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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-09-14

Föredragande

1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1.
2.
3.
4.

Öppnande av sammanträdet.
Tjänstgörande ersättare.
Val av justerare. Justering föreslås äga rum den 15 september.
Fastställande av föredragningslistan.
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2 - Kommundirektörens information
september 2021 (21/KS/1)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Kommundirektören lämnar muntlig information om kommunens verksamheter på
sammanträdet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås lägga informationen till handlingarna.

Page 3 of 181

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-09-14

Föredragande

3 - Lönepolicy (21/KS/164)
Ärendebeskrivning

Syftet med lönepolicyn är att tydligt uttrycka Hallsbergs kommuns synsätt och värderingar
gällande lönebildning och lönesättning i kommunen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Hallsbergs kommuns lönepolicy och samtidigt
upphäva/ersätta tidigare lönepolicy antagen av kommunstyrelsen 2016-10-11.

Beslutsunderlag



TS Lönepolicy
Lönepolicy
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4 - Vindpark Odensvi, beslut enligt 16 kap. 4§
miljöbalken (20/KS/88)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Stena Renewable AB har ansökt hos Länsstyrelsens om tillstånd för vindkraftverk på
fastigheterna Skrubby 1:3, Frotorp 1:2 Frotorp 1:7, Odensvi 2:8 samt Ybby1:1 i Hallsbergs
kommun. Bolagets ansökan avser en gruppstation med maximalt tre vindkraftverk med en
högsta totalhöjd om 270 meter samt med tillhörande anläggningar och vägar. Ansökan med
kartbilaga bifogas.
Enligt 16 kap. 4§ miljöbalken får tillstånd för vindkraft endast ges om den kommun där
anläggningen avses uppföras tillstyrkt det. Länsstyrelsen har den 1 juli 2021 begärt
Hallsbergs kommuns beslut angående Stena Renewable AB ansökan.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås att tillstyrka Stena Renewable AB tillståndsansökan avseende
tre vindkraftverk enligt 16 kap. 4§ miljöbalken.

Beslutsunderlag




Odensvi vindkraftpark förslag till beslut enligt 16 kap 4§
Ansökan Odensvi
Bilaga A Karta och koordinater
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5 - Strategisk investering, Investeringsbeslut
gällande genomförande av detaljplan Norr
om Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4 (21/KS/20)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Efterfrågan på industrimark i exploateringsområdet norr om Tälleleden är stor och
fastighetsförsäljning pågår. Investeringsanslag för genomförande av detaljplan Norr om
Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4 behövs för att säkerställa åtkomst till de nybildade
fastigheterna och möjliggöra fortsatt utveckling av området.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås avsätta investeringsanslag för exploatering Norr om Tälleleden
finansierat från de strategiska investeringarna med 15,7 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslås avsätta investeringsanslag för VA-utbyggnaden för Norr om
Tälleleden med 6,3 miljoner kronor. Investeringen finansieras från VA-kollektivet.

Beslutsunderlag



TS Strategisk investering, Investeringsbeslut gällande genomförande av detaljplan Norr om
Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4
norr_talleleden_plankarta
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6 - Försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269

Föredragande

(20/KS/223)

Ärendebeskrivning
Försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269 till köpare Vibyrallarna AB till en köpeskilling om
1 616 000 kr enligt föreliggande markanvisningsavtal.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna beslut om försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269 till
Vibyrallarna AB för en köpeskilling om 1 616 000 kr.

Beslutsunderlag


TS Försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269
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7 - Köp av fastighet, Hallsberg SköllerstaSörby 1:29 (21/KS/167)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Fastigheten Hallsberg Sköllersta- Sörby 1:29 har varit ute på försäljning. Fastigheten är
belägen i västra Sköllersta utanför detaljplanelagt område. Fastigheten areal är 6650 kvm.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att beslut att köpa in fastigheten Hallsberg Sköllersta-Sörby 1:29
för en köpeskilling av 1 300 000 kronor.

Beslutsunderlag


TS Köp av fastighet, Sköllersta-Sörby 1:29
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8 - Detaljplan för Dåstorp 1:28 i Vretstorp,
Hallsbergs kommun (21/KS/82)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en padelhall genom att ändra användningen till
verksamheter (Z).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplanen.

Beslutsunderlag






TS Antagande av detaljplan
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Samrådsredogörelse
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9 - Remissyttrande på Region Örebro läns
utredning om kostnadsbesparingar inom
färdtjänsttrafiken (21/KS/83)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Våren 2020 fick Trivector i uppdrag av Region Örebro län att ta fram och utreda
åtgärdsförslag inom färdtjänsttrafiken i länet utifrån besparingspotential och andra
konsekvenser. Utredningen initierades av Region Örebro län och länets kommuner på
grund av en kostnadsökning inom färdtjänsttrafiken.
Länets kommuner har fått möjlighet att yttra sig över utredningen och inkomma med
synpunkter på rapporten och de åtgärder som föreslagits. Remissyttrandet ska vara Region
Örebro tillhanda senast 2021-09-15.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till remissyttrande och delge
detta till Region Örebro Län.

Beslutsunderlag



TS Utredning om kostnadsbesparingar inom färdtjänsttrafiken
Utredning om kostnadsbesparingar inom färdtjänsttrafiken
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10 - Remissyttrande på Region Örebro läns
regionala utvecklingsstrategi för Örebro län
2022-2030 (21/KS/143)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över vart fjärde år. Region Örebro län har
genomfört en översyn av nuvarande strategi från 2018. I dialog med partnerskapet för
regional utveckling har beslutats att ingen ny strategi ska utarbetas utan istället att
strukturen ska behållas enligt nuvarande strategi och att enbart göra nödvändiga
uppdateringar. Samtliga kommuner inom Region Örebro län har givits möjlighet att
inkomma med synpunkter på remissversionen av en uppdaterad regional
utvecklingsstrategi, RUS.
Handlingar i ärendet samt en film som går igenom ändringarna från nuvarande
utvecklingsstrategi finns på http://www.regionorebrolan.se/remisser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till remissyttrande och delge
detta till Region Örebro län.

Beslutsunderlag



TS Remissvar på regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-2030
Regional utvecklingsstrategi - remissversion
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11 - Sammanträdeskalender 2022 (21/KS/166)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Sammanträdeskalender för år 2022 med inlämnings- och utskicksdatum för
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta sammanträdeskalender för år 2022.

Beslutsunderlag



TS Sammanträdeskalender 2022
Sammanträdeskalender 2022 med inlämning
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12 - Firmatecknare i samband med
fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m. (21/KS/162)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m.
Med anledning av att Torbjörn Appelqvist har avsagt sig uppdraget som oppositionsråd och
efterträtts av Ulrika Björklund behöver beslutet om firmatecknare tas på nytt med den
ändringen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Magnus Andersson, eller vid förhinder för honom Siw Lunander, Veronica Wallgren,
Conny Larsson eller Ulrika Björklund, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Lena
Fagerlund, Marie Hellgren, Magnus Ribbing eller Marianne Christiansen, får i Hallsbergs
kommuns namn med bindande verkan underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och
borgensförbindelser, fullmakter, avtal och liknande handlingar, såvida inte
kommunstyrelsen i det enskilda fallet beslutar annat.
2. Som ett undantag från 1 gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat
beslutanderätten till en tjänsteperson eller då det ingår i dennes tjänst att fatta bindande
beslut, att tjänsteperson ensam får underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och
liknande handlingar.
3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan, upphör att gälla omedelbart.

Beslutsunderlag


TS Firmatecknare avtal m.m.
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13 - Ansökan ur sociala investeringsfonden,
Integration 2.0 (21/KS/168)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen har inkommit med en
ansökan om medel ur kommunens sociala investeringsfond. Ansökan avser finansiering av
integrationsprojekt mellan förvaltningarna med syfte att öka det sociokulturella utbytet
mellan eleverna för att minska normbrytande beteende och förbättra skolresultaten.
Projektet syftar till att främja integrationen i skolan och öka skolgemenskapen och på så
sätt ge kommunens barn och ungdomar bättre förutsättningar för framtiden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att avsätta 2 400 000 kronor ur sociala
investeringsfonden till social- och arbetsmarknadsförvaltningen för genomförande av
projekt Integration 2.0.

Beslutsunderlag



TS Ansökan ur sociala investeringsfonden
Ansökan Integrationsarbete 2021
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14 - Avgift för fristående huvudman för
ansökan angående fristående
förskola/fritidshem (21/KS/50)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan
pedagogisk verksamhet behöver godkännande av den kommun där den ska ha sin
verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-21, § 51 avgift vid ansökan om enskild verksamhet
inom förskola och skola. Beslutet behöver förtydligas och bildningsnämnden har nu tagit
fram nytt underlag i ärendet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet eller annan
pedagogisk verksamhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska
betala 12 000 kronor i avgift från 1 juni 2021.
att ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte
anordnas vid en skolenhet samt godkännande av ny huvudman för en befintlig enhet ska
betala 12 000 kronor i avgift från den 1 juni 2021.
att ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem
ska betala 12 000 kronor i avgift från den 1 juni 2021.
att upphäva beslut taget av kommunfullmäktige 2020-09-21, § 51 i och med detta beslut.

Beslutsunderlag



TS Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående förskola/fritidshem
§56 BIN Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående
förskola/fritidshem
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15 - Ekonomichefens rapport juli 2021
(21/KS/2)

Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport för januari - mars.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


Ekonomisk uppföljning jan-juli
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Föredragande

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-09-14

16 – Redovisning av delegeringsbeslut

Föredragande

Ärendet i korthet
Delegationsbeslut som anmälts under perioden 2021-05-28 - 2021-09-09.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Delegeringsbeslut

















/KS/2118099 21/KS/21-26 Delegationsbeslut, anställning av lärare
/KS/2118289 21/KS/21-28 Delegationsbeslut, Anställning av biträdande rektor
/KS/2118288 21/KS/21-29 Delegationsbeslut Anställning av modersmålslärare
/KS/2118287 21/KS/21-30 Delegationsbeslut, Anställning av lärare
/KS/2118283 21/KS/21-31 Delegationsbeslut, Anställning av lärare
/KS/2118279 21/KS/21-33 Delegationsbeslut, Anställning av lärare
/KS/2118267 21/KS/64-11 §88 KSAU Detaljplan för del av Hallsbergs-Falla 1:9,
förskolan i söder, godkännande för samråd
/KS/2118268 21/KS/82-9 §89 KSAU Detaljplan för Dåstorp 1:28 i Vretstorp,
godkännande för samråd
/KS/2118269 21/KS/145-2 §90 KSAU Beslut om uppdrag för detaljplan för Rala
1:19 - etapp IV, nytt verksamhetsområde i Hallsberg, Hallsbergs kommun
/KS/2118270 21/KS/146-2 §91 KSAU Beslut om uppdrag för detaljplan för
Samsala etapp 3, del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 i Hallsberg, Hallsbergs
kommun
/KS/2118722 21/KS/21-34 Delegationsbeslut, anställning av socialsekreterare
/KS/2118849 21/KS/21-35 Delegationsbeslut, anställning av tillsvidarepersonal
LSS
/KS/2118866 21/KS/21-36 Delegationsbeslut, anställning av enhetschef
/KS/2118868 21/KS/21-37 Delegationsbeslut, beslut om arbetsrättsliga
disciplinåtgärder
/KS/2118867 21/KS/21-38 Delegationsbeslut, lönesättning vid nyanställning
och ordinarie löneöversyn
/KS/2118941 21/KS/82-33 §100 KSAU Beslut om miljöbedömning och
miljöpåverkan för Dåstorp 1:28 Vretstorp, Hallsbergs kommun, Örebro län
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17 – Meddelanden

Föredragande

Ärendet i korthet
Meddelanden till kommunstyrelsen som inkommit under perioden 2021-05-28 - 2021-0909.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås lägga informationen till handlingarna.

Anmälningar
 /KS/2117973 21/KS/12-3 Protokoll Sydnärkes överförmyndarnämnd 2021-06-09
 /KS/2117982 21/KS/6-2 Protokoll Gemensam nämnd för företagshälsovård samt
tolk- och översättarservice 2021-05-26
 /KS/2117990 21/KS/12-5 Budget Sydnärkes överförmyndarnämnd 2022
 /KS/2118031 21/KS/142-1 Missiv till anmälningsärende: Rekrytering till och från
högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen
 /KS/2118030 21/KS/142-2 Rekrytering till och från högre utbildning i StockholmMälarregionen
 /KS/2118103 /KS/2118103 Meddelande 6/2021 från SKR:s styrelse om
sammanträdesplan för 2022
 /KS/2118132 21/KS/15-5 Protokoll Regionala samverkansrådet 2021-06-09
 /KS/2118178 21/KS/11-4 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2021-06-24
 /KS/2118351 21/KS/5-2 Protokoll Sydnärkes lönenämnd 2021-05-12
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Föredragande

18 – Övrigt
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Föredragande

19 – Sammanträdets avslutning
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Lönepolicy
3
21/KS/164

Page 21 of 181

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/164

Lönepolicy
Ärendebeskrivning

Syftet med lönepolicyn är att tydligt uttrycka Hallsbergs kommuns synsätt och värderingar gällande
lönebildning och lönesättning i kommunen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Hallsbergs kommuns lönepolicy och samtidigt
upphäva/ersätta tidigare lönepolicy antagen av kommunstyrelsen 2016-10-11.

Ärendet

Lönepolitiken för Hallsbergs kommun ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling
och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna samt en god verksamhetsutveckling. Den ska även
bidra till att stärka kommunens möjlighet att behålla, utveckla och rekrytera goda medarbetare.
Nuvarande lönepolicy, antagen av kommunstyrelsen 2016, behöver revideras i enlighet med
kommunens principer för styrdokument. Det innebär att strukturen har förändrats enligt
policydokument och att kommunfullmäktige är beslutande. I samband med förändringen har även
texten anpassats och formulerats om utan att inriktningen förändrats. Under rubrik 4 har ansvaret
förtydligats. Kommunstyrelsens och chefs ansvar är enligt tidigare. Ansvaret som åligger
medarbetare under rubrik 4.3 har lyfts in. Personalavdelningens ansvar enligt rubrik 4.4 har gjorts
tydligare.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Maria Neander Karebo

Kommundirektör

Personalchef

Bilagor
Lönepolicy
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-XX-XX
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Medarbetare i Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Personalavdelningen
Ärendenummer: 21/KS/164

Lönepolicy
Syftet med Lönepolicyn är att tydligt uttrycka Hallsbergs kommuns synsätt och värderingar
gällande lönebildning och lönesättning i kommunen.

Policy
Anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område och ska vara
kortfattad.
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Reviderad
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21/KS/164

Innehållsförteckning
1

Inledning......................................................................................... 3

2

Syfte och Mål.................................................................................. 3

3

Processen....................................................................................... 3

4

Ansvar och roller............................................................................ 4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kommunstyrelsen................................................................................................ 4
Chef...................................................................................................................... 4
Medarbetare........................................................................................................ 4
Personalavdelning................................................................................................ 4
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21/KS/164

1 Inledning
Lönen är ett viktigt styrmedel för att uppfylla de mål som finns för
verksamheterna. Därav ska kommunens lönepolicy stimulera till goda
arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse hos
medarbetarna samt en effektiv verksamhet.
Lönesättningen får aldrig påverkas av faktorer som kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

2 Syfte och Mål
Syftet med Lönepolicyn är att tydligt uttrycka Hallsbergs kommuns synsätt och
värderingar gällande lönebildning och lönesättning i kommunen.
Målet med lönepolicyn är att lönepolitiken för Hallsbergs kommun ska stimulera
till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse hos
medarbetarna samt en god verksamhetsutveckling. Den ska även bidra till att
stärka kommunens möjlighet att behålla, utveckla och rekrytera goda
medarbetare.

3 Processen
Hallsbergs kommuns lönepolitik grundar sig i den lönesättning som görs i
samband med en nyanställning/nyrekrytering, den årliga lönekartläggningen som
genomförs enligt kraven i Diskrimineringslagen, löneöversynen och årlig
handlingsplan för löner. En viktig del i lönepolitiken är att vi inte lönekonkurrerar
mellan kommunens olika verksamheter. Hallsbergs kommun är en arbetsgivare
och har en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda.
Lönebildningen ska grunda sig på våra förutsättningar att behålla, utveckla och
rekrytera goda medarbetare. Uppföljning av lönebildningen sker utifrån gällande
kollektivavtal samt genom lönekartläggningen.
Vid nyanställning ska lönesättningen grunda sig på arbetsuppgifternas krav på
utbildning och erfarenhet samt en värdering av den anställdes samlade
kvalifikationer gällande utbildning/erfarenhet/kunskaper som är av betydelse för
anställningen. Även rekryteringsläget, tillgång och efterfrågan på aktuell
kompetens (marknadsfaktorn) spelar in vid lönesättning vid nyanställning.
Vid löneöversynen tas personens prestation, utifrån måluppfyllelse och
kompetens, under det gångna året i förhållande till hela lönen i beaktandet.
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4 Ansvar och roller
4.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställer den övergripande lönepolitiken för Hallsbergs
kommun.

4.2 Chef
Chef ansvarar för att kommunens lönepolicy, lönepolitik och lönekriterierna är
kända och väl förankrade bland alla medarbetare på arbetsplatsen. Chef ansvarar
för den individuella lönesättningen genom att lönesamtal genomförs med
medarbetarna i anslutning till den årliga löneöversynen. Lönesättningen grundas
på verksamhetens mål och lönekriterier för Hallsbergs kommun.

4.3 Medarbetare
Medarbetaren ska ha tagit del av lönepolicyn, lönepolitiken och lönekriterierna
och vara väl förberedd inför lönesamtalet.

4.4 Personalavdelning
Personalavdelningen samordnar kommunens lönepolitik genom att genomföra
lönekartläggning och analys av löner. Personalavdelningen ansvarar även för att
starta och följa upp den årliga löneöversynen och föreslå prioritering av grupper
eller individer som grundar sig på önskad förändring av befintlig lönestruktur.
En förutsättning för individuell lönesättning är att både chef och medarbetare har
kunskap och information om hur löneöversynen ska genomföras.
Personalavdelningen ansvarar därför för att informera och utbilda cheferna i
processen så att de kan informera sina medarbetare.

Page 26 of 181

Sida

4(4)

Vindpark Odensvi, beslut enligt 16 kap. 4§
miljöbalken
4
20/KS/88

Page 27 of 181

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:20/KS/88

Vindpark Odensvi förslag till beslut enligt 16 kap. 4§ miljöbalken
Ärendebeskrivning

Stena Renewable AB har ansökt hos Länsstyrelsens om tillstånd för vindkraftverk på fastigheterna
Skrubby 1:3, Frotorp 1:2 Frotorp 1:7, Odensvi 2:8 samt Ybby1:1 i Hallsbergs kommun. Bolagets
ansökan avser en gruppstation med maximalt tre vindkraftverk med en högsta totalhöjd om 270
meter samt med tillhörande anläggningar och vägar. Ansökan med kartbilaga bifogas.
Enligt 16 kap. 4§ miljöbalken får tillstånd för vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen
avses uppföras tillstyrkt det. Länsstyrelsen har den 1 juli 2021 begärt Hallsbergs kommuns beslut
angående Stena Renewable AB ansökan.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås att tillstyrka Stena Renewable AB tillståndsansökan avseende tre
vindkraftverk enligt 16 kap. 4§ miljöbalken.

