:520 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Tjut - Principer för egenavgifter för färdtjänst 
Diarienummer: KS/2021:520 
Beslutsinstans:  
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunerna i Värmland har sedan många år tillbaka valt att ge uppdraget att upphandla, 
organisera och genomföra färdtjänst och riksfärdtjänst för kommunernas räkning till länets 
kollektivtrafikhuvudman. Vid tiden för överlåtandet var det Värmlandstrafik AB och sedan 1 
januari 2019 Region Värmland. Efter att Region Värmland bildats har också Karlstads 
kommun gett Region Värmland motsvarande uppdrag avseende kommunens färdtjänst och 
riksfärdtjänst. Betalningsansvaret för färdtjänsten och riksfärdtjänsten kvarstår hos 
kommunerna 
 
Under Region Värmlands första år har därför fokus varit att skapa nämnda förutsättningar 
genom att förlänga eller upphandla befintliga avtal så att en gemensam trafikstart för nya avtal 
möjliggjorts. Det har även gjorts en grundlig omvärldsspaning nationellt för att jämföra 
Värmlands nuvarande lösning och också jämfört de olika lösningar som förelegat i Värmland 
avseende Karlstads kommun och Värmlandstrafik. Ambitionen är att kunna föreslå en ny 
lösning som vidmakthåller det som är bra och utvecklar det som kunder och 
brukarorganisationer framfört som förbättringsförslag. Utredningsarbetet har visat att ett 
gemensamt regelverk för alla kommuner förenklar och ökar möjligheten att optimera 
samordning av bokningar och därmed uppnå lägre kostnader. Ett tjänstemannaförslag till nytt 
reglemente skickades under 2020 på remiss till kommunerna och brukarorganisationer och 
synpunkterna har bearbetats. Genom att hitta gemensamma principer för egenavgifter skapas 
förutsättningar för mindre komplicerade och kostnadsdrivande betalningslösningar och 
processer. 
 
Kollektivtrafiknämnden har föreslagit regionfullmäktige att dels besluta om nytt reglemente, 
dels besluta om principer för egenavgifter färdtjänst. Regionfullmäktige beslutade i ärendet 
2022-02-16. Samtliga kommuner behöver därefter fatta likalydande beslut 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse – Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2022-02-16 §19 Principer för egenavgifter 

färdtjänst 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
1. Principerna för egenavgifter färdtjänst godkänns enligt bilagt underlag ”Tjänsteskrivelse – 
Principer för egenavgifter färdtjänst”.  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-07-28 
Diarienummer 
KS/2021:520 

2. Nya egenavgifter förväntas träda i kraft när nya trafikavtal startar vilket som tidigast sker 
2023-09-01. En förutsättning är att samtliga kommuner fattar likalydande beslut för 
egenavgifter under 2022.  
3. Ny prissättning införs stegvis.  
4. Periodkort och liknande förmånsprodukter införs när nytt prissystem träder i kraft 

Beslutet ska skickas till 
Region Värmland, diariet@regionvarmland.se. 
 







  
Protokoll 

 Regionfullmäktige  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-02-16 

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 19 Dnr  RS/212896 

Principer för egenavgifter färdtjänst 
 

Beslut 
Regionfullmäktiges beslut 
1. Principerna för egenavgifter färdtjänst godkänns enligt Bilaga 1. 
 
2. Nya egenavgifter förväntas träda i kraft när nya trafikavtal startar vilket som tidigast sker 
2023-09-01. En förutsättning är att samtliga kommuner fattar likalydande beslut för 
egenavgifter under 2022. 
 
3. Ny prissättning införs stegvis. 
 
4. Periodkort och liknande förmånsprodukter införs när nytt prissystem träder i kraft. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga kommuner i Värmland har överlåtit ansvaret enligt färdtjänstlagen (SFS 1997:736) 
till Region Värmland. Betalningsansvaret för färdtjänsten kvarstår hos kommunerna. 
Regionen har att besluta om reglemente för färdtjänst, vilket är ett separat beslutsärende 
(KTN/210287). Vad avser principer för egenavgift färdtjänst behöver Region Värmland och 
samtliga länets kommuner fatta ett likalydande beslut. 
Yrkanden 
Jesper Johansson (MP) och Hans Nilsson (SIV) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att regionfullmäktige beslutar att 
bifalla regionstyrelsens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
 §13  Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Tjänsteskrivelse - Principer för egenavgifter färdtjänst 
 §150 Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Bilaga 1 Egenavgifter färdtjänst 

 

Utdraget skickas till 
Kollektivtrafiknämnden 
Anders Wahlén, enhetschef servicetrafik 
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2022-08-12 13:27:19 UTC Case request opened by party: Dan-Åke Widenberg [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 172.225.68.224


Useragent: Mozilla/5.0


2022-08-12 13:27:27 UTC Case reviewed by party: Dan-Åke Widenberg [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 151.177.149.236


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/15.6 Mobile/15E148 Safari/604.1


2022-08-12 13:27:56 UTC Case signed by party: Dan-Åke Widenberg [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 151.177.149.236


2022-08-12 21:04:49 UTC Case request opened by party: Anna Sofi Ragén [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 172.225.68.246


Useragent: Mozilla/5.0


2022-08-14 13:04:34 UTC Case reviewed by party: Anna Sofi Ragén [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 155.4.132.209


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/15.6 Mobile/15E148 Safari/604.1


2022-08-14 13:05:02 UTC Case signed by party: Anna Sofi Ragén [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 155.4.132.209


2022-08-16 11:20:21 UTC Case reviewed by party: Hans Jildesten [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 194.22.238.72


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36


2022-08-16 11:23:06 UTC Case signed by party: Hans Jildesten [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 194.22.238.72


2022-08-16 11:23:06 UTC Case finished. Certificate generated
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                    2022-02-2513:35:36
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Tobias Isaksson på Bergslagens Räddningstjänst som en undertecknare, Björn Nordenhaag på Bergslagens Räddningstjänst som en undertecknare, Sture Beckman på Bergslagens Räddningstjänst som en undertecknare, Ingemar Olsson på Bergslagens Räddningstjänst som en undertecknare, Kristina Tjärnbo Lämås på Bergslagens Räddningstjänst som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2513:56:26
                    Björn Nordenhaag på Bergslagens Räddningstjänst öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2513:59:27
                    Björn Nordenhaag på Bergslagens Räddningstjänst signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2514:52:49
                    Kristina Tjärnbo Lämås på Bergslagens Räddningstjänst öppnade för första gången.
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                    Tobias Isaksson på Bergslagens Räddningstjänst öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2514:53:45
                    Kristina Tjärnbo Lämås på Bergslagens Räddningstjänst signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2514:53:58
                    Tobias Isaksson på Bergslagens Räddningstjänst signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2515:01:01
                    Ingemar Olsson på Bergslagens Räddningstjänst öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2515:02:17
                    Ingemar Olsson på Bergslagens Räddningstjänst signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2518:01:02
                    Sture Beckman på Bergslagens Räddningstjänst öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2518:02:00
                    Sture Beckman på Bergslagens Räddningstjänst signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2518:02:00
                    Alla undertecknare i Bergslagens Räddningstjänst har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Tobias Isaksson (6173272):
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SDO for BjÃ¶rn Nordenhaag (6173289):
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SDO for Sture Beckman (6173299):
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SDO for Ingemar Olsson (6173320):
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SDO for Kristina TjÃ¤rnbo LÃ¤mÃ¥s (6173327):
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