Ärendet

Tillståndsansökan består av består av ansökningshandling inklusive kartbilagor,
miljökonsekvensbeskrivning samt teknisk beskrivning. I ansökan yrkas att tillståndet ska gälla i 45 år,
där igångsättningstiden för verksamheten bestäms till 8 år. Vindkraftsparken förväntas drivas med en
livslängd på 35 år samt med en avvecklingstid på 1-2 år.
Ett tidigt samråd och ett avgränsningssamråd hölls 2020. Under avgränsningssamrådet beslutade
Kommunstyrelsen 2020-09-29 (§102) att ställa sig positiv till vindkraftsutbyggnad under förutsättning
att parklayouten förändras så avståndet till naturreservatet Dovrasjödalen ökas för att låga ljudnivåer
på 35 dB(A) uppfylls samt synlighet och skuggbildning minimeras.
I samrådet framfördes också Dovrasjödalens betydelse för ett rikt friluftsliv i regionen och där
kommunen anser att synpunkterna beaktats i tillståndsansökan. Antalet vindkraftverk har ändrats
från sju under samrådsfasen till tre i ansökan. Ljudberäkning, skuggberäkning, hinderljusanalys,
synbarhetsanalys och fotomontage redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Drift- och servicenämnden som miljönämnd har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på
tillståndsansökan enligt miljöbalken och ärendet kommer behandlas i nämnden den 22 september.
En sammanfattning av hela Miljökonsekvensbeskrivningen bedöms ge upphov till små, obetydliga
eller positiva miljökonsekvenser för människors hälsa och miljö. Verksamheten förväntas inte
medföra att lokala, regionala eller nationella miljökvalitetsnormer riskerar att överträdas.
I Hallsbergs kommuns översiktsplan från 2016-11-28 har det aktuella området pekats ut som
intressant för vindkraft och det finns goda förutsättningar för produktion av vindkraftsel. Det finns
tre befintliga vindkraftsverk i det utpekade området i översiktsplanen. Dessa vindkraftverk är av
typen med totalhöjd 150 m, navhöjd 105 m och med en årsproduktion på ca 15GWh per år och verk.
Även ansökan för Vindpark Odensvi inryms och överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen
och kan därför anses lämplig mark- eller vattenanvändning sett ur ett långsiktigt
hållbarhetsperspektiv.
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Regeringens nationella mål för Sverige är att år 2040 ska 100 procent av elproduktionen vara
förnybar. Enligt SCB:s statistikdatabas förbrukar Hallsbergs kommuns ca 315 GWh el per år för alla
typer av slutanvändare, dvs det totala elbehovet inom kommunen. Stena Renewable AB:s
förväntade produktion från vindpark Odensvi är 75 Gwh per år, 25 Gwh per år och verk. Detta
motsvarar cirka 24 procent av kommunens elbehov i dagsläget.
Vindkraftsparken Odensvi begränsar barns möjlighet till orörd natur i området kring Dovra sjöar.
Vidare uppstår det även miljöstörningar under byggtiden av vindparken. Samtidigt överväger
fördelarna med en snabbare klimatomställning, hållbar och förnybar elproduktion samt
möjligheterna att avveckla andra icke fossilfria alternativ istället.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen.
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Ansökan Odensvi
Bilaga A Karta och koordinater
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Strategisk investering, Investeringsbeslut gällande genomförande av
detaljplan Norr om Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4
Ärendebeskrivning

Efterfrågan på industrimark i exploateringsområdet norr om Tälleleden är stor och
fastighetsförsäljning pågår. Investeringsanslag för genomförande av detaljplan Norr om Tälleleden,
del av Ulvsätter 2:4 behövs för att säkerställa åtkomst till de nybildade fastigheterna och möjliggöra
fortsatt utveckling av området.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås avsätta investeringsanslag för exploatering Norr om Tälleleden finansierat
från de strategiska investeringarna med 15,7 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslås avsätta investeringsanslag för VA-utbyggnaden för Norr om Tälleleden
med 6,3 miljoner kronor. Investeringen finansieras från VA-kollektivet.

Ärendet

Efterfrågan på industrimark för verksamhetsetableringar ökar i Hallsberg. Fem industrifastigheter
avstyckades under 2021 från Ulvsätter 2:4, norr om Tälleleden. Fastighetsförsäljningar för tre av
tomterna har genomförts (KS § 5/2021, KS § 6/2021 och KS § 63/2021). Fortsatt försäljning av
området förutsätter att detaljplan Norr om Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4 genomförs i syfte att
säkra åtkomst till fastigheterna genom byggnation av gata och VA etc.
En exploateringskalkyl har upprättats som visar att den skattefinansierade delen får full
kostnadstäckning av försäljning av fastigheterna och ger ett nettoöverskott. Däremot så blir det ett
nettounderskott på för VA-investeringen enligt kalkylen.
Då projektering och upphandling inte är genomförd finns det en osäkerhet i beloppen i
investeringskalkylen och beloppen ska därför anses vara indikativa. Investeringarna medför ökade
driftkostnader för Drift- och serviceförvaltningen och en kalkyl håller på tas fram.
Förvaltningen föreslår att genomföra projektering och upphandling under 2021 för att påbörja
byggnationen så fort som möjligt för att försäljning av industritomter kan ske 2021-2022.
Investeringsanslaget fördelas med ca 0,5 mkr 2021 och ca 15,2 mkr 2022 avseende den
skattefinansierade delen. Investeringsanslaget fördelas med ca 0,5 mkr 2021 och ca 5,8 mkr 2022
avseende VA-investeringen.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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Bilagor
Plankarta Norr Tälleleden

Page 54 of 181

Sida 2 av 2

Page 55 of 181

Försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269
6
20/KS/223

Page 56 of 181

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/KS/223

Försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269
Ärendebeskrivning

Försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269 till köpare Vibyrallarna AB till en köpeskilling om
1 616 000 kr enligt föreliggande markanvisningsavtal.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna beslut om försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269 till
Vibyrallarna AB för en köpeskilling om 1 616 000 kr.

Ärendet

Fastigheten Vibytorp 1:269 var under 2020 föremål för markanvisning för flerbostadshus.
Markanvisningsavtal tecknades med vinnande aktör InnoBo i samarbete med John Ekströms Bygg AB
och Clarus Arkitekter AB (KSAU § 130/2020). Enligt avtalet ska köpekontrakt tecknas med av InnoBo
nyskapat bolag, Vibyrallarna AB. Köparna kommer under 2021-2022 att uppföra 21 bostadsrätter
uppdelat på 3 flerfamiljshus i markplan. Bygglovet är i sitt slutskede och flertalet av bostäderna är
förtidstecknade. Byggnationen av fastigheten innebär att den sista delen i detaljplan för Vibytorp
etapp 2 genomförs och att området därmed blir fullt utbyggt.

Översikt fastighet Vibytorp 1:269

Exploateringen av fastigheten innefattar gemensamma grönytor och bostadsbeståndets
upplåtelseform och lägenhetsstorlek erbjuder variation till befintlig byggnation i området. I samband
med boendekostnaden bedöms exploateringen vara avsedd för flera målgrupper i Hallsberg och
bidrar till mångfald vilket är positivt ur ett barnkonsekvensperspektiv.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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Köp av fastighet, Hallsberg Sköllersta-Sörby 1:29
Ärendebeskrivning

Fastigheten Hallsberg Sköllersta- Sörby 1:29 har varit ute på försäljning. Fastigheten är belägen i
västra Sköllersta utanför detaljplanelagt område. Fastigheten areal är 6650 kvm.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att besluta att köpa in fastigheten Hallsberg Sköllersta-Sörby 1:29 för en
köpeskilling av 1 300 000 kronor.

Ärendet

Det finns ett stort intresse att köpa kommunala tomter i Sköllersta så ytterligare förtätning med
tomter är önskvärt. Den stora arbetsgivaren i Sköllersta, Atria ska expandera med nya arbetstillfällen
och bedömningen är att efterfrågan på tomter kommer att hålla i sig.
Fastigheten består av ett litet äldre bostadshus och diverse komplementbyggnader. Fastighetsköpet
skulle möjliggöra en förtätning med 4-6 tomter i området. Vidare finns en teknisk va-lösning i
området och behov finns att bygga ut befintlig gatustruktur. Eventuellt kommer framtagande av en
detaljplan att krävas. När avstyckning och fastighetsreglering är genomförd kan bostadsfastigheten
säljas igen.

Översikt fastighet

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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Detaljplan för Dåstorp 1:28 i Vretstorp, Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en padelhall genom att ändra användningen till verksamheter
(Z).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplanen.

Ärendet

Trädvård och anläggning aktiebolag inkom med en ansökan om planbesked för fastigheten Dåstorp
1:28 i Vretstorp 2020-11-18. Sökanden fick positivt planbesked och ett planuppdrag har upprättats
2021-04-06. På fastigheten önskas det bygga en padelhall. I dagsläget är fastigheten taxerad som
industrienhet, lager.
Fastigheten är belägen i sydvästra Vretstorp, på Rabogatan 25. Det föreslagna planområdet har en
yta på ca 1365 kvm. Användningen är i gällande detaljplan BFIv som innebär fristående bostad, en
våning med inredd vind. Då ingen höjdbestämmelse finns angiven i gällande detaljplan, ska även en
bestämmelse om detta finnas i plankartan.
I Boverkets rapport 2015:8 (Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och
förvaltning av skolans och förskolans utemiljö) står det bland annat om artikel 31 i
barnkonventionen. Denna handlar om barnets rätt till lek, vila, fritid samt att delta i det kulturella
och konstnärliga livet. Här betonas vikten av kommunal planering för att tillgodose barnets behov.
Därmed är det positivt att det tillkommer en fritidsanläggning i form av padelhall, för att tillgodose
barnets rätt till fritid. Hänsyn ska tas till barnkonventionen i det fortsatta detaljplanearbetet.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Jessica Bäckman

Kommundirektör

Planarkitekt

Bilagor
Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för

Dåstorp 1:28
Vretstorp, Hallsbergs kommun, Örebro län
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en padelhall genom att ändra användningen till verksamheter (Z).
Fastigheten är belägen i sydvästra Vretstorp, på Rabogatan 25. Det föreslagna planområdet har en yta
på ca 1365 kvm. Användningen är i gällande detaljplan BFIv som innebär fristående bostad, en våning
med inredd vind. Då ingen höjdbestämmelse finns angiven i gällande detaljplan, ska en bestämmelse om
detta finnas i plankartan.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för Dåstorp 1:28, 2021-04-06. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 juni 2021
att skicka ut planförslaget på samråd.

Samråd
Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd mellan den 2 juli – 23 juli 2021. Under samma tid var
planen också tillgänglig på www.hallsberg.se.
Detaljplanen har varit utskickat till länsstyrelsen, berörda nämnder, myndigheter, bolag, sakägare och
andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget enligt sändlista och fastighetsförteckning. E.ON och
Skanova har fått detaljplanen för kännedom under samrådet, då de har ledningar i
området/närområdet.
Under samrådstiden har 10 yttranden inkommit varav 3 är med synpunkter på detaljplaneförslaget.
Dessa har sammanfattats och kommenteras med ställningstagande inför fortsatt planprocess.

Ställningstagande
Samtliga remissinstanser har godkänt planförslaget, men med några synpunkter på kompletteringar.
Planhandlingarna kommer att genomgå mindre justeringar av redaktionell karaktär. Med anledning av
inkomna yttranden och vunna erfarenheter under samrådstiden kommer följande förändringar och
kompletteringar att göras i detaljplanen:
•

I plankartan justeras de gränser enligt vad Lantmäteriet och Länsstyrelsen yttrat sig om. De
gränser som bedömts vara osäkra har rätats upp och justerats i samråd med Lantmäteriet. Det
stycke i planbeskrivningen gällande fastighetsbildning tas bort.
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Beslut
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare med
förslaget och anta detaljplanen.
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Inkomna yttranden och synpunkter
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden och synpunkter samt förvaltningens
kommentarer.

Myndigheter, organisationer och bolag

1.Länsstyrelsen i Örebro län
2.Lantmäteriet
3.Trafikverket

Synpunkter/
Godkänner ej
X
X
X

Godkänner

Inkommit
2021-07-21
2021-07-16
2021-07-06

Sakägare, intresseföreningar och allmänhet

4. Morgan Petersons Trädvård
och anläggning Aktiebolag
FAGERLID 222
69 495 VRETSTORP
5. Morgan Petersons Trädvård
och anläggning Aktiebolag
FAGERLID 222
69 495 VRETSTORP
6. Hallsbergs kommun
69 480 HALLSBERG
7. Hans Herman Engelbrekt
Blyckert
KAPURAGATAN 4
69 450 VRETSTORP
8. Arne Gunnar Zetterlund &
Elsie Marie Zetterlund
JÄGARGATAN 4
69 450 VRETSTORP
9. Ann-Catrin Iréne Birgersson
JÄGARGATAN 6
69 450 VRETSTORP
10. Fredrik Selvin och Linda
Carlsén Selvin
RABOGATAN 27
69 450 VRETSTORP

Fastighet/
yrkesbeteckning
DÅSTORP 1:28

Synpunkter/Godkänner
ej

Godkänner

Inkommit

X
2021-07-02

DÅSTORP 1:21

X
2021-07-02

DÅSTORP 1:9

X

DÅSTORP 1:25

X

2021-08-02

2021-07-05
DÅSTORP 1:34

X
2021-07-03

DÅSTORP 1:33

X
2021-07-05

DÅSTORP 1:29

X
2021-07-12
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1. Länsstyrelsen
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända
förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.

Råd enligt 2 kap. PBL
Överensstämmelse med översiktsplan
Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt.

Förorenade områden
Öster om planområdet ligger ”Lantmännens filial Vretstorp” där betning av säd ska ha skett. Kommunen
bör beakta eventuell påverkan av verksamheten och eventuell risk för planerad markanvändning.
Kommunen bör även bedöma om det är nödvändigt att genomföra en miljöteknisk markundersökning
inom planområdet för att få en bättre bild av föroreningssituationen. Tillsynsmyndighet är
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla och Hallsbergs kommun och de kan ha mer information om
verksamheten.

Planbestämmelser
På plankartan regleras högsta nockhöjd genom symboler betecknade som romber. Länsstyrelsen vill
uppmärksamma att enligt Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan, kan
bestämmelse om höjd på byggnadsverk anges med beteckningen h på plankartan.

Fastighetsgräns med osäkert läge
Länsstyrelsen vill uppmärksamma behovet att se över osäkerheter kring fastighetsgränsers läge i
enlighet med Lantmäteriets yttrande daterat 20210716.
Kommentar:
Kommunens miljöenhet och fastighetsägaren har varit i kontakt innan samrådet. I samband med detta
har miljöenheten beaktat frågan genom den information som givits om fastigheten, samt fått ta del av
en karta över var markproverna har tagits.
Kommunen bedömer att det inte är nödvändigt med en miljöteknisk markundersökning, med
motiveringen: ”Miljöenheten bedömer att risken för negativ påverkan på människors hälsa utifrån
inventerade branschföroreningen på fastigheten, granne till planområdet är låg, och gör därför
bedömningen att det ej föreligger ett behov av ytterligare utredning av föroreningssituationen”.
Kommunen är medveten om att bestämmelse om höjd på byggnadsverk kan anges med beteckningen h
på plankartan. I nuläget kan inte kommunen använda sig av bestämmelsen h i plankartan, då det krävs
en uppdatering av programmet där detaljplanerna konstrueras. Därmed kommer högsta nockhöjd
därmed fortsatt att anges genom romber tills vidare.
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2. Lantmäteriet
Detaljplan för Dåstorp 1:28 Vretstorp
Vid genomgång av planförslagets handlingar har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
FASTIGHETSGRÄNS MED OSÄKERT LÄGE I ANSLUTNING TILL KVARTERSMARK
I planförslaget har kvartersmark för verksamhetsändamål lagts ut i direkt mot Hallsberg Dåstorp 1:28s
fastighetsgräns. Varken i grundkartan eller i registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna
längs denna gräns. Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha
ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha kännedom om gränsens rätta läge är att antingen
en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda
marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt
utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig
gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens
läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras.

Avstyckningsakt 18-VIB-602 och fastighetsreglering akt 18-VIB-1356 redovisar gränserna för
fastigheterna i området.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
I planbeskrivningen framgår på sida 16 att ” Kommunen ansöker om fastighetsbildning enligt
planillustrationen om inte annat avtal träffas.” Om det stämmer att någon fastighetsbildning ska ske i
detta planområde och att kommunen ska ansöka om den eller de åtgärderna så behöver det beskrivas
vad det är som ska ske.
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Kommentar:
Kommunens mättekniker har varit i kontakt med Lantmäteriet där gränserna har utretts och rätats upp.
Stycket gällande fastighetsbildning i planbeskrivningen tas bort, då en malltext följt med av misstag och
det ska heller inte ske några fastighetsrättsliga förändringar genom detaljplanen.

3. Trafikverket
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en padelhall genom att ändra användningen till verksamheter.
Planområdet är lokaliserat direkt söder om Västra stambanan som är ett riksintresse för
kommunikationer samt led för farligt gods. Trafikverket anser att risker kopplat till farligt gods ska
beaktas vid planläggning inom 150 meter från farligt godsleder. Enligt planbeskrivningen är avståndet
på 35 meter utan riskreducerande åtgärder tillräckligt för att nå acceptabla risknivåer. Trafikverket
informerar att farligt gods i form av exempelvis gas kan sprida sig på betydligt längre avstånd än 35
meter från järnvägen vid en olycka. Trafikverket anser därför att riskerna kopplat till farligt gods behöver
analyseras ytterligare och att eventuella riskreducerande åtgärder införs i plankartan.
Kommentar:
Kommunen har varit i kontakt med Trafikverket efter samrådet. Kommunen fick förklarat att yttrandet
från Trafikverket var riktat som information gällande att farligt gods även förekommer i form av
exempelvis gas, och kan spridas på längre avstånd än 35 meter.
Kommunen har utifrån detta tagit till sig av den information som delgivits, men gör fortsatt
bedömningen att någon vidare utredning inte krävs. Detta baseras på att kommunen i samråd med
Länsstyrelsen kommit fram till att det avstånd på 35 meter från fastigheten till spårmitt är tillräckligt,
utifrån den planerade användningen Z- verksamheter.

Hallsberg 2021-08-24
Kommunstyrelseförvaltningen
Jessica Bäckman
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Plan- och geodatachef
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Remissyttrande på Region Örebro läns utredning om
kostnadsbesparingar inom färdtjänsttrafiken
Ärendebeskrivning

Våren 2020 fick Trivector i uppdrag av Region Örebro län att ta fram och utreda åtgärdsförslag inom
färdtjänsttrafiken i länet utifrån besparingspotential och andra konsekvenser. Utredningen
initierades av Region Örebro län och länets kommuner på grund av en kostnadsökning inom
färdtjänsttrafiken.
Länets kommuner har fått möjlighet att yttra sig över utredningen och inkomma med synpunkter på
rapporten och de åtgärder som föreslagits. Remissyttrandet ska vara Region Örebro tillhanda senast
2021-09-15.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till remissyttrande och delge detta till
Region Örebro Län.
Ärendet
Våren 2020 fick Trivector i uppdrag av Region Örebro län att ta fram och utreda åtgärdsförslag inom
färdtjänsttrafiken i länet utifrån besparingspotential och andra konsekvenser. Utredningen
initierades av Region Örebro län och länets kommuner på grund av en kostnadsökning inom
färdtjänsttrafiken.
Färdtjänsttrafiken i Region Örebro län drivs av Region Örebro län på uppdrag av länets 12 kommuner
som också finansierar trafiken. För kommunerna är det regionens färdtjänstutredare som ansvarar
för att utreda och pröva tillstånd. Färdtjänsten är till för enskilda personer som har väsentliga
svårigheter att förflytta sig eller att resa med allmänna kommunikationer på egen hand.
Antal resor har ökat med 16 procent mellan 2015 – 2019 och kostnaden har ökat med 63 procent.
Förklaringen till kostnadsökningen är huvudsakligen kopplad till upphandlingsfrågor bland annat på
grund av överklaganden som lett till behov av direktupphandling. Kostnaden för administration för
färdtjänsten har ökat med 32 procent mellan åren 2015 och 2019. Förklaringen är en följd av
förändringar i organisationen som gjorts vad gäller utökning av antalet administratörer samt andra
åtgärder för att förbättra kvalitet, kapacitet och arbetsmiljö. Kostnadsökningen kan därmed inte
direkt kopplas till användande av färdtjänst.
Utredningen redovisar 15 olika åtgärder förkostnadsbesparingar och besparingspotentialen
uppskattas till 3,5 – 4 procent vilket motsvarar cirka 2,5 – 3 miljoner kronor per år. I utredningen
utgår man från 2021 års prognos på 75 miljoner kronor.
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Höjda egenavgifter är den åtgärd som bedöms ge en verklig ekonomisk förändring. Åtgärden måste i
så fall diskuteras inom länets kommuner för att få en gemensam syn på detta. En indexreglering av
egenavgifterna finns inte vilket också borde tas upp för diskussion.
I de åtgärdsförslag som tagits fram har inte servicenivå för våra användare berörts i någon större
omfattning. Kompletterade utredningar behövs därför innan beslut kan fattas kring flera av
åtgärderna.
Då Region Örebro län har ansvar för färdtjänstverksamheten samt utreder och beslutar om
färdtjänsttillstånd krävs en utökad dialog och samarbete mellan kommunerna och regionen. Detta
för att få förståelse och insyn i verksamheten samt se den höga kostnadsutvecklingen som
uppkommit de senaste åren. Detta behövs också för att kommunerna som nu finansierar
verksamheten ska ha påverkansmöjligheter och goda planeringsförutsättningar för kommande år.
Utredningen behandlar inte huvudmannaskapet. Verksamhets- och kostnadsansvar bör hänga
samman, vilket i sig skapar incitament till kostnadseffektiviseringar. Kommunernas
påverkansmöjligheter är idag begränsade. En åtgärd är att genomföra en skatteväxling men behöver i
så fall utredas ytterligare.
I utredningens sammanfattning finns kommentarer till att ett fortsatt arbete kring ansvarsfördelning
och kommunikation behövs samt att andra utredningar tittar på hur dialogprocessen kan stärkas
framöver. Man skriver också att kollektivtrafikorganisationen inom Örebro län kommer att studeras
vidare i en kommande utvärdering av avtal om kollektivtrafik för Örebro län nämnds. I denna
utvärdering kommer även frågan om skatteväxling att tas upp.
Yttrande
Ett fåtal av utredningens förslag till besparingsåtgärder är kvantifierbara i termer av besparingar.
Övriga åtgärder kan ha en besparingspotential beroende på förutsättningar. Det innebär att det är
svårt att bedöma dess effekter och därmed kunna ta ställning till förslagna åtgärder. I de
åtgärdsförslag som tagits fram har inte servicenivå för våra användare berörts i någon större
omfattning. Totalt bedöms besparingspotentialen som begränsad i förhållande till eventuella effekter
på färdtjänst och bör i så fall utredas ytterligare vid ett eventuellt genomförande.
En första åtgärd som bör vidtas är att utveckla formen för dialog mellan regionen och respektive
kommun. Vilket ökar transparens och möjligheter till påverkan vid till exempel behov av
verksamhetsförändringar som är kostnadsdrivande.
Principer för införande av indexreglering av egenavgifter bör utredas.
En eventuell skatteväxling inom området bör ytterligare utredas.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund
Kommundirektör

Marie Hellgren
Ekonomichef
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Våren 2020 fick Trivector i uppdrag av Region Örebro län att ta fram och utreda
åtgärdsförslag inom färdtjänsttrafiken i länet utifrån besparingspotential och
andra konsekvenser. Utredningen initierades av Region Örebro län och länets
kommuner på grund av en kostnadsökning inom färdtjänsttrafiken. Utredningen
har genomförts av Kristoffer Levin, Lena Rickardson och Frida Odbacke på Trivector. Arbetet har utförts i dialog med arbetsgrupp och styrgrupp bestående av
region- och kommunrepresentanter.
Lund 2021-03-24
Trivector Traffic AB

Page 74 of 181

Innehållsförteckning
1.

Inledning
1.1
1.2
1.3
1.4

2.

1
1
2
3
4

Resor och kostnader inom färdtjänsttrafiken
Kostnader för administration
Summering av kostnadsutveckling
Prognos

4
8
8
9

Studerade åtgärder för kostnadsbesparing
3.1
3.2

4.

Bakgrund och frågeställning
Genomförande
Regelverk
Avgränsningar

Nulägesbeskrivning
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

1

Åtgärder för kostnadsbesparing inom trafiken
Åtgärder kopplat till administration

10
11
20

Sammanfattning, diskussion och förslag till fortsatt arbete
4.1
4.2

Sammanfattning av kostnadsbesparingspotential
Diskussion och förslag på fortsatt arbete

Page 75 of 181

21
21
21

1
Trivector Traffic

1. Inledning

1.1 Bakgrund och frågeställning
Färdtjänsttrafiken i Region Örebro län drivs av Region Örebro län (formellt
Länstrafiken Örebro som är varumärke för all kollektivtrafik inom kollektivtrafikmyndigheten Region Örebro län) på uppdrag av länets 12 kommuner (som
också finansierar trafiken). För dessa kommuner är det regionens färdtjänstutredare som ansvarar för att utreda och pröva tillstånd. Färdtjänsten är till för enskilda personer som på grund av någon funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig eller att resa med allmänna kommunikationer på egen
hand. En färdtjänstresa görs exempelvis till skola, arbete, butik eller fritidsaktiviteter.
Kostnaderna för färdtjänsttrafiken har ökat. Detta beror bland annat på att de som
är i behov av färdtjänst använder tjänsten mer, men det finns också andra orsaker
(vilket behandlas närmre under kapitel 2). Detta har inneburit en kostnadsökning
för länets kommuner som överstiger den budget de har för färdtjänstresor. Region
Örebro län vill därför ha svar på vilka möjliga åtgärder som finns för att minska
kostnaderna och vilka effekter dessa åtgärder har på verksamheten och för kunderna.

1.2 Genomförande
Arbetet med att utreda möjliga kostnadsbesparingar har utförts i följande steg:
STEG 1: Analys av historisk utveckling och nuläge
För att identifiera förändringar som skett under de senaste åren har en analys
gjorts av hur kostnader, antal resor etcetera har utvecklats under de föregående
fem åren. Ett antal nyckeltal har även tagits fram som exempelvis genomsnittligt
antal resor per invånare samt kostnad per resa under dessa år. I nulägesanalysen
har dagens kostnader och resandevolymer studerats, och därtill har en översikt
av hur resor fördelas på kommunerna gjorts.
Analysen av historisk utveckling och nuläge har syftat till att identifiera eventuella förklaringar till de ökade kostnaderna. Detta har satts i relation till gällande
föreskrifter för färdtjänsttillstånd, administrativa kostnader samt trafikavtal.
STEG 2: Framtagande av tänkbara åtgärder
I steg 2 har ett antal tänkbara åtgärder med kostnadsbesparingspotential tagits
fram. Dessa har initierats av olika källor. En del av dem har tagits fram av Region
Örebro län i dialog med länets kommuner. Listan över tänkbara åtgärdsförslag
har också varit på remiss internt hos förvaltningar inom regionen, där ytterligare

Page 76 of 181

2
Trivector Traffic

åtgärdsförslag har genererats. Vidare har en del förslag hämtats från tidigare utredningar som Trivector genomfört, samt omvärldsanalys.
STEG 3: Analys och beräkning av besparingspotential
Det sista steget utgörs av en analys av huruvida respektive åtgärdsförslag har en
besparingspotential eller ej, samt en översiktlig bedömning av vilka övriga effekter respektive åtgärdsförslag kan ge. Varje åtgärdsförslag har analyserats utifrån följande aspekter:




Besparingspotential. Åtgärdsförslagen har analyserats utifrån i vilken
grad de bedöms påverka kostnadsutvecklingen. Där det varit möjligt har
en uppskattad besparingspotential angetts som en minskning i procent av
dagens kostnader.
Övriga konsekvenser. Åtgärdsförslagens påverkan på andra aspekter än
de ekonomiska har beskrivits översiktligt. Detta handlar till exempel om
påverkan på kundernas rörelsefrihet, förändrade administrativa rutiner eller inverkan på den allmänna kollektivtrafiken.

Andra regioner eller kommuners erfarenhet av liknande åtgärder har beskrivits
kopplat till respektive åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen har diskuterats med arbetsgrupp och styrgrupp och med hjälp av erfarenheter och kunskap från dessa
grupper har åtgärdsförslagen utvecklats.

1.3 Regelverk
Färdtjänst innebär transport för enskilda personer som på grund av någon funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter med att förflytta sig eller att resa med
allmänna kommunikationer på egen hand. Färdtjänstresor omfattar privatresor,
till exempelvis till skola, arbete, butik eller fritidsaktiviteter. Riksfärdtjänst är
färdtjänstresor som sträcker sig längre än 30 km utanför länsgränsen.
Färdtjänsttrafiken är styrd av Lag om färdtjänst (1997:735) som reglerar vem
som ansvarar för att tillgodose behovet av färdtjänst och vem som har rätt att få
ett färdtjänsttillstånd. Utöver detta har Region Örebro län tagit fram tillämpningsföreskrifter1 som syftar till att vägleda handläggning av färdtjänstansökningar. Tillämpningsföreskrifterna har sin utgångspunkt i Lag om färdtjänst, men
den innehåller även ett antal bestämmelser i frågor som inte regleras i denna.
Tillämpningsföreskrifterna ger vägledning kring vem som har rätt till färdtjänst.
Följande krav är förutsättningar för godkännande av en färdtjänstansökan:




1

Personen ska vara folkbokförd i någon av regionens kommuner.
Personen ska ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller
att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Funktionsnedsättningen som är anledning till ansökan ska inte vara tillfällig.

Örebro läns landsting 2013-03-01. Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst.
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En individuell prövning görs för varje ansökan. Personens funktionsnedsättning
beaktas. Det tas ingen hänsyn till geografiska skäl som exempelvis brist på eller
avsaknad av allmänna kommunikationer. Vid bedömningen tas dock hänsyn till
hur de allmänna kommunikationerna är utformade samt vilken hjälp exempelvis
en busschaufför är skyldig att bistå med.
Vid ansökningsprövningar för personer under 18 år görs en bedömning i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning. Behov av att resa
självständigt är då inte inkluderat i bedömningen.
I normala fall är färdtjänsttillståndet tidsbegränsat, men personer med varaktig
funktionsnedsättning kan beviljas tillsvidaretillstånd. Antalet resor inom färdtjänsten är normalt sätt obegränsade, men i vissa fall där personen klarar vissa
resor med allmänna kommunikationer kan en begränsning införas på 100 resor
per år. Dock är det endast vid synnerliga skäl tillåtet att begränsa resor som anses
vara väsentliga för personen, såsom resor till arbete eller skola.
Färdtjänsten gäller för resa inom Örebro län. Begränsningen är 30 km utanför
länsgränsen, för längre resor hänvisas personen till riksfärdtjänst, som även den
tillhandahålls av region Örebro.

1.4 Avgränsningar
I utredningen ingår aspekter kopplade till både trafik och administration, dels i
form av åtgärdsförslag kopplade till de båda områdena, dels utifrån effekter på
dessa. Avgränsningar har gjorts enligt följande:







Inkluderade restyper. Endast färdtjänst är inkluderat i beräkningar och
analyser, med vissa undantag då enstaka åtgärdsförslag berör någon av de
andra restyperna. Övriga former av serviceresor berörs alltså i regel inte.
Upphandling. I utredningen ingår ej åtgärdsförslag kopplat till upphandlingstekniska frågor.
Processutveckling. I en parallell utredning som beställts av Örebro kommun har processfrågorna studerats närmare. Utredningen berör bland annat samverkan och informationsutbyte mellan kommunerna och Region
Örebro län. I rubricerad utredning berörs vissa åtgärdsförslag kopplat till
administrationen men process- och samverkansfrågor hanteras primärt i
den parallella utredningen.
Data för sammanställning av kostnadsutveckling. Data som analyserats har tillhandahållits av beställaren. 2019 används som basår i analyserna eftersom det var det senast sammanställda representativa året under analysarbetet. För analys av den historiska utvecklingen används åren
2015-2019.
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2. Nulägesbeskrivning

2.1 Resor och kostnader inom färdtjänsttrafiken
Av de olika restyper som Länstrafiken utför på beställning av kommunerna står
färdtjänsttrafiken för den största andelen. Övriga restyper som förekommer är
riksfärdtjänst, dagvård, kommunresa, närtrafik, flextrafik och kompletteringstrafik. Antalet färdtjänstresor 2019 uppgick till 68% av det totala antalet serviceresor och motsvarande andel av kostnaderna var 69%.

Historisk utveckling
Under 2019 genomfördes ca 332 000 färdtjänstresor i hela regionen, vilket motsvarar en ökning med 4 % sedan 2018 och 16 % sedan 2015 . Utvecklingen visas
i Figur 1 nedan. Kostnaderna för färdtjänst har under samma tidsperiod (20152019) ökat från 52,3 Mkr till 85,2 Mkr, en ökning med 63% (se Figur 2).
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Figur 1. Utveckling av antalet färdtjänstresor per år i Region Örebro län under perioden 2015-2019.2
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Figur 2. Kostnadsutveckling för trafikering av färdtjänst i Region Örebro Län 2015-2019.3
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Statistik från Region Örebro län
Statistik från Region Örebro län
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Orsaker till kostnadsutvecklingen
Under den studerade tidsperioden 2015-2019 ökade antalet färdtjänstresor per
invånare med 11 % (se Tabell 1). En anledning till detta skulle kunna vara demografiska faktorer, som en åldrande befolkning. Det är dock svårt att påvisa att
detta skulle ha någon direkt betydelse, då andelen av länets invånare 65+ respektive 80 + bara har ökat marginellt.
Tabell 1. Nyckeltal för färdtjänst i Region Örebro Län 2015-20194

Nyckeltal, färdtjänst
Kostnad per resa

Resor per invånare

2015

2016

2017

2018

2019

Totalt (kr)

183

209

231

225

257

Index

100

114

126

123

140

Totalt (antal resor)

0,98

0,96

1,00

1,06

1,09

Index

100

98

102

108

111

Det faktum att de ökade kostnaderna per resa är den största anledningen till den
totala kostnadsökningen under den studerade perioden visar att det måste finnas
andra faktorer än de demografiska som har betydelse. En aspekt som har lyfts
som en tänkbar förklaring är att efterfrågan ökat, det vill säga att de som är i
behov av färdtjänst använder tjänsten mer.
En annan viktig förklaring är med största sannolikhet kopplat till upphandlingar
av serviceresor. Det finns två markanta språng i kostnadsutvecklingen under den
studerade tidsperioden 2015-2019. Ett av dessa skedde 2016–2017, ett annat
2018-2019. Dessa språng i kostnadsutvecklingen är kopplade till att Region Örebro län av olika skäl tvingats göra direktupphandlingar vid två tillfällen (2015,
2018/2019) och detta har varit kostnadsdrivande:



2016: Ett avtal med låga kostnader sades upp på grund av för låg servicenivå, vilket ledde till direktupphandling av annan leverantör.
2018/2019: En upphandling genomfördes om femårsavtal, vilken dock
överklagades och därför fick direktupphandling ske av 1-årigt avtal.

Fördelning av resor mellan kommunerna
Örebro kommun står för den betydande andelen av alla resor. 2019 var denna
andel 65%, vilket delvis förklaras av att invånarantalet i kommunen motsvarar
51% av invånarna i regionen5. Karlskoga är den kommun som står för den näst
största andelen resor i regionen (8%), följt av Lindesberg (6%). Relaterat till respektive kommuns invånarantal står Örebro och Degerfors för störst utnyttjande
av färdtjänsttrafiken. Se Figur 3 nedan som visar antal resor/invånare.

4
5

Statistik från Region Örebro län
Data från SCB. Invånarantal per kommun sista kvartalet 2019.
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Figur 3. Antal färdtjänstresor per kommuninvånare 2019 och år.6

I Figur 4 nedan visas hur utvecklingen av antal färdtjänstresor sett ut per kommun
mellan 2015 och 2019. Störst ökning har skett i Lindesberg, Lekeberg och Hällefors. Ökningen i Lindesberg skedde framför allt mellan 2017 och 2018, då antalet ökade med 54%.
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Figur 4. Förändring av antalet färdtjänstresor per kommun mellan 2015 och 20197

Den genomsnittliga reslängden varierar kraftigt mellan kommunerna, vilket till
stor del antas beror på geografiska förutsättningar. I Örebro är resorna kortast,
vilket sannolikt beror på att merparten av resorna sker inom tätorten. De längsta
genomsnittliga resorna sker i Laxå och Hällefors, vilket kan bero på att avståndet
till Örebro är som längst i dessa kommuner och att de flesta arbetsplatser och
utbildningar är placerade i Örebro, se Figur 5.

6
7

Statistik från Region Örebro län
Statistik från Region Örebro län
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Figur 5. Förändring av genomsnittlig reslängd (km) per kommun 2015-2019.8

I Figur 6 visas antalet färdtjänsttillstånd per invånare och kommun. Relaterat till
rikssnittet (31 tillstånd/1 000 invånare) ligger medelantalet i Örebro län något
högre (34 tillstånd/1 000 invånare). I en jämförelse mellan länets kommuner är
antalet tillstånd per invånare högst i Nora (41 tillstånd/1 000 invånare) och lägst
i Lekeberg (26 tillstånd/1 000 invånare).
45
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Figur 6 Antal färdtjänsttillstånd per 1 000 kommuninvånare, rikssnitt9 samt medel för Region Örebro Län
2018.10

8

Statistik från Region Örebro län
http://www.regionfakta.com/Sodermanlands-lan/Samhallets-service/Fardtjansttillstand/
10 Statistik från Region Örebro län
9
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2.2 Kostnader för administration
Kostnaderna för administration i anslutning till färdtjänsttrafiken delas upp i
kostnader för färdtjänsthandläggning respektive beställningscentral och övrig administration. 2019 motsvarade de administrativa kostnaderna 25% av kostnader
för trafiken. I Figur 7 nedan visas kostnadsutveckling för administrationskostnaderna mellan 2015 och 2019. Under perioden har administrationskostnaderna
ökat med 32%, vilket beror på förändringar i organisationen som gjorts under
åren. Dessa förändringar utgörs till exempel av utökning av antalet administratörer samt andra åtgärder för att förbättra kvalitet, kapacitet och arbetsmiljö inom
handläggning och beställningscentral.
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Kostnad adm för färdtjänsthandläggning
Kostnad adm Beställningscentral och övrig adm
Figur 7. Kostnadsutveckling för administration och trafik i Region Örebro Län11

2.3 Summering av kostnadsutveckling
I tabell 2 nedan visas en summering av kostnadsutvecklingen för kostnader relaterade till trafik och administration.

11

Statistik från Region Örebro län
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Tabell 2. Summering av kostnadsutvecklingen 2015-201912

Kostnader (tkr)

2015

2016

2017

2018

2019

Kostnad administration Färdtjänsthandläggning

5549

5130

5677

5677

5819

Kostnad administration
Beställningscentral och övrig adm

11 052

11 544

11 938

11 938

16 139

Summering av administrativa
kostnader

16 601

16 674

17 615

17 615

21 958

Kostnad trafik, färdtjänst

53 258

59 370

69 040

71 322

85 248

Årlig ökning (jmf. med basår
2015)

2015

20152016

20162017

20172018

20182019

Administrationskostnader

-

0%

6%

0%

25%

Kostnad trafik, färdtjänst

-

11%

16%

3%

20%

2.4 Prognos
En prognos har tagits fram av Region Örebro län för kostnadsutvecklingen inom
färdtjänsten med det nya trafikavtal som trädde i kraft sommaren 2020. Kostnaderna bedöms minska från cirka 85 miljoner kronor 2019 till 75 miljoner kronor
2021. Detta beror delvis på att det nya trafikavtalet väntas ge en effekt i förhållande till 2019. Men det beror också på den effekt som den (i skrivande stund)
pågående Coronapandemin har inneburit. Färdtjänsttrafiken har under 2020 sett
en tydlig minskning av antal resor, vilket inte fullt ut speglas i kostnaderna eftersom graden av samplanering har minskat. Detta för att undvika trängsel i fordon. Prognosen för 2020 ligger på 70 miljoner kronor.
Den prognosticerade kostnaden för 2021 utgör jämförelsealternativet för de beräkningar för kostnadsbesparingspotential som görs i denna utredning.

12

Statistik från Region Örebro län
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3. Studerade åtgärder för kostnadsbesparing

I kapitlen 3.1 och 3.2 görs en framställning och utvärdering av de åtgärdsförslag
som har utretts. I kapitel 4 återfinns en sammanfattning i tabellform (se Tabell 4)
för en överblick över samtliga åtgärder.
Som beskrivits i inledningen har åtgärdsförslagen initierats av olika källor. En
del av dem har tagits fram av Region Örebro i dialog med länets kommuner.
Listan över tänkbara åtgärdsförslag har också varit på remiss internt hos förvaltningar inom Region Örebro, där ytterligare åtgärdsförslag har genererats. Vidare
har en del förslag hämtats från tidigare utredningar som Trivector genomfört,
samt omvärldsanalys.
Varje åtgärdsförslag har analyserats utifrån följande aspekter:




Besparingspotential. Åtgärdsförslagen har analyserats utifrån i vilken
grad det bedöms påverka kostnadsutvecklingen. Där det varit möjligt har
en uppskattad besparingspotential angetts som en minskning i procent av
dagens kostnader.
Övriga konsekvenser. Åtgärdsförslagens påverkan på andra aspekter än
de ekonomiska har beskrivits översiktligt. Detta handlar till exempel om
påverkan på kundernas rörelsefrihet, förändrade administrativa rutiner eller inverkan på den allmänna kollektivtrafiken.

För de åtgärdsförslag som det finns erfarenheter av liknande åtgärder i andra regioner och kommuner har detta beskrivits. Åtgärdsförslagen har diskuterats med
arbetsgrupp och styrgrupp och med hjälp av erfarenheter och kunskap från dessa
grupper har åtgärdsförslagen utvecklats.
Åtgärder kan delas in i två olika kategorier:
Åtgärder som har potential att leda till en direkt kostnadsbesparing inom färdtjänsttrafiken. Sammanlagt 12 olika åtgärder har identifierats, vilka beskrivs i
kapitel 3.2. För dessa åtgärder anges om möjligt en uppskattad kvantifierad besparingspotential. Antagandena bakom den bedömda potentialen beskrivs för respektive åtgärd. Besparingspotentialen anges i ett spann inom vilket potentialen
bedöms röra sig då en exakt siffra kan vara missvisande. I vissa fall är det inte
möjligt att kvantifiera besparingspotentialen. I dessa fall förs i stället ett resonemang. För en del av åtgärderna föreslås fortsatta utredningar om hur åtgärden
bäst utformas innan en mer exakt besparingspotential kan bedömas.
Åtgärder som är kopplade till administration av färdtjänsten; som att underlätta
handläggning och effektivisering av administrationen, beskrivs i avsnitt 3.3.
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3.1 Åtgärder för kostnadsbesparing inom trafiken
Åtgärd 1

Kopplade resor (kombinationsresor)

Beskrivning

Kopplade resor, också kallat kombinationsresor, innebär att delar av en resa
flyttas över till den allmänna kollektivtrafiken, så att den mer kostsamma delen
(taxi/specialfordon långa sträckor) minimeras.

Erfaren- Kopplade resor tillämpas bland annat i Kalmar län och i Västra Götalandsregheter
ionen13. Det har också utretts i Skåne men ännu inte införts där.14
från
andra län
BespaBesparingspotential: 1-1,5 % av kostnaderna.
ringspot- Den utredning som har gjorts i Skåne visar att det finns potential att minska
ential
kostnaderna för färdtjänst med ca 2 % och antalet resor med ca 4 %. Det ger
även vinster för resenärerna i form av minskade egenavgifter. Denna bedömning bygger på ett antal kriterier för vilka färdtjänstresor som kan flyttas över,
däribland att restiden inte får öka med mer än 50 %, att kollektivtrafikdelen av
resan ska kunna ske utan byten, att det ska finnas en god turtäthet inom kollektivtrafiken och att fordonet på kollektivtrafikdelen av resan är anpassat för resenärens hjälpmedel/utrustning. En slutsats är också att det preliminärt är i
kombination med tåg som det finns en potential, eftersom bussresor som en del
av en kombinationsresa innebär en för stor tidsförlust för resenären.15
Potentialen för kopplade resor påverkas av kollektivtrafikutbudet inom ett län.
I Örebro län är det en stor andel av resorna som sker inom Örebro tätort, där en
kopplad resa i många fall med största sannolikhet innebär en tidsförlust för resenären då resorna är korta och vänte-/bytestiden blir lång i proportion till restiden. Ovan nämnda beräkningar har heller inte beaktat planeringen av serviceresefordon utan utgår enbart från en genomsnittlig kilometerkostnad. Om man
tar med fordonsomlopp i beräkningen finns det en risk att effektiviteten sjunker
(exempelvis om det är samma taxifordon som används vid såväl början som
vid slutet av resan).
En preliminär slutsats är således att den verkliga kostnadsbesparingspotentialen
för Örebro län är relativt liten och mindre än de 2 % som bedömts för Skåne.
Övriga
konsekvenser

Konsekvenser för den allmänna kollektivtrafiken
Det finns en risk att den allmänna kollektivtrafiken blir långsammare. Erfarenheter från andra län visar att dessa effekter är störst inledningsvis efter införande, men sjunker efterhand.16 Erfarenheter visar också att påverkan på den
allmänna kollektivtrafiken kan minskas om den färdtjänstberättigade får ta med
sig medresenär.17 Redan idag är det möjligt i Örebro län att ta med ledsagare
kostnadsfritt i kollektivtrafiken om man har färdtjänstkort, vilket bör marknadsföras mer.
Konsekvenser för kunderna
Sannolikt är detta en åtgärd som av vissa färdtjänstgrupper kan upplevas som
att den ger försämrad servicegrad. Dock kan det även finnas grupper som upplever det som en förbättring att använda den allmänna kollektivtrafiken och resa
som andra (t ex unga vuxna).

13

Intervju med Tommy Englund, Tr
Intervju med Jasna Martinsson, Skånetrafiken, 2020-12-11
15 Ahlström et al, 2017. Kombinationsresor för färdtjänstresor i Skåne. Trivector Rapport: 2017:9.
16 Intervju med Tommy Englund, trafikkontoret Göteborgs stad, 2020-10-02
17 Intervju med Lars Lindahl, Kalmar länstrafik, 2020-10-05
14
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Åtgärd 2

Differentierade färdtjänsttillstånd

Beskrivning

Differentierade färdtjänsttillstånd innebär att val av fordon görs för hela eller
delar av resan, samt inom vilka geografiska områden man får använda färdtjänst
eller hänvisas till den allmänna kollektivtrafiken.18 Differentieringen görs redan
i samband med att färdtjänstbeslutet tas.

Erfarenheter
från
andra län

Differentierade tillstånd tillämpas i Kalmar län med goda resultat. I kombination med att man i Kalmar har anställt jurister som arbetar med att striktare följa
regelverket har man uppnått landets lägsta antal tillstånd per invånare. Antalet
färdtjänsttillstånd i Örebro Län är 32 tillstånd/ 1000 invånare. Motsvarande för
Kalmar är 23 tillstånd/1000 invånare.19

BespaBesparingspotential: Ej kvantifierbar
ringspot- Effekten på trafikkostnaderna bedöms vara positiv. Det främsta referensexempential
let (Kalmar) visar på en minskning av antal tillstånd och av antal resor efter att
differentierade tillstånd införts. Erfarenheterna från Kalmar är att en eventuell
kostnad kopplad till utökning av handläggningen är lönsam i jämförelse med
den minskning av kostnaderna som väntas av att antalet resor minskar. Det saknas dock en kvantifiering av den förändring som genomförts i Kalmar.Därtill
har införandet av differentierade tillstånd införts i kombination med andra åtgärder, som exempelvis en striktare uppföljning av regelverket, vilket gör att
effekten av de enskilda åtgärderna är svåra att skatta.20
Övriga
konsekvenser

Konsekvenser för administrationen
För att införa denna åtgärd krävs upprättande av bedömningsgrunder för differentierade tillstånd och att beställningscentralen får de förutsättningar som
krävs för utförandet. Åtgärden kommer sannolikt att kräva fler färdtjänstutredare. Det är svårt att kvantifiera behovet av ökad administrationskostnad i
relation till potentiellt minskade trafikkostnader.

18

Intervju med Lars Lindahl, Kalmar länstrafik, 2020-10-05 och 2021-03-01
http://www.regionfakta.com/Sodermanlands-lan/Samhallets-service/Fardtjansttillstand/
20 Intervju med Lars Lindahl, Kalmar länstrafik, 2020-10-05 och 2021-03-01
19
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Åtgärd 3

Gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade

Beskrivning

Åtgärden innebär att den som är färdtjänstberättigad åker gratis med den allmänna kollektivtrafiken. Eventuellt kan detta styras till att bara gälla vissa tider
på dygnet, exempelvis 9-15 och 17:30, genom att införa ett lågtrafikkort.

Erfaren- Gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade eller seniorrabatt har testats i ett
heter
par svenska län, däribland Skåne, Kalmar och Stockholm.
från
andra län
BespaBesparingspotential: 1,75-2 % av kostnaderna.
ringspot- I Helsingborg infördes gratis kollektivtrafik för 75 +, vilket ledde till en minskential
ning av kostnaderna för färdtjänst med 2,5 %. Antagandet här är att om enbart
gratis färdtjänst införs är potentialen 70 % av den i Helsingborg, eftersom vi
bedömer att utbudet i kollektivtrafiken, och därmed potentialen för överflyttning, i genomsnitt är bättre i Helsingborg (främst stadstrafik med rel. högt turutbud till skillnad från trafiken i hela Region Örebro län) än i Örebro län.
Det bör poängteras att denna åtgärd samtidigt leder till minskade intäkter till
den allmänna kollektivtrafiken, eftersom en del av de kollektivtrafikresor som
blir gratis genomförts även tidigare. Dessa två effekter behöver vägas mot
varandra. I Skåne var slutsatsen att om antalet färdtjänstresor minskar med 1,5
% nås ”break even”, det vill säga kostnadsminskningarna är då på samma nivå
som intäktsbortfallet.21 Exakt var denna gräns ligger för Örebros del behöver
dock studeras vidare där egenavgifter och kollektivtrafiktaxor i Örebro beaktas.
Det finns således sannolikt en besparingspotential, men dess omfattning är något osäker och det kommer också att innebära en viss överflyttning av kostnader från färdtjänst till allmän kollektivtrafik.
Potentialen för överflyttning av kollektivtrafik skiljer sig också mycket mellan
olika kommuner, eftersom den allmänna kollektivtrafiken är begränsad i vissa
kommuner. Därför ärpotentialen med stor sannolikhet inte lika i alla kommunerna.
Övriga
konsekvenser

Konsekvenser för den allmänna kollektivtrafiken
Kostnader kan komma att flyttas över till regionen genom minskade biljettintäkter. Troligen kommer det dock inte att behövas fler fordon eftersom det
ökade resandet antas ske på marginalen.
Det finns en risk att den allmänna kollektivtrafiken blir långsammare. Erfarenheter från andra län visar dessa effekter är störst inledningsvis efter införande,
men sjunker efterhand.22 Erfarenheter visar också att påverkan på den allmänna
kollektivtrafiken kan minskas om den färdtjänstberättigade får ta med sig medresenär.23 Redan idag är det möjligt i Örebro län att ta med ledsagare kostnadsfritt i kollektivtrafiken om man har ett ledsagarkort (det kort man som färdtjänstberättigad kan få för att ta med sig en ledsagare utan kostnad på allmänna
kommunikationer), vilket bör marknadsföras mer.
Förare är inte behjälpliga vid ombordstigning på den allmänna kollektivtrafiken
i dagens regelverk. Detta är en av anledningarna till att det i dagsläget är svårt
att hänvisa till den allmänna kollektivtrafiken utan ledsagare.

21

Regional seniorrabatt i Skånes kollektivtrafik, Trivector Rapport 2013:39
Intervju med Tommy Englund, trafikkontoret Göteborgs stad, 2020-10-02
23 Intervju med Lars Lindahl, Kalmar länstrafik, 2020-10-05
22
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Åtgärd 4

Utveckla flextrafiken

Beskrivning / Åtgärden innebär att utveckla den flextrafik som idag finns i Örebro stad.
Besparings- Liknande trafik, kallad service- eller flextrafik, finns i flera städer i landet.
potential
Trivector har utrett detta för Region Uppsalas räkning24 där erfarenheter
från olika städer, bland annat Örebro, har kartlagts:





Erfarenheter från Lund visar att det inte finns tydliga tecken på att
färdtjänstresor ökar när servicelinjer minskar. Det hänger ihop med
en gradvis tillgänglighetsanpassning av övriga kollektivtrafiken.
I Örebro och Uppsala har flex- och servicetrafik haft stora underskott.
I Uppsala är ca 80 % av resenärerna på servicelinjerna inte färdtjänstberättigade.

Det finns också platser i Sverige med positiva erfarenheter. Göteborgs stad
har ett system med tillköp av trafik från Västtrafik som innebär att det ska
finnas hållplatser som ligger inom 300 meter från bostäder med pensionärer. Det har inte gjorts någon utvärdering kring om detta system har inneburit kostnadsbesparingar. Dock är det en uppfattning hos de som arbetar
med flextrafiken att den senarelägger äldres debut i färdtjänsten25, dvs. att
antalet ansökningar om tillstånd minskar.
Om flextrafiken fanns i hela Örebro län skulle den troligen ha en hel del
blivande färdtjänstkunder, men som väljer att skjuta en eventuell ansökan
om färdtjänst på framtiden. En annan fördel med flextrafik är att den erbjuder en större trygghet för en resenär än den allmänna kollektivtrafiken. På
den befintliga flextrafiken kan man få hjälp av chaufför att stiga på och av
och när det inte finns flextrafik tycker resenären att de inte kan åka, eftersom man inte får hjälp i den allmänna kollektivtrafiken.26 Att flextrafik
kan minska antalet ansökningar är en viktig aspekt som dock inte har utretts.
Slutsats: Flextrafiken kan innebära en förbättrad tillgänglighet för brukarna
och en överflyttning av resor från färdtjänst till allmän kollektivtrafik. Det
är dock svårt att värdera dessa effekter i relation till kostnaderna. Kostnaden
för flextrafiken i Örebro var mycket hög och innebar ingen besparing för
kommunen. Flextrafik som kommunalt tillköp är av dessa anledningar inte
aktuell i Örebro i dagsläget.
En fördjupad studie av hur flextrafiken påverkar färdtjänsttillstånden bör
göras. Det är inte möjligt att ange en besparingspotential för denna åtgärd
inom ramen för denna utredning.

24

Översyn av Mjuka linjen i Uppsala, Trivector Rapport 2018:76
Intervju med Tommy Englund, Trafikkontoret Göteborg, 2020-10-02
26 Input från dialog med arbetsgruppen
25
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Åtgärd 5

Differentierade egenavgifter utanför högtrafik

Beskrivning

Denna åtgärd innebär att egenavgifterna sänks i lågtrafiktid för att styra resor
mot lågtrafik och därmed minska uttaget av extra bilar i högtrafik.

Besparingspotential

Besparingspotential: max 1 %
Besparingspotentialen ligger i att åtgärden skulle kunna minska uttaget av extra
bilar i högtrafik som innebär en stor kostnad. Antagande om besparingspotential baseras på kostnader för så kallade avropspass, där extra bilar kallas in.
Ca 1 % av alla resor i september 2020 utgjordes av avropspass.
Sannolikt kommer inte differentierade egenavgifter innebära att samtliga avropspass försvinner. Men samtidigt är 2020 inte ett representativt år med tanke
på en lägre reseefterfrågan.

Åtgärd 6

Ta betalt för barn- och ungdomar
Dagens system klarar inte av att följa beslutat regelverk och det går i dagsläget
därför inte att ta betalt för barn från 7 år till 20 år. Barn till färdtjänstberättigade
ska betala halv taxa, men åker nu gratis. Det är oklart vad det är som gör att
systemet inte klarar av att ta betalt av barn. Åtgärdsförslaget handlar om att se
över betalningssystemet för att se om det går att ta betalt enligt regelverket.

BespaBesparingspotential: 0,25 %
ringspot- De ökade intäkterna som blir en konsekvens av att börja ta betalt för barn och
ential/ dis- ungdomar motsvarar ungefär 0,25 % av dagens intäkter.
kussion
Övriga
konsekvenser

Konsekvenser för kunderna
Barn kommer att få en ökad kostnad jämfört med idag. Dock är denna kostnad
enligt regelverket.
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Åtgärd 7

Höjda egenavgifter

Beskrivning

En resa med färdtjänst kostar idag minimum 40 kronor. Därefter ökar kostnaden efter resans längd. Maxkostnaden är 125 kronor. Egenavgiften höjdes senast 2009. Förslaget som ligger till grund för beräkningarna (se nedan) innebär
en ökning av egenavgifterna med 15 %, vilket skulle innebära en justering av
minimikostnaden till 46 kr.

Erfarenheter från
andra län
BespaPotentialen består i detta en kombination av intäktsökning och minskat
ringspot- resande. Potentialen är beroende av nivån på egenavgifter.
ential
Potentialen har beräknats med hjälp av priselasticitet. De erfarenhetsvärden
som brukar användas för priselasticitet27 inom den allmänna kollektivtrafiken
(-0,3) har justerats med antagandet att färdtjänstresenärer är en mer priskänslig
grupp. Antagandet innebär en priselasticitet på -0,4 - -0,5 vilket innebär att en
ökning av egenavgifterna skulle innebära ett minskat resande med ca 6-8 %.
Vid sidan av det minskade resandet innebär höjda egenavgifter också en intäktsökning. Det är dock viktigt att poängtera att det inte går att sätta ett direkt
likhetstecken mellan antalet resor och kostnaderna. Exempelvis kan de minskade resorna utgöras av samordnade resor, vilket innebär att en bil ändå används. Besparingspotentialen är också beroende av ingångsvärden, exempelvis
vilken höjning av egenavgifterna som är aktuell (vår beräkning grundar sig på
ett antagande om en 15%-ig höjning, men en annan höjningsnivå ger ett annat
resultat).
Övriga
konsekvenser

Konsekvenser för kunderna

Åtgärd 8

Begränsa antalet resor per månad eller år

Beskrivning

I dagsläget finns det inga begränsningar på maximalt antal resor. Åtgärdsförslaget innebär att sätta ett tak, då det är ett litet antal resenärer som står för
många resor. Enligt Lag om färdtjänst går det inte att begränsa resor till/och
från arbete eller studier, varför det enbart är fritids- och serviceresor som kan
begränsas.

Besparingspotential

Besparingspotential: beroende på nivå

Övriga
konsekvenser

Konsekvenser för kunderna

Risk att resenärer med begränsade medel upplever begränsad rörelsefrihet.

Besparingspotentialen är beroende av på vilken nivå taket för antal resor sätts
och redovisas i tabell 3 med olika alternativ för tak.
Denna åtgärd innebär en försämrad tillgänglighet för de som annars använder
färdtjänsten till fritidsresor i hög utsträckning, om taket sätts lågt. Det kan i
grunden upplevas som en bestraffning för de som har svårt att resa med andra
färdmedel och att åtgärden försvårar vardagen för den enskilde användaren.
Notera därför att för denna åtgärd är en högre besparingspotential att likställa
med större negativa konsekvenser.

27

Exempel på priselasticitet i förenklad form: Pris 15 kr, prishöjning +1 kr (+7%), priselasticitet -0,3. 0,3*7%=2%, det vill säga resandet beräknas minska med 2 %.
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Åtgärd 9 Pristrappa
Beskrivning

Denna åtgärd innebär en variant på ”Höjda egenavgifter” (åtgärd 5) i kombination med ”Begränsa antalet resor per månad eller år” (åtgärd 8) och innebär att
egenavgifterna höjs i samband med fler resor.

BespaBesparingspotential:
ringspot- Besparingspotentialen är beroende av var taket för antal resor sätts och redoviential
sas i Tabell 3 med olika alternativ för tak. Besparingspotentialen är också beroende av hur mycket egenavgiften höjs vid en viss nivå på resor. Här görs ett
räkneexempel med en höjning av egenavgiften med 15 %, vilket ger relativt
små effekter. En större höjning skulle ge större effekter, men det bör då diskuteras om det är mer effektivt och rättvist med en jämn höjning av egenavgiften
för alla resor.
Övriga
konsekvenser

Konsekvenser för kunderna
Denna åtgärd innebär en försämrad tillgänglighet för de som annars använder
färdtjänsten till fritidsresor i hög utsträckning, om taket sätts lågt. Det kan i
grunden upplevas som en bestraffning för de som har svårt att resa med andra
färdmedel och att åtgärden försvårar vardagen för den enskilde användaren.

Tabell 3. Besparingspotential beroende på ett eventuellt tak för antal resor alternativt pristrappa

Färdtjänstre- Andel av alla Besparing med tak (ingen Pristrappa (15 % ökning av
sor per år
färdtjänstresor ersättning över detta tak)28 egenavgiften över detta tak)
>300

4,4 %

2,0 %

0,5 %

>400

2,4 %

1,0 %

0,3 %

>500

1,0 %

0,4 %

0,1 %

>600

0,5 %

0,2 %

0,1 %

>700

0,3 %

0,1 %

<0,1 %

>800

0,2 %

0,1 %

<0,1 %

>900

0,1%

<0,1 %

<0,1 %

28

OBS. Begränsning kan inte göras för arbets- och studieresor. Data saknas över hur stor andel av färdtjänstresorna i Örebro län som utgörs av arbets- och studieresor. En uppskattning har dock gjorts att dessa utgör 60
% av resor, vilket är genomsnittet för Sverige enligt Trafikanalys. Det är alltså endast 40 % av färdtjänstresorna
som kan begränsas. Resvanor i Sverige 2019, 2020-05-27.
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Åtgärd 10

Villkora ledsagare

Beskrivning

Enligt dagens regelverk kan samtliga som är färdtjänstberättigade ta med en
ledsagare utan särskild prövning och utan extra kostnad. Färdtjänstresenärer
får också ta med sig en medresenär, som inte är ledsagare men som önskar
medfölja på resan. Åtgärdsförslaget innebär att behovet av ledsagare prövas
i samband med handläggning och att det blir villkorat i färdtjänstbeslutet.

Erfarenheter från
andra län

Villkorade ledsagare tillämpas bland annat i Skåne. Där utreds i samband
med färdtjänstbeslut vilket hjälpbehov kunden har i bilen. Generellt beviljas
inte ledsagare om kunden klarar av att resa med färdtjänst på egen hand. Ledsagare kostar inget för kunden att ta med sig. I Skåne erbjuds också två medresenärer, där vuxen medresenär får betala samma biljettpris som kunden.
Medresenärerna måste inte beviljas på förhand utan ingår i tillståndet. Man
får således alltid ha med sig en person i bilen om man vill det, men beroende
på om det är medresenär eller ledsagare, så varierar kostnaden för resan.29

Besparings- Besparingspotential: ej kvantifierbar
potential
2019 var det ca 15 % av resorna som skedde med ledsagare. I statistiken är
det dock svårt att skilja på vem som är ledsagare och medresenär. Villkorandet av ledsagare innebär att det troligtvis är mindre än 15 % av de som följer
med som måste betala för sig.
Förmodligen kommer denna åtgärd innebära att många som idag kan få ledsagare inte blir beviljade vid prövning. Det är oklart vilken effekt det får på
kostnaderna, eftersom det inte är säkert om det kommer leda till fler resenärer
som betalar för sig. Det är alltså svårt att väga ett förmodat minskat resande
mot en ökad intäkt.
Övriga
Konsekvenser på administrationen
konsekven- Åtgärden kommer troligen att kräva ökad administration, dels i form av fler
ser
ansökningar, dels genom att avslag genererar generellt mer arbete i och med
kommuniceringen till kunder som har fått avslag.
Om färre ledsagare leder till att samma servicebehov i stället ska täckas av
exempelvis hemtjänsten finns det en risk att kostnader flyttas över till andra
delar av kommunernas budgetar. Andemeningen i åtgärdsförslaget är dock
att de som är i behov av ledsagare ska få detta efter prövning.

29

Intervju med Jasna Martinsson, Skånetrafiken, 2020-12-11
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Åtgärd 11

Inför egenavgifter för månadskort i Kumla och Örebro

Beskrivning

Månadskort finns i alla kommuner och det kan man ansöka om då man är
färdtjänstberättigad och reser till skola, arbete eller till förtroendeuppdrag (till
exempel politiska uppdrag). Detta ska styrkas med intyg. I alla kommuner
utom Örebro och Kumla betalar man avgift för varje resa, oavsett om det är
till skola/arbete/uppdrag eller fritidsresa. De som har månadskort i Kumla
och Örebro betalar egenavgift för resor till skola/arbete/uppdrag, men fritidsresor är gratis. Åtgärdsförslaget innebär att införa egenavgifter för fritidsresor
för de som har månadskort, även i Kumla och Örebro, så att systemet blir
likställt i hela länet.

Besparings- Besparingspotential: mycket liten
potential
Åtgärden skulle innebära en intäktsökning genom ökade egenavgifter. Antalet kunder med månadskort är 6 i Kumla och 41 i Örebro, vilket i jämförelse
med det totala antalet kunder i dessa kommuner är mycket få. Intäktsökningen är därför försumbar i relation till dagens kostnader.
Övriga
Konsekvenser för kunderna
konsekven- Denna åtgärd är i första hand en rättvisefråga, då systemet idag inte ser likaser
dant ut över hela länet.

Åtgärd 12

Ta betalt för bomkörningar

Beskrivning

I dagsläget debiteras inte bomkörningar. Det görs en uppföljning på de som
bommar vid upprepade tillfällen, men det finns inga rutiner för att ta betalt.
Åtgärdsförslaget innebär att ta betalt för återkommande bomkörningar.

Besparings- Besparingspotential
potential
För denna åtgärd har ingen besparingspotential beräknats. Detta beror på följande faktorer:
- Det är svårt att ta betalt för bomkörningar i de fall då resan är kostnadsfri
för användare.
- Det sker redan ett aktivt arbete inom regionen med att följa upp bommar.
Det är viktigt att fortsätta med denna kommunikation med kunderna
- Det är främst vanligt för de resor där det finns stående bokningar, till
exempel skolresor och daglig verksamhet.
- Om man börjar ta betalt för bomkörningar inträder en marknadslogik.
Man måste ta betalt för bomkörningar så ska man ta betalt för den fulla
kostnaden, annars finns det en risk att kostnaden ökar.
Övriga
Konsekvenser för kunderna
konsekven- I stället för att ta betalt för bomkörningar kan ytterligare åtgärder göras för
ser
att minimera antalet genom andra konsekvenser för användaren, t ex ändrade
bokningsregler för personer som har haft x antal bomkörningar.
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3.2 Åtgärder kopplat till administration
Vid sidan av ovan nämnda åtgärder som är direkt kopplade till färdtjänsttrafiken
har också ett antal åtgärder diskuterats som syftar till att underlätta handläggning
och effektivisera administrationen. Notera att det är svårt att göra en beräkning
av besparingspotentialen för dessa åtgärder, men icke desto mindre kan dessa
åtgärder bidra till effektivisering, vilket påverkar verksamhetens totala kostnader.
Åtgärd 13 GIS-system för att koppla tillgänglighet till beställningscentralens arbete
Beskrivning

Kommunerna rapporterar idag in tillgänglighetsanpassning av hållplatser till
NVDB30 vid ombyggnader. Åtgärden innebär att ta fram ett GIS-system som
kopplar tillgänglighetsdata från NVDB till beställningscentralens arbete. På så
sätt kan beställningscentralen se vilka hållplatser som är tillgänglighet och underlätta möjligheten att styra färdtjänstresor mot allmän kollektivtrafik.

Åtgärd 14 Digitalisering
Beskrivning

Denna åtgärd innebär ett kontinuerligt arbete med digitalisering av både handläggning och beställningscentral samt ökad kommunikation för att få fler att
använda de digitala verktygen.
Digitalisering pågår redan idag inom Region Örebro län och det finns även
kommande satsningar för att öka medvetenhet bland kunderna om de portaler
som finns. Färdtjänstappen kommer snart släppas i ny version där det går att
boka och avboka alla typer av serviceresor.
Besparingspotentialen ligger bland annat i att antal samtal till kundtjänst väntas minska och att såväl bokningar som avbokningar digitalt väntas öka.

Åtgärd 15 Genomför skatteväxling
Beskrivning

Som beskrivits i inledningen står idag kommunerna för kostnaden för färdtjänstresor, såväl trafik som administration, som utgör ca 70 % av alla serviceresor. Det finns en upplevelse bland kommunerna att systemet skulle bli mer
överblickbart om en skatteväxling genomförs så att kostnaderna för alla serviceresor flyttas över till Region Örebro län. Det skulle också potentiellt ge ett
ökat incitament att minska kostnaderna.
Frågan kommer att hanteras i en kommande översyn över kollektivtrafikorganisationen i Örebro län.

30

Nationella vägdatabasen
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4. Sammanfattning, diskussion och förslag till fortsatt arbete

4.1 Sammanfattning av kostnadsbesparingspotential
I Tabell 4 visas besparingspotentialen för respektive åtgärd beskriven ovan. Den
sammanlagda potentialen inom färdtjänsttrafiken bedöms till 3,5 % - 4 % för de
åtgärder som går att kvantifiera. I absoluta tal innebär det en besparing på 2,5-3
miljoner per år (för prognosåret 2021).
Höjda egenavgifter är troligen den åtgärd som har den största effekten, men ingår
inte i den procentuella besparing som nämns ovan, då dess potential beror på var
nivån på egenavgift sätts. Den bidrar till såväl ett minskat resande som en intäktsökning.
För åtgärder direkt kopplade till administrationen (handläggning och beställningscentral) är det svårt att kvantifiera besparingspotentialen. Som redovisats
beräknas flera av de åtgärder direkt kopplade till färdtjänsttrafiken som föreslås
å ena sidan ge en besparing, men de kommer å andra sidan sannolikt att innebära
ökad administration, vilket ska vägas mot digitalisering som har stor potential
för effektivisering.

4.2 Diskussion och förslag på fortsatt arbete
Nedan sammanfattas några generella slutsatser av de åtgärder med besparingspotential som tagits fram. En beskrivning görs också av de ytterliga överväganden och kompletterande utredningar som bör göras innan åtgärder genomförs.

Kundernas upplevelse är viktig att beakta
Förutom effekter på kostnaderna kan en åtgärd även innebära andra konsekvenser, till exempel för administrationen och/eller kunderna. Det är det samlade betyget för varje åtgärd som måste ligga till grund för det fortsatta arbetet, dvs.
effekter på administration, kollektivtrafik och kunder tillsammans, se Tabell 4.
Det finns bland annat forskning som visar på ett starkt samband mellan livstillfredsställelse och vardagsresande bland såväl barn, vuxna som äldre. Äldre är
idag en population som blir alltmer mobila och har ett annat aktivitetsmönster än
tidigare generationer. Samhället har också andra förväntningar på äldre idag än
tidigare. Om förmågan att på egen hand kunna ta sig fram med bil upphör finns
det en risk att det kan ha en negativ effekt på välbefinnandet.31 Det är därför
viktigt att det finns alternativ till bilen som inte minskar de äldres rörelsefrihet.

31

Margareta Friman och Lars E. Olsson, 2020. Daily Travel and Wellbeing among the Elderly. International
Journal of Environmental Research and Public Health, 2020-03-30.
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Tabell 4. Bedömda effekter av åtgärdsförslagen
Besparingspotential

Övriga effekter

Åtgärder
Effekt
på
antal
resor
1

Inför kopplade resor (kombinationsresor)

2

Differentierade färdtjänsttillstånd

3

Gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade

4

Utveckla flextrafiken i Örebro

5

Differentierad egenavgift utanför peaktid

6

Ta betalt för barn och ungdomar

7

Höjda egenavgifter

8
9

Effekt på
årlig trafikkostnad

Effekt
på
ökad
intäkt

Kommentar

Administration

-1-1,5%
-

-

Ej kvantifierbar

Kunderna

Allmän kollektivtrafik

Kommer att upplevas som
försämrad servicegrad

Risk för längre restid

Kräver fler utredare

-1,75 - 2%
-

Risk för längre restid

-*

Har ej bedömts

Förbättrad tillgänglighet

-0,5-1%
0,25%
-6%

14%

Effekten beror
på nivå

Ekonomisk begränsning

Begränsa antalet resor per månad eller år

-

+

Effekten beror
på nivå

Försämrad service

Pristrappa

-

+

Effekten beror
på nivå

Försämrad service

10

Villkora ledsagare

-

11

Inför egenavgifter för månadskort i Kuma och Örebro

12

Ta betalt för bomkörningar

Har ej bedömts

13

GIS-system för att koppla tillgänglighet till beställningscentralens arbete

Ej kvantifierbar

14

Digitalisering

Ej kvantifierbar

-

Ej kvantifierbar
+

Kräver fler utredare

Små effekter

* (dock ökade kostnader för flextrafiken)
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Exempel på utredda åtgärdsförslag som har relativt små effekter på kostnadsbesparing, men samtidigt leder till en försämrad servicenivå och en begränsning av
rörelsefriheten är att sätta tak på resor eller pristrappa. Det är viktigt att beakta
att det finns en samhällsekonomisk aspekt på att begränsa rörelsefriheten, som är
svårt att ställa mot kostnadsbesparingspotential men som dock är viktig.

Potential för överflyttning till allmän kollektivtrafik bör utredas samlat
Åtgärder kopplade till överflyttning till kollektivtrafiken bör fortsatt hanteras tillsammans. Dessa åtgärder ensamma har potential att leda till en årlig besparing
på ca 2-3 %, men potentialen måste utnyttjas på rätt så att en åtgärd inte leder till
kraftigt ökad administration eller upplevd försämrad service hos kunderna.
En del av de åtgärdsförslag som har utretts, exempelvis differentierade tillstånd
samt flextrafik, har provats med framgång i andra län. Detta innebär dock inte att
en åtgärd bara kan appliceras rakt av i ett annat län. Dagens regelverk behöver
justeras (parallellt med bättre efterlevnad av existerande villkor), bland annat
kring differentierade tillstånd och att se över möjligheten att få hjälp vid ombordstigning i den allmänna kollektivtrafiken. Potentialen för överflyttning till kollektivtrafiken skiljer sig också mycket mellan olika kommuner. Därför är potentialen sannolikt inte jämnt fördelad mellan kommunerna.
Att uppmuntra till en användning av den allmänna kollektivtrafiken kan i förlängningen leda till förbättrad folkhälsa och att det blir en ”vana som sätter sig”.
Detta är effekter vars fulla potential inte har värderats i denna utredning. Men det
finns en tro att en väl fungerande flextrafik som marknadsförs mot kunderna kan
ge goda effekter, även om det finns utvärderingar som visar att det är en utmaning
att få en lönsamhet i sådan trafik. Eventuell fortsatt flextrafik bör därför utredas.
Rekommendationen är att kombinera förändrade rutiner i handläggning med ekonomiska incitament, marknadsföring av redan existerande regelverk, exempelvis
möjligheten att ta med ledsagare på kollektivtrafiken, och tillgänglighetsförbättringar av hållplatser. Ett förslag är att ha en fortsatt dialog med län som har använts som exempel i denna utredning för att få en djupare förståelse.

Fortsatt arbete kring ansvarsfördelning och kommunikation
I en parallell utredning som fokuserat på samverkan och informationsutbyte mellan kommunerna och Region Örebro län finns förslag på hur dialogprocessen kan
stärkas framöver. En slutsats av rubricerad utredning är att det är viktigt att det
sker en dialog mellan berörda kommuner och regionen i samband med att det
görs förändringar i regelverk, så att det sker en harmonisering mellan kommunerna.
Kollektivtrafikorganisationen inom Örebro län kommer att studeras vidare i en
kommande utvärdering av avtal om kollektivtrafik för Örebro län. I denna utvärdering kommer även frågan om skatteväxling att tas upp.
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Servicenivå och upphandlingar
Servicenivå kostar pengar. Graden av servicenivå har inte specifikt diskuterats i
denna utredning, men flera av de beskrivna åtgärdsförslagen i kapitel 3 påverkar
indirekt servicenivån och/eller syftar till en ökad efterlevnad av regelverk eller
befintlig lagstiftning.
I denna utredning har inga direkta åtgärder kopplat till upphandlingar tagits fram.
Som beskrivits inledningsvis har upphandlingar haft en stor betydelse för den
kostnadsökning som skett under perioden 2015-2019. Samtidigt kan det konstateras att med det nya trafikavtal som trätt i kraft väntas kostnaderna minska. Prognosen för 2021 innebär en minskning med 10 miljoner kronor jämfört med
2019, men denna minskning går inte helt att tillskriva ett nytt avtal, utan beror
också på minskat resande till följd av Coronapandemin.
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Remissyttrande på Region Örebro läns regionala utvecklingsstrategi
för Örebro län 2022-2030
Ärendebeskrivning

Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över vart fjärde år. Region Örebro län har genomfört en
översyn av nuvarande strategi från 2018. I dialog med partnerskapet för regional utveckling har
beslutats att ingen ny strategi ska utarbetas utan istället att strukturen ska behållas enligt nuvarande
strategi och att enbart göra nödvändiga uppdateringar. Samtliga kommuner inom Region Örebro län
har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på remissversionen av en uppdaterad regional
utvecklingsstrategi, RUS.
Handlingar i ärendet samt en film som går igenom ändringarna från nuvarande utvecklingsstrategi
finns på http://www.regionorebrolan.se/remisser.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till remissyttrande och delge detta till
Region Örebro län.

Ärendet

Yttrande – Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-230
Övergripande synpunkter
Den samlade uppfattningen är att strategiförslaget är väl avvägt i sin uppdatering genom att behålla
långsiktigheten i befintlig utvecklingsstrategi och uppdatera väsentliga delar utifrån omvärld och
aktuell samhällsutveckling. Remissversionen har en tydlig struktur och beskriver förändringarna på
ett enkelt sätt som underlättar läsningen.
Det framgår klart och tydligt att uppdaterade förändringar beskrivs med en koppling utifrån ett ökat
fokus på digitalisering och landsbygd. Det är positivt att både digitalisering och landsbygdens
betydelse för regionalutveckling lyfts fram. För att uppnå en större tyngd och förståelse för dess
möjligheter och utmaningar borde förutsättningarna för digitalisering och landsbygdens betydelse
utvecklats mer.
Det är bra att det nu är en bättre balans i antalet effektmål och att alla tio prioriterade områden
bidrar till samtliga tre övergripande mål. Det visar på betydelsen av hur flera perspektiv samverkar.
De strategiska inriktningarna är tydliga och bra. Det kan dock uppfattas att mer konkreta ”vad och
hur” saknas men här är det en balansgång mellan syftet med strategidokument och övriga
styrdokument. Det innebär att vi fortsatt måste arbetar med att utveckla, tydliggöra och förenkla den
hierarkiska styrningen avseende styrdokument och samverkan utifrån utvecklingsstrategin.
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Detaljerade synpunkter
Att tänka nytt, sid 14
Här beskrivs att de omställnings- och utvecklingsbehov som finns kräver ökade innovationsinsatser
och digitalisering. Ur ett resurseffektivt och hållbarhets perspektiv är en framgångsfaktor att även
utveckla förmågan att kunna ta vara på goda och exempel och erfarenheter.
Näringsliv och entreprenörskap, sid 20-21
Här har det lyfts fram tydligare skrivningar om samverkan mellan aktörer. Vi anser att det bör kunna
lyftas fram än mer genom att beskriva specifika områden för samverkan avseende näringslivsfrågor
och etableringar nationellt och internationellt.
Klimatutmaningen har beskrivits som en av länets och hela världens största utmaningar. Utifrån
perspektiven hållbar tillväxt, konkurrenskraft, säkra leverantörskedjor, och elkraftsförsörjning bör
klimatfrågan lyftas in mer i de strategiska inriktningarna för område 5.1.
Kunskapslyft och utbildning, sid 24-25
Det går inte nog att understryka vikten av att samla krafterna för ökad måluppfyllelse inom grundoch gymnasieskolan. Här spelar den nya strategiska inriktningen en viktig roll, stärk samverkan
mellan olika samhällsaktörer för att barn och unga ska få bra förutsättningar att möta sin framtid.
Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård, sid 30-31
Det är viktigt med ökad satsning på förebyggande hälsoinsatser och att det finns en tillgänglig vård
för alla. Med anledning av det omfattande strategiska förändringsarbetet som nära vård innebär bör
det här lyftas fram mer och tydligare.
Bostadsförsörjning och attraktiva miljöer, sid 34-35
Enligt önskvärt läge 2030 beskrivs att tillgänglighet till bostäder, utbildning, arbete, välfärd och
service har ökat i hela länet. Av den strategiska inriktningen framgår att förutsättningarna ska
förbättras genom utbyggnad av digital infrastruktur. Idag är det stora skillnader i
bredbandsutbyggnaden i länet och därför behöver det uppmärksammas på möjliga förutsättningar
med digital infrastruktur i länets alla geografiska områden.
Transporter, resande och infrastruktur är av stor betydelse för hela länet och inte främst inom
etablerade områden om man ska leva upp till strategins ambitioner. Bilden på sidan 35 och framför
allt rubriken kan ge fel signaler. Den beskriver nuvarande resvägar. Att rubriken är förutsättningar för
framtida bebyggelse signalerar begränsningar för utveckling.
Från ord till handling, sid 42-43
Kapitel, från ord till handling, har stor inverkan på det fortsatta arbetet och hur nästa steg i det
fortsatta utvecklingsarbetet ska utformas. Det är viktigt att hitta en balans i ansvar och strukturer för
den fortsatta samverkan så att det inte komplicerar eller skapar hinder för utvecklingen
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Administrativ chef

Bilagor
Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-2030- remissversion
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En attraktiv och pulserande region för
Örebro

läns regionala utvecklingsstrategi

Här är förslaget
Enligt

till

RUS

om

förordningen

ses över varje mandatperiod. Eftersom vär
i

2022—2030

för 2022-2030

regionalt tillväxtarbete ska

RUS antogs mars 2018,

alla

är det

RUS

nuvarande

dags för en översyn nu

innen valet 2022.

RUS:ens
där

vi

roll

är att vara länets

gemensamma

vägvisare

hanterar längsiktiga utvecklingsomräden där

samverkan behövs.

|

dialog

med

partnerskapet för regional utveckling har

Region Örebro Iän beslutat
utan att behälla strukturen

göra en ny RUS
nuvarande RUS och att

att inte
i

.

göra nödvändiga uppdateringar.

Region Örebro Iän har involverat partnerskapet för
regional utveckling

i

översynen.

..

©'
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Läsanvisning
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förklarar ändringarna.
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°
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Plats för förord

är integrerad

i
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°
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roll
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finns
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utveckling.
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Viktigaste ändringarna

i

kapitel 2

Sverige och EU har fätt nya styrdokument och

här har
till

sett

vi

till

att det blir rätt hänvisningar

dessa dokument.

övrigt är texten

I

som

i

nuvarande RUS.
Det finns

nedan

ihop

med

nedan

gemensamma

Vär

mat en

vägvisare

tillägg

tion

till

till

andra styrdokument

Den

utvecklingsansvar

regionala utvecklingsstrategin uttrycker Örebro läns

Den

med

en utgängspunkt för arbetet

är

kommande

regional utveckling de

den

(2017583)

och fungcrar som en gemensam plattform för

länets aktörer.

(se illustra—

(se illustration

U ppd raget
Det formella uppdraget kommer

vilja

vad en RUS är

vänster).

hällbar framtid
samlade

om

höger) och hur strategin hänger

om

vissa län

i

frän lagen

regionalt tillväxtarbete, vilka säger art

onalt utvecklingsansvariga aktören

hällbar

om regionalt

(2010:630) samt frän Förordning

— Region Örebro

den

län

—

regi—

ska

”utarbeta och fastställa en strategi (regional utvecklingsstrategi)

ären och ger vägledning vid

för länets utveckling

fysiska planeringen.

och samordna

am genomföra

insatser für

strategin”.

Strategin tar sin utgängspunkt

det

som

att vara

format 055

vad

till

i

länets geograﬁ

vi är idag

och

2030: Örebroregionen Sveriges

pulserande region För

i

och

historia

—
Den

det vi strävar efter

hjärta,

regionala utvecklingsstrategin ingär

och policydokumcnt

en attraktiv och

i

hetsmälen och Agenda 2030

alla.

i

en struktur av

Styr-

Hera niväer, frän de globala hällbartill

policydokument och verk—

samhetsplaner pä lokal nivä. Genomförandet av den regionala
Att utveckla

etc län är

utvecklingsstrategin bidrar

en ständigt pägäende process som skeri

samspel mellan mänga aktörer och, inte minst,

ett

med

till

Agenda 2030 och

att uppfylla

de

globala mälen.

invänar-

na. Samspelet sker dessutom pä olika niväer; lokala, regionala,

nationella och internationella.

komplext. För

art fä kraft

därför att vi är ense

om

Det

är

med

De

andra ord ganska

och beslutsamhet

i

globala

mälen och Agenda 2030 ﬁnns

till

för att utrota

fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna

utvecklingen krävs

För alla,

en tydlig styming.

uppnä jämställdhet och egenmakt

ﬂickor samt säkerställa

ett varaktigt

för alla kvinnor

De globala mälen

är integrerade, odelbara

med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa en gemensam vägvisare för hur vi inom länets kommuner, näringsliv,

dess naturresurser.

myndigheter, offcntlig Förvalming, universitet och civilsamhälle

ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Syftet

tillsammans ska utveckla värt län
prioriterar

omräden som

i

den riktning

till

social,

kunna

EU:S

och

till

ställa

ligheter

vara en attraktiv och pulserande region för alla och ha likvärdi-

kommande

i

länet. Strategin visar

samarbetspartners vad vi

inom

litiken,

att satsa pä.

r

Globala mälen för hällbar utveckling

EU—nivä

r

Den gröna given

(

Nationell strategi för hällbar regional utveckling

\

Nanonell “'V3

\

r
r

alla

En attraktiv och pulserande region för

alla,

att

given

—

syftar

till

att ställa

omvandla miljöutmaningarna

EU:S

om

och konkurrcnskraftig ekonomi.

politikomräden och

se

regionalpolitik,

utgör tillsammans

Global “'Vä

\

resurseffektiv

blir rättvis för alla.

ocksä nuvarande och

kommer

dimensionerna av hällbar utveckling: den

— den gröna

tillväxtstrategi

en modem,

Det ska ske genom

miljömässig och ekonomisk hällbarhet. För att

ga Förutsättningar

tre

Den

är längsiktigt strategiskt viktiga

där det behövs en hög grad av samverkan För art

om

vi vill.

och balanserar dc

och

skydd För planetcn och

till

att

till

möj-

omställningen

sammanhällningspo-

med Agenda 2030 och

de globala

RUS 2022-2030

Regionale handlingsplaner och styrdokument

Exempelvis

Regional och
lokal nivä

r
„

Digitaliseringsstrategi

Energi och klimatprogram

Innovationsstrategi

God, jämlik och jämställd hälsa

Kulturplan

Länsplan för transportinfrastruktur

Styrdokument hos partnerskapet för regional utveckling

Den

regionala utvecklingsstrategin inga°r

i

en

:truktur av .ctyr- och policydo/eument i ﬂ:ra

Exempelvis

niväer, ﬁa°n

de globala bällbarbetsmälen

Verksamhetsplan

Liknande planer

och Agenda

2030 til/policya'okument och

Översiktsplan

eller tas

som

finns

ver/examhetsplanerpä lokal

fram
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niva".

mälen utgängspunkter

den nationella

i

strategin för hällbar

regional uweckling.

vära övergripande mäl. Varje

kat läge
art

Den

nationella strategin är vägledande För inrikmingen av

till

2030 och pekar

nä det önskade

omräde

beskriver nuläge och öns-

ut tre strategiska inrikmingar Für

lägct. Till

nägra prioriterade omräden ﬁnns

regionala strukturbilder.

de regionala utvecklingsstrategierna och styrande för vad de
regionala utvecklingsmedlen

Den

inom

anslag 1:1 fär användas

regionala utvecklingspolitiken ska bidra

utveckling

i

delar av landet

alla

till

och innehäller

omräden: Iikvärdiga möjligheter

till

till.

Regionala strukturbilder

en hällbar

Fyra strategiska

boende, arbete och

välf‘eird;

Kommunerna

har ansvar för den fysiska planeringen,

kompetensförsörjning och kompetensutveckling; innovation

tivtraﬁken och disponeringcn av statens investeringar

och Fömyelse samt entreprenörskap och företagande;

transportinfrastruktur. Därf‘o'r

lighet

genom

digital

tillgäng—

kommunikation och transportsystem.

mellan regional och
cn.

Genom

art relatera

Örebro läns utvecklingsstrategi

de olika

till

kommunal

nivä

i

lingsstrategin har kompletterats

med

i

den regionala utveck-

regionala strukturbilder

för att tydliggöra

strukturbilderna har 67ra huvudsakliga syften:

arbete

med

andra län

i

läns

sam-

i

utvecklingsarbetet.

uppnä en god och jämlik

bäde nu och

attraktiv

mil

visar

i

livskvalitet Für alla

i

Örebro

framtiden. Därför är vär vision art skapa en

ser art

RUS

alla.

kan bidra inom de

tre

vändas Für

i

strategin

art fä

konkretiseras av 18 cﬂ'ektmäl. Till varje

kammer ytterligare

indikatorer

am an—

en sammantagen bild av hur väl uw<rcklingen

stämmer med de uppsatta mälen. För

art

för viktiga analyser, följs indikatorerna
lat

den regionale utvecklingsstrategin
i

den rumsliga planeringen. Struk-

principer

som

och regionala planerings—

ger bäst Fdrutsättningar act nä de övergripande

mälen.

dimensio-

effektmäl kopplas tvä mälsatta indikatorer. Utövcr dc mälsatta

indikatorema

regionala

Strategins övergripande

ncrna av hällbar uweckling: ekonomisk, social och miljömässig.

De övcrgripande mälen

i

turbilclerna visar vilka prioriteringar

och pulserande region för
hur vi

övergripande mälen

förutsätter att vi prioriterar

Sä här är strategin uppbyggd
län,

De

Förtydliga vär regionale mälbild

De

vll]

strategiska inriktningen.

storregionala frägor och skapar en viktig

och naturlig dimension

Vi

den

regional

den rumsliga planering-

Nägra av de prioriterade omrädena

en ﬂemiväsamverkan.

dena kopplas ocksä Örebro

i

Enns der starka kopplingar

niväerna och andra aktörers styrdokument skapas tillsammans
Till

medan

regionerna ansvarar för det regionala utwcklingsarbetet, kollek—

skapa förutsättningar

upp och

redovisas Förde-

Vera underlag för kommunernas översiktsplanering

Genom

kommunerna en avgörande
riktning mot de övergripande mälen. Enligt plan- och bygglagcn ska kommunerna
ta hänsyn till, och samordna sina översiktplaner med regionala
samhällsplanering spelar

roll för act

strategier.

för

skapa en samhällsutveckling

i

Strukturbildema äri det sammanhanget

ett

underlag

den kommunala översiktsplaneringen.

pä kön, älder och socioekonomi, där det är möjligt.
lnriktning för länstransportplanen och det regionala

Genomförandet sker genom samverkan inom

omräden och

insatser

inom omrädena

tio prioriterade

bidrar pi olika sätt

till

trafikförsörjningsprogrammet
Strukturbilderna pekar ut inriktningen för den länstransport-

plan och der traﬁkf‘drsörjningsprogram
län tar

Längsiktigt

program ska
h—qor

An:“

som Region Örebro

fram pä uppdrag av regeringen. Prioriteringarna
ta sin

utgängspunkt

i

i

dessa

strukturbilderna.

el

ngss\ra'rg*

Örebroregionens inspel

till

storregional, nationell och

internationell planering

Pä storregional nivä görs överenskommelser
prioriteringar
Enskißd

aktör

i

transportinﬁ‘astruktur

om gemensamma

och tägtraﬁk. Staten

Samverkan

ansvarar Für den nationella transportinfrastrukturen

krävs

ansvarar För internationell sträkutveckling. Strukturbilderna är

utgängspunkten ﬁir Örebro läns inspel

Den

till

regionala utvecklingsstrategin prion'terar

diir det

behäw en hög grad av sam ver/aan ﬁir att

/eurma ställa

am

till ett socialt,

ekonomiskt bällbart samhälle.
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EU

dessa planprocesser.

omra°a'en ‚vom är längxiktz'gt strategix/et viletiga ach

Kortsikügt

medan

miljömäm'gt och

Viktigaste ändringarna

kapitel 3

i

Ordet Nuläge har bytts

Startvärde efter-

till

som det är samma värde som nuvarande
RUS och inte ett uppdaterat nuläge.
i

överenskommelsen med partnerska-

Enligt

pet för regional utveckling

om

av RUS har

nödvändiga

vi

endast

gjor‘t

uppdatering

God

förändringar av effektmäl och indikatorer.

resursef‘fektivitet

Det fanns en obalans mellan de
gripande mälen.

V's'°'?

°°_*_‘

mlal

hade bare

„

_

Spräkhga andnngar av m|ndr9 karaktar.

har ändrats

Under Stark konkurrenskraft och Hög och
-""‚

jämlik livskvalitet har

::”ä"

:"

och det speglar

RUS. Därför har

ringar

inom ramen

Iagt

till

rer (vi har

t.

Vi

gjort

till

God

vattenförsörjning. Vi

har ocksä bytt ut fyra av de nuvarande

smä föränd-

indikatorerna

för befintliga indikato-

som

bättre speglar effektmä—

lens syfte.

ex. bytt källor för statistik för

att förenkla uppföljningen).

ringar har markerats

med

Dessa föränd-

grön

text.

Vär vision och övergripande mäl

3.

Vision
Örebroregionen — Sveriges

hjärta.

En

attraktiv

och pulserande region

För alla.

Vära övergripande mäl
Hög och jämlik

Stark konkurrenskraft

Dessa

vi

tvä effektmäl och Säkrad vattenförsörjning

_

—:

i

tre över-

resursef'fektivitet

fyra effektmäl

inte innehället

|ndnkatorer

..

God

tre

God

livskvalitet

övergripande mäl för Örebro läns utveckling motsvarar de

tre

resurseffektivitet

aspektema av hällbarhet: ekonomisk,

social

och

miljömässig.

Utveckling

i

balans

Uwecklingsinsatser och investeringar ska leda
kurrenskraft. Samtidigt

inte

fiir

till

utVecklingen är heroende av art ekosystemen är

Jämställdhetsintegrering

i

allt vi

]ämställdhet mellan kvinnor och

män

i

livskvalitet för länets alla invänare

och

till

stark

kon-

i

balans.

gör
är ett nationcllt prioriterat

vision använder vi jämställdhetsintegrering

Etiskt förhällningssätt

hög och jämlik

de planetära gränserna överskridas, eftersom bilde människors hälsa och den ekonomiska

i

mäl och en förutsättning

hela den regionala utvecklingsstrategin och

i

för utveckling. För an:

nä vär

der faktiska utförandet.

det regionale utvecklingsarbetet

Varje människa ska betraktas

som unik och

okränkbar. Det är nyckeln

till

est

jämlikt och jämställt län där medborgar—

nas olikhet och olika behov blir tillgodosedda. Därför ska ett systematiskt värdegrundsarbete, där värden

och eftersträvansvärda, prägla den regionala uwccklingsstrategin.
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som

är

goda

*

Vära effektmäl 2030
Effektmäl och indikatorer för stark konkurrenskraft

Det övergripande mälet
försörjning,
kraft,

om stark konkurrenskraft

följs

upp och

preciseras av följande effektmäl: Förbättrad

ökad kunskapsintcnsitet, ökad innovationskraft, ökad entreprenöriell

ökad global konkurrenskraft, ökad

Indikatorer

i

tillväxt

näringslivet

i

regionala utvecklingsstrategin

Effektmäl

som

är

aktivitet,

och ökad produktion inom

kopplade

till

kompetens-

ökad nationell attraktions-

areella näringar.

effektmälen:

Indikator

Eftergymnasial utbildning — Andel befolkningen, 25—64 är, med minst tväärig eftergymnautbildning ska öka. Skillnader meilan kvinnor och män ska minska. Startvärde 2016: kvinnor

1.

i

sial

42, 6 procent,

män

29, 8 procent

Förbät'trad

kompetensförsörjning

Övergäng

2.

till

högre studier - Andel

elever

högske+es+ud-ier eftergymnasial utbildning
Skillnader mellan kvinnor och

män ska minska.

hﬁof+lesaknas-Startvärde 2017

produkten, ERP;

|

avgängna frän gymnasieskolan som päbörjat
3 är ska vara minst 45-50 procent är 2030.
Startvärdei‘G-1-Gé—7—weeerri—kensuppdelad—

män 38:

procent: Totalt 45, kvinnor 51,

FOU (forskning och utveckling) — Andel FoU-investeringar av bruttoregionalska öka mer procentuellt än ijämförbara län. Startvärde 2015: Örebro Iän

lnvesteringar

1.

mom

|

1,3 procent, riket 3,3 procent

Ökad

kunskapsintensitet

Säld högspecialiserad värd — Högspecialiserad värd som förmedlas till invänare andre regimiljoner kronor ska till är 2030 öka med minst 100 procentjämfört med är 2016.

2.

i

oner/Iänder

i

Startvärde 2016:

355 mnkr

Kunskapsintensiva företag — Andel personal med minst treärig högskoleutbildning privat
företagssektor ska vara minst 20 procent 2030 Startvärde 2016: Örebro Iän 13,2, riket 20,9
1.

Ökad innovationskraft

i

procent

Universitetssjukvärd — Andel enheter som uppfyller

2.

ska öka

till

kriteriet för universitetssjukvärdsenhet

minst 75 procent är 2030 Startvärde 2017:

60 procent

cirka

Nystartade företag — Antal nystartade företag per 1 000 invänare ska vara högre än snittet för riket. Startvärde 2016: Örebro Iän 10,3, riket 11,8
1.

Ökad

entreprenörie/I

Överlevnadsgrad hos företag — Antalet konkurser per 100 nystartade företag och
minska. Startvärde 2016: 8,3

aktivitet

2.

Ökad net/one]!

Startvärde 2016: Örebro Iän 15,8, riket 17,4 procent

Företagsetableringar - Andel svenska och utländska företag som etablerats

1.

attraktionskraf‘t

Gästnätter —

2.

Totalt antal gästnätter per är

2016. Startvärde 2016:

1

länet

ska

ska öka.

minst 33 procent jämfört med

269 443 näher

Utlandsägda företag — Andel utlandsägda företag

1.

med

ska öka

i

är

Ökad global

Startvärde 2016: Örebro län 4,3, riket 4,4 procent

konkurrenskraft

2.

i

länet

ska vara minst sex procent 2030.

lnternationaliseringsgrad — Andel företag där minst 20 procent av omsättningen gär

till

export ska öka. Startvärde 2016: Örebro Iän 3,3, riket 4,8 procent
1.

Tillväxtföretag — Andel företag

ställen

Ökad

med

minst 10 anställda

med 1—9 anställda som växer med 7 anställda, samt arbets—
som ökar entalet anställda med genomsnitt 20 procent per är,
i

under en treärsperiod ska öka. Startvärde 2016: Örebro
tillväxt

i

näringslivet

Iän 15,1, riket 15,1 per

1

000

arbetsstäl-

len
2.

Produktivitet — Bruttoregionalprodukt per sysselsatt ska öka mer procentuellt än
län. Startvärde 2016: Örebro Iän 810 tkr, riket (BNP/sysselsatt) 901 tkr

i

jämför-

bara
1.

Ökad produktion inom

ha

aree/la näringar

2.

Jordbruksmark —

Areella näringar

Total areal

—

jordbruksmark

i

Örebro

Iän

ska öka. Startvärde 2016: 112 696

Produktionsvärdet inom jordbruk och ﬁske ska öka. Startvärde 2016:

1

028 mnkr

11
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Effektmäl och indikatorer för hög och jämlik livskvalitet

Der övergripande mälet
ker,

om hög och jämlik livskvalitet följs upp och preciseras av följandc effektmäl: Goda uppväxtvill-

goda försörjningsmöjlighctcr, goda möjlighetcr

delaktighct och inﬂytande, attraktiv boende- och närmiljö,

till

god

och jämlik hälso- och sjukvärd och god och jämlik folkhälsa.

Indikatorer

regionala utvecklingsstrategin

i

Effektmäl

som

är kopplade

till

effektmälen:

Indikator

Framtidstro — Andel barn

1.

&

ärskurs 9

som

Skillnaden mellan flickor och pojkar ska

har en

ljus

minska

framtidstro ska

2017

Startvärde

i

öka jämfört med 2017.

procent: flickor 74, pojkar

81

Goda

uppväxtvi/Ikor
2.

Bam

familjer

2015
1.

i

i

ekonomiskt utsatta familjer — Andel ham 0—17

ska minska jämfört

med

procent: flickor 22, pojkar

som

lever

i

ekonomiskt utsatta

22

Sysselsättningsgrad — Andel förvärvsarbetande nattbefolkning, 20—64 är ska öka. Skillnader

mellan olika grupper ska minska. Startvärde 2015
83. Utrikes födda: kvinnor 44, män 49

Goda

är

2015. Skillnader mellan grupper ska minska. Startvärde

i

män

procent: Inrikes födda: kvinnor 81,

försörjnings
2.

möjligheter

Slutförd gymnasieutbildning — Andel elever

ska öka jämfört

med

värde för eleverna

som

som

slutfört gymnasieutbildning

och

läsär 2015/16. Skillnader mellan kvinnor

män

inom

började läsäret 2012/13 och senastéslutförde läsäret 2015/16

totalt 73,0, kvinnor 77,1,

män

fyra är

ska minska.
i

Start-

procent:

70,9

Mellanmänsklig tillit — Andel barn ärskurs 9 samt antal vuxna som liter pä andre människor
ska öka jämfört med 2017. Skillnaden mellan kvinnor och män samt grupper med olika
utbildningsnivä ska minska. Startvärde 2017 procent: flickor 44, pojkar 58, kvinnor 73, män
73. Förgymnasial utbildning 63, gymnasial utbildning 69, eftergymnasial utbildning 82
1.

i

i

Ökad grad av

delaktighet

och inf/ytande
2.

Valdeltagande — Andel som

boende- och

kommunalval ska öka jämfört med

2014

män 88 Kommunalval:

1.

närmiljö

riksdags- och

i

män och

i

procent: Riksdagsval: kvinnor 86,

Bostadsmarknad

i

2.

Trygghet

i

kvinnor 84,

närmiljön — Andel

ham

i

som känner

ärskurs 9 samt andel vuxna

utbildningsnivä ska minska. Startvärde 2017

i

balans. Start-

i

sig

trygga

män samt grupper med

i

olika

män

procent: flickor 82, pojkar 95, kvinnor 90,

93. Utbildningsnivä: förgymnasc'al 84, gymnasial 90, eftergymnasial

94

Förtroende — Andel befolkningen som har start aller mycket start förtroende för hälso- och
sin helhet ska ökati1190 procent till är 2030. Startvärde 2016: Region Örebro Län
i

sjukvärden

i

69,8 procent,

God och jämlik

män 85

kommuner

bostadsomrädet ska öka. Skillnaden mellan kvinnor och

1.

valet

olika äldersgrupper ska minska. Startvärde

balans — Samtliga kommuner ska ha en bostadsmarknad

värde 20171tre av tolv
Attraktiv

röstar

2014. Skillnaden mellan kvinnor och

riket

59,7 procent

hä/so—
2.

och sjukvärd

Tillgänglighet — Andel av befolkningen

fätt

som

väma mindre än
fär

tre

dagar ska öka

till

som

söker primärvärd

operation/behandling utförd inom värdgarantitid

(alle

personalkategorier)

som

2018 - Andel patienter
(90 dagar) ska öka till 100 procent.

100 procent. Ny

indikator frän

Startvärde 2016: 73 procent
1.

Självskattat hälsotillständ — Andel unga

vuxna som anser

sig

i

ärskurs 2 pä gymnasiet samt andel

ha gott allmänt hälsotillständ ska öka jämfört

med 2017.

Skillnaden mel-

och män samt grupper med olika utbildningsnivä ska minska. Startvärde 2017
procent: unga kvinnor 64, unga män 77, kvinnor 67, män 73, Utbildningsnivä: förgymnasial 57,
gymnasial 71, eftergymnasial 80
lan kvinnor

2.

God och jämlik

fo/khä/sa

Levnadsvanor — Andel unga

i

riskbruk av alkohol/fysisk aktivitet)

och

i

ärskurs 2 pä gymnasiet samt andel vuxnas levnadsvanor (röker/
ska förbättras jämfört med 20174 Skillnaden mellan kvinnor

mellan grupper med olika utbildningsnivä ska minska. Startvärde 2017
Andel rökare: unga kvinnor 7, unga män 6, kvinnor 7, män 7, förgymnasial utbildning
gymnasial utbildning 8, eftergymnasial utbildning & Riskkonsumtion av alkohol: unga

män samt

i

procent:
11,

kvinnor 18, unga

män

16, kvinnor 9,

män

15, förgymnasial utbildning 9, gymnasial utbildning 5,

eftergymnasial utbildning 10. Fysisk aktivitet
1

gäng veckan), kvinnor
i

36,

män

unga kvinnor

71,

unga män 74 (tränar minst

39, utbildningsnivä: förgymnasial 27, gymnasial 38,

eftergymnasial 45 (minst 300 aktivitetsminuter

i

veckan)

12
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Effektmäl och indikatorer för god resurseffektivitet
Det övergripande mälet
giftfri

miljö,

lndikatorer

om god resurscffektivitct följs upp och preciseras av följande eﬂektmäl:

Begränsad klimatpäverkan,

ökad biologisk mängfald och säkrad vattenförsörjning.

i

regionala utvecklingsstrategin

som

är kopplade

till

effektmälen:

Effektmäl

Indikator

Minskad

till

Utsläpp av växthusgaser — Ton koldioxidekvivalenter per är ska minska med 60 procent
är 2030 jämfört med 2005. Startvärde: 2005: 1 832 ton COZ—e, 2015: 1 352 C02-e

2.

Energieffektivitet — Total slutanvändning av energi per bruttoregionalproduktenhet (kWh/

1.

klimatpäverkan

miljoner kronor) ska vara
1.

Fariiga

2 500 ton

ämnen
till

—

1,

minst 50 procent effektivare är 2030 jämfört med 2005.

Luftföroreningshalter — Utsläpp

till

luft

av kväveoxider (Nox) ska minska

till

2030. Startvärde 2018: 3 800 ton

Gifrfri mi/jö

2.

Förorenade omräden — Antal ätgärdade omräden ska öka

till

15 omräden per

är.

Startvärde

20191 12 omräden
1.

Använding av skogsmark — Andel

8 procent

Ökad bio/ogisk mängfa/d

till

hektar formellt Skyddad produktiv skogsmark ska

öka

till

är 2030. Startvärde 2016: 3,4 procent

Skyddad natur — Areal Skyddad natur totalt, dividerat mod area! totalt det geografiska
omrädet ska öka till 10 procent till är 2030 Med Skyddad natur avses omräde inom nationalpark,
2.

i

naturreservat naturvärdsomräden och biotopskyddsomräde. Startvärde 2019: 5,2 procent
1.

Grundvattenförekomster — Andel grundvattenförekomster med god kemisk och

status ska öka

God

99,8 procent

är

till

2030

kvantitativ

Startvärde 2014—2016: 99,1 procent

vattenförsörjning
2.

Vattenskyddsomräden — Andelen vattenskyddsomräden för grundvattentäkter och
90 procent till är 2030, Slartvärde 2020: 73,6%

täkter ska öka
1.

Mer bioekonomi och
(IT/<

till

u/ära f/öden

Avfall

inkl.

2.

ytvaiten-

till

som materialätervinns

biologisk behandling ska

öka

Bioekonomins ende! av BRP

— Andel hushällsavfall
till

som

samlats

in

för materialätervinning,

minst 60 procent är 2030. Startvärde 20191 37 procent

ska öka

till

minst 16 procent är 2030. Startvärde 2017? 8,1

procent.
1.

Förnybar energi — Energianvändningen

i

Örebro

Ökad ande/ förnybar

förnybar energi. Startvärde 20181 57,3 procent.

energi

2.

Elproduktion frän

sol,

vind och vatten ska öka

till

län ska är

2 200

2030 bestä av minst 80 procent

GWh

är

2030

Startvärde 2018:

478

GWh.
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Viktigaste ändringarna

i

Viktiga perspektiv

Det här är helt nya texter och de är skrivna

som en
°

pitch

med den

'

Presentera Iösningen

-

Vilka fördelar har det att jobba sä här?

Varför

Örebro

med

län.

!

den utveckling
den

miljö

bidra

samspelar
alltid

i.

till

människorna som

för

framtiden. Därför behöver

i

ästadkomma

vi vill

lever

vi

de

till

utvecklingsfrägor är

dag och

vi

lever

och verkar

till

grupper av människor och

och ekonomiska övergripande mälen som

med varandra för en hällbar utveckling.
med 055 arbetet med strategin.

ska ha

perspektivet

genomförandet?

lnkludering.

En viktig utgängspunkt är att genomförandet av strategin ska

sociala, miljömässiga

i

Perspektivet Integration har ändrats

i

hela tiden ha klart för 055 hur

faktiskt päverkar olika

med

jobba

vill vi

för att fä kraft

Värt arbete

här formen:

Beskriv problemet/behov

Här är fern perspektiv

|

alla

som

uppdraget ingick

ring,

vi

till

men under

att lägga

Digitalise-

till

skrivprocessen växte det

Att tänka nytt. Här ryms digitalisering,

nya arbetssätt, systeminnovation och

i

resiliens.

Att tänka nytt

Jämställdhet
Kvinnor 0Ch

män

och sin eget

W Der handlar om

samma makt 3" forma samhället

Ska ha

Vi

inﬂytande‚ ekonomi, makt,

till

lever

i

en värld

som

Förändras snabbt. Megatrenderna,

utbildning, hälsa, arbete och fysisk integritet. Att ha en inkomst

tur andra trender. Samhällsförändringarna innebär bädg

som

ninggr och möjligheter för en hällb3r regional uweckling_

gäl' att

räda över

försörja Sig pfl

sitt

cget

liv.

äl'

en förutsättning för

Ojämställdheten

Bland annat jobbar Her kvinnor än

0Ch arbetsmarknaden

51"

tar sig

art

kunna

mänga

män mindre än

segregerad dä kvinnor 0Ch

som

exempel digitalisering och ökat hällbarhetsfokus driver

sin

i

utma—

uttryck.

de önskar

Vi behöver därför bygga

män

Med

i

St01'

resiliens

menar

vi

och utvecklingskapacitet.

resiliens

en längsiktig förmäga

art stä

emot och

utsträckning har olika yrken. Detta fär negativa konsekvenscr

klara av

bäde

kunna möta bäde kända samhällsutmaningar och oförutsedda

FÖ1'

individen 0Ch för samhället.

Det regionala utvecklingsarbetet ska bidra
ställdhet mellan

samma

och

art

kvinnor och män. Kvinnor och

Fdrutsättningar att nä inﬂytande

lingsarbetet

till

fä tillgäng

till

i

uppnä jäm-

män

ska ha

händelser.

Med

strategiskt

och

intressc
att

utwcklingsfrägor och

Vi kan ästadkomma nya Iösningar av de resurser

samband mellan jämställdhet och ekonomisk

För

art lyckas fär vi inte läta oss

är

god

kvalitet för säväl

barn

som

barn

mänga kvinnor

aller äldre

vi

redan

mod. Vi behöver

vara modiga, kreativa och Föränd—

ringsorienterade och utveckla arbetssätt

som

vägleder 055 vid

komplexa utmaningar.

att arbeta deltid för art ta

anhöriga.

Der behövs

bidra

till

lös-

innovationsinsatser av systemkaraktär, sä kallad

systeminnovation,

hand

art

ningar pä samhällsutmaningarna och ta vara pä möjligheterna.

äldre äldre

Om dessa tjänster inte är tillräckligt dimensionerade

väljer annars

som

tas tillvara.

en förutsättning för ökad jämställdhet mellan kvinnor och

män.

vara pä

hindras av begränsande

Enskilda innovationer räcker clock inte ﬁir
Välf‘ärdstjänster av

att arbeta
ta

normer, invanda tankemönster och metoder. Stora förändringar
kräver

När kvinnor och män väljer utbildning och yrke efter
och fallenth — och inte efter kön — ökar sannolikhctcn

bäde kvinnors och mäns kompetens

med

art

det regionale utvcck-

utvecklingsresurser.

]ämställdhet är en Förutsättning för en hällbar utveckling och

tillväxt.

menas möjlighet

utvecklingskapacitet

längsiktigt

och vidareutvecklas för

sig

möjligheterna.

har.

det ﬁnns ett

en Förändring, äterhämta

om

alltsä

förändringar

i

uwecklingen av hela

samhällsomräden, sektorer och näringsgrcnar. Här behöver
pröva nya utforskande arbetssätt

som

utgä.r frän insikter

vi

om

invänarnas behov och samskapande för längsiktigt hällbara
Iösningar.

& L
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:

Genom

att

experimentera, testa

i

och skapa demon—

liten skala

strationsplattformar möjliggör vi lärande och skapar innovationskraft för hällbar utveckling. Art ta risken att misslyckas
är

en del av lärandet. För

gemensamt ledarskap

att

öka takten

präglat av

omställningen krävs

i

delat ansvar

tillit,

och

ger möjligheter
olika

till

omräden. Ett

och konkurrenskraft.

Insatser sker visserligen regionalt

inom

och unga
barn och unga,

i

genomför

i

länet tar

samma EU-strategier

grund, ska kunna utveckla sina kompetenser, kunskaper och

vidare pä vär länga historia

god utbildning. Vi

ligheter

till

goda uppväxtvillkor och

nu och genom

hela

ge dagens barn möj—

ett gott liv

arbete och egcn försörjning. Art chkas

skyddande faktorema

vill

Für barns hälsa

i

som vuxna med

kan

länet.

är trygga

kan de växa upp

Det

till

vuxna som

är därför centralt för

för barn

den

god start

och unga

i

hela

Bamperspektivet och barnrättsperspektivet ska vara

med starken

nätverk stärker länets konkurrcnskraft

samverkan mellan olika aktörer

ungdomar ska ha makt

att

forma sina

liv

med och

ett internationellt

gemen-

i

internationella

band och

genom ny kunskap och

andra länder.

tillit till

och

samhället och kunna vara

bidra, det är bilde en mänsklig rättighet

nödvändighet för

att klara vära

och en

utmaningar. Diskriminering

utifrän älder, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion,

funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet
social situation eller bostadsort.

inﬂytande övcr samhällsutvecklingen.

underskott pä personer
säväl offentliga

arbetskrafts-

Goda

Därför är der viktigt

till

In kludering

och ge jämlika uppväxtvillkor

vägledande. Alla

hänsyn

och uweckling, hät och

livet.

ta tillvara sina möjligheter.

livet

resultat blir

skolan en av de starkast

regionala utvecklingen att skapa, stötta och stärka en
i

men

utgör de viktigaste ramarna. Art bygga

Alla människor ska känna

När barn och unga

lokalt‚

perspektiv där FN:5 globala mäl, Östersjöstrategin och

ﬂickor och pojkar‚ oberoende av social och ekonomisk bak—

tillgodogöra sig en

och

en internationell kontext, där samarbete

EU är en naturlig utgängspunkt.

att det vi
alla

samarbeten inom

pä värt regionala

utvecklingsarbete stärker handlingsförmägan vilket ökar Örebro
läns attraktivitet

ofta endast möjligt

Förutsättningarna behöver stärkas für an

till

internationellt perspektiv

strategisk

samverkan.

Bam

päverkan och kan leda

som

]

I

eller uttryck,

länet räder ett allt större

arbetsför älder Vilket leder

privata arbetsgivare fär

allt

till

att

svärare att klara

och kompetensförsörjningen.

uppväxtvillkor skapar en positiv tro pä framtiden och

ger en grund för att känna

och pojkar gör
kulturell

som

va]

bakgrund

fiir

tillit till

samhället.

inte begränsas av

kön

När Her ﬂickor
eller social eller

der positiva effekter Für samhällct. Till

exempel förbättras Förutsättningarna för

att säkra

det framtida

Att stärka sammanhällning,

tillit

het är därför viktigt. Tillgäng

till

och möjlighct

till

delaktig-

arbcte och studier Förbättrar

kompetensförsörjning, stärker inkludering och integration samt
bidrar

till

en ökad befolkning

i

länet.

kompetensbehovct.

Genom

att Förbättra tillgängen

till

sysselsätming, öka och bi—

behälla anställningsbarheten‚ främja livslängt lärande ges

Internationellt

samarbete

som varken

Länets utmaningar och utvecklingsmöjligheter är inte geograﬁskt isolerade.

En

hällbar regional uweckling kräver därför

internationellt förhällningsätt

och samarbete.

ﬁnns det samhällsutmaningar som
inte

kan

I

sig

i

arbets—

unga

arbetar eller studerar bättre möjlighet art etablera

och

samhällslivet.

Det främjar även integrationen

av nyanlända och den sociala inkluderingen.

en global värld

lokala eller regionala aktörer

lösa pä egcn hand. Därför stärks regionalt utvecklings-

arbete av internationellt samarbete och ett sädant

engagemang

När ﬂat

är

med och

bidrar

i

samhället, stärker der länets

konkurrenskraft och ger en högre och

mer jämlik

livskvalitet

i

befolkningen.

M—i "? &
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Viktigaste ändringarna

Det här är

l

kapitel

i

4

stor del nyskrivna texter.

till

nuvarande RUS innehäller omvärldskapittexter omvärld, fakta och önskvärda

Iets

lägen. Här beskriver

vi

endast trender

omvärlden och förutsättningar värt

i

Iän

i

.

som

_

berör flera prioriterade omräden.

Vad

sedan

vi

vill

göra och vart

vilka möjligheter vi ser,

omvärlden päverkar förutsättningarna för 055 Örebro län. Strävan
hällbarhet — social, miljöm'ässig och ekonomisk — blir allt viktigare utveck-

Förändringar
efter

i

i

handlingar.
vi

former huvudsakligen framtiden: omvärlden och vära egna

detta kapitel beskrivs trender

|

sedan

göra och vart

vill

vi vill

i

omvärlden och värt

nä, beskrivs

i

de

vare sig vi

alla delar

De

vill eller inte.

—

av samhället

sering, digitalisering, urbanisering,

derna verkar inte var för

samband och

För

med

man

"air

— kurma arbeta

agilt,

ha kunskap

ring, vera var vi Ska rikta blicken för art se

ekonomi och

om scenarioplane—

en förändring, samt

art vara resilienta.

andra trender. Megatren-

päverkar varandra

samhällsutmaningar.

sig stora

om

vara medvetna

sig,

?.

demograﬁska Förändringar

sin tur

i

-

omrädena.

skapacitet

har djupgäende päverkan pä

näringsliv, politik, kultur,

‚

„

‚

medan vissa trender skruvas ner ellcr tar en oväntad
Denna osäkerhet gör an: det viktigt att ha omställning—

hama.

minst pä enskilda medborgare. Fern megatrender: globali—

samt hällbarhetsfokus, driver

att

i

accelereras,

Megatrender är stora kraftiga förändringar som päverkar 035

inte

i

Större omvärldstryck pä regionerna

komplexa

Globaliseringen innebär ett

Genom

nerna.

trenderna kan vi möta bäde kända och

okända utmaningar och vända dem

till

som

möjligheter.

Der

allt

större omvärldstryck pä regio-

är tydligt art det är regionerna snarare än mationen

är bärare av konkurrensfördelama.

Den

regionala utveck—

lingen är en förutsätming för nationens prestationsf‘örmäga.
Attraktiviteten för människor, kapitel och idéer är avgörande

Kapacitet

omställning

till

Förutom trender kammer även
päverka

uppe

nä och
tio

omrädena.

Iäns förutsättningar.

tio prioriterade

Megatrender som driver andre trender
alla,

vi vill

kommer de

i

lingsarbetet. Tvä krafter

Vad

prioriterade

det

i

css.

Här

viktigare

vi

i

skrivandets stund är mitt

hur

En

viktig förutsättning för

väl länet

kan

utvecklas.

Örcbro

län är att vi samverkar

Stockholm—Mälarregionen och andra angränsande

exempel. Oförutsedda händelser kan vända

ett tydligt

för

särskilda‚ oförutsedda händelser

den pandemi

är

allt

med

län, för att

tillsammans vara konkurrenskraftiga pä den globala marknaden.

upp och ner pä mycket av det givna och gör am den förutsägbara framtidshorisonten minskar.

Den världspolitiska kartan
i

Ibland kan en oförutsedd händelse päverka samhället sä mycket
art der blir

en

kris.

gär cfter krisen
skifte?

Frägan är vad

vad

——

blir

Krisen kan leda

till

som

bestär

och vad som

en parentes och vad
att

blir ett

därcftcr visade pä en

äter-

Denna

paradigm-

är

under omstöpning. ]ärnridäns

trend verkar

öppenhet och nedmontering av

nu

globalt bytas

nationalism. Flera av konﬂikterna

en redan päbörjad omställning

fall

början av 1990—talet och EU:S utvidgning under decenniet

i

gränser.

met en trend med mer

världcn

fiir

konsekvcnser

längt utanför de direkt berörda ländema.

Nägra sätt som pandemin päverkat samhället
Teknisk omställning

Vi har förändrat

arbetssätt och använder ny teknik och
digitale lösningar

i

högre grad. Ökad

digitalisering har gjort arbete

bildning

mer oberoende av

och

ut-

fysisk plats.

Ökad ojämlikhet

Sysselsättningen

har minskat och arbetslösheten ökat.

Det har drabbat

dem som reden

pandemin hade en svag
arbetsmarknaden

Hällbarhet
är positiva

i

till

fokus

Fler

än nägonsin

företagens hällbarhets-

arbete och pandemin har päverkat
förtroendet för arbetet
sociala frägor

i

med

miljö och

en positiv riktning.

ökad ojämlikhet

genom reden
förstärks. Ett

i

värdekedjorna

risk för

hälsa framöver Lex.

beﬁntliga ojämlikheter

minskat idrottande blend

ning

i

skolan kan ocksä bidra
i

till

ökad

hälsa.

16
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globala

i

som kan
blir

leda

till

att

kortare och mindre

framtiden. Behovet av säkrade

materialflöden vid kriser har
viktigare.

Store

globale produktions- och

pä

barn och unga och distansundervis-

ojämlikhet

i

leveranskedjor,

och personer

födda utomlands. Det finns

störningar

före

ställning

— unga

Förändrade värdekedjor

blivit allt

..—.„

‚

och arbetsmarknad

Ett näringsliv

i

omvandling
och arbetsmarknad

Ett näringsliv

omvandling ger länet

i

möjligheter act utvecklas. Teknisk utveckling har präglat

samhällsutvecklingen under läng tid och tcknikspräng har

men även ställt nya
med automatisering, ro-

inneburit nya möjligheter för näringslivet,
krav. Digitalisering

i

kombination

och datadriven

botisering

aﬂ‘ärs—

och organisationsutveckling

ger nya möjligheter för Företag och organisationer att skapa

ökad kund- och medborgamytta. Cirkulära aﬂ‘ärsmodeller
och hällbara innovationer skapar konkurrensfördelar för bäde
beﬁntligt näringsliv och för att attrahera nya etableringar

till

länet.

Örebro län har branscher som
ta

genom

art

i

skullc

kunna öka

högre grad använda data som

sin aff‘a'rsnyt-

aﬂ‘airsdrivarc,

ändrade konsumtionsmönster hos kunder och Företag

hitta

samt öka automatisering och elektriﬁering. Logistik och
handel är

sädam omräde,

ett

parti-

industrin ett annat.

Nya
Industrin är en drivande näringsgren

mänga och

bidrar starkt

länet

som

sysselsätter

den regionala ekonomin. Indu-

till

har under Hera är genomgätt en strukturemvandling, där

strin

bland annat automatisering gjort

men

allt

Den

industriella utvecklingen har även inneburit art

större del av industrins arbetc

tom. Denna utveckling

ställer

kompetenser och pävcrkar hur
vecklar 055 bäde innan och

i

som nya

i

nätverk och ekosystem kan uweckla

tjänster

skapar konkurrensfördelar,

övergängen

till

och produktionsmetoder som

tillväxt

i

sin tur

företagen samt bidrar

i

en cirkulär ekonomi och

ett hällbart

till

samhälle.

art sysselsättningen minskar,

teknikutvecklingen har samtidigt skapat nya typer av

arbeten.

en

i

typer av samarbeten

innovationer

ﬁlms inom

höga krav pä
vi utbildar

tjänstesek-

olika former av

och kompetensut-

Klimatutmaningen kräver omställning
En

innebär inte bara
att vi

arbetslivet.

— och

av länets

hela världens

utmaningen som kräver en
att vi

—

största

utmaningar är klimat-

stor omställning

i

Den
man ocksä

samhället.

behöver minska vära utsläpp,

behöver minska materialanvändningen, stärka den biolo-

giska mängfaldcn och ändra beteenden. Utsläppen av växthus-

Tätbefolkade och folkrika regioner är ofta mer attraktiva för

gaser hat minskat

företagsetableringar och investeringar eftersom dc har lättare

fortsättningsvis

at: hitta rätt

kompetens jämfört med mindre tätbefolkade

regioner. Förbättrade pendlingsmöjligheter leder

människor

snabbare förstoring av

till

till

mälet

om

att inte

att

sina jobb,

en dryg tredjedel
dustri.

Ökad

Globalisering driVer ekonomisk utveckling och en mycket

ekonomin Örcbro
i

nomiska värdekedjorna. För

som
för

Sverige, är rörligheten

hur

stora.

vi lyckas‚

men kan

län är inﬂätad

ett liter Iän,

i

i

en liten ekonomi

att

men

brist

behöver

ha nägra nettoutsläpp. Transporter

följt

och

är

den

stär för

av utsläpp frän jordbruk, avfall och in—

inom transportsektom och

nä nettonollutsläpp

pä elkapacitet leda

till

i

industrin

samhället. Samtidigt kan

bindet För företagsetableringar.

de globala eko—

och ömsesidigt utbytc avgörande
ocksä innebära

decennicma,

radikalt för art vi ska klara det nationel—

elektriﬁering

är Viktigt för art

star del av

länet de senaste

enskilt största kategorin av utsläpp av växthusgaser

med en allt
arbetsmarknadsregioncrna som följd.

reser allt längre sträckor

la

i

minska

bcroenden

blir

Vi behöver ocksä arbeta med klimatanpassningar
det
ett

vill

säga art

bemöta

Förändrat klimat, För att

i

samhället,

undvika negativa konsekvenser av

eller
i

framtiden undvika skador av

till

exempel Översvämningar.
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Städerna växer, landsbygderna har
slutat minska

Demografiska utmaningar
Örebro län

nu

gär

in

samtidigt

i

ha.r

växt

med 30 000

invänare sedan 1970-talet. Vi

en period där antalet äldre över 80

som

andelen

minska. Det innebär

i

att

är ökar drastiskt,

förvärvsarbetande äldcr förväntas
f‘airre

behöver Försörja

Her.

Migration

och

att

i

befolkningsökningen. Eftersom migranter

högre utsträckning
till

arbetskraften.

jämfört

med

den minsta

i

1

är

i

i

länet pä 15

fir,

vilket främst beror

000 invänare.

i

länet.

— men
En

var

välf‘ärdstjänster

förallt

men

vill

en tätort

säga invänar—

med mer

än

om var de vill
Födslar.

bo som

Detta är en

och sydvästra

del.

stor resurs,

till

och

exempel för livsnödvändig
energi, biobaserade pro-

dukter och lokal förädling.

pä minskad

ocksä nya

— krav

Pöriindrad älders-

struktur fär stora konsekvenser ﬁir det lokala behovet av värd

och

och

framﬂirallt För länets norra

tätorter

folkningarna
ställer olika

pä ungas preferenser

Landsbygderna är en

Mänga

Demograﬁska förändringar

till

landsbygdernas Förutsätmingar är olika,

försörjning av vatten, livsmedel

invandring.

pä den offcntliga verksamheten

Men

med bil

sin tur päverkar genomsnittsälder

utmaning

arbetsför älder är det etc möjligt tillskott

2020

landsbygd ”tätortsnära”, det

all

i

dag är dock sysselsättningsgraden lägre

inrikes födda. Befolkningsökningen är

län är

vilket främst beror

Her invandrar än utvandrar är den enskilt starkast

drivande faktom

Örebro

na har mindre in 45 minuter
?)

har länge haft en star päverkan pä länets befolkningsutveck—
ling

I

nas öka

i

Örebro

som

län växer samtidigt

som

landsbygdsbe-

helhet inte minskar Iängre. Örebro län beräk—

med omkring

10 000

Den

huvudsakliga ökningen

stad,

men

även andra

ocksä för behovet av arbetskraft, fram—

inom värd och omsorg.
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— 20 000 personer

till

är

2030.

kammer sannolikt att ske Örebro
kommuner länet förväntas fortsätta öka.
i

i

Den

enskilt viktigaste faktorn För bostadspriser är tillgängen

arbete

inom

pendlingsavständ.

När

till

distansarbete gör avständet

mellan bostad och arbetsplats mindre viktigt ges möjligheter
platscr Vid sidan av

de stora sträken

har trendmässigt ökat

i

art utvecklas.

Sverige under

den senaste

den och der ﬁnns undersökningar som tyder pä

till

generellt löper större risk

Fc'or

ohälsa är personer

nedsätming och hbtq-personer.
har

Den ökade

utanFörskap för

lett till ett större digitalt

men

tioärsperio-

pä landsbygd och personer födda utanför Sverige.

även för de

med läg

utbildningsnivä, läg inkomst,

Förvämas öka

Kvinnor har

allt

med

art

mer gör

konsumtionen av
art tillgäng

infrastruktur är avgörande. Bredbandstäckningen

men

hat ökat,

ojämn

har längt kvar

tillgäng

till

till

päverka människor och Företag
härt.

an

i

länets

kommuner,

generellt högre utbildningsniväer

komplemcm

till

och psykiskt välbcﬁnnande samt högre

Der

är

vilket

kan

SG kommst

Örcbro län har en
lan

i

behörighet
i

i

samtidigt

som

"ein

skolan har

och den allmänna hälsan

ökar. Äldre personer

med sämre

livsvillkor

utbildningsnivä, sämre

mär sämre än de med

grund- och gymnasiesko—
i

riket när

gymnasieskolan. Vid sidan av undervisningen

fritid,

uppväxtvillkor, segregation och föräldrars

och kom-

av skolan. Befolkningsundersökningar visar att ﬂickor

im pojkar uppger

art

i

de mär bra.

samhället

vi ser att skillnaderna

och kommuner
personer

tidigare

till

i

ungdomar än

petenser. Psykisk hälsa är ocksä en viktig faktor för möjligheten

ﬁber.

Länets invänare har högre utbildningsnivä, inkomstnivä och
sysselsättning

men

ohälsotal.

situation star betydelse för utveckling av kunskaper

art klare

klyftor

läg mäluppfyllelse

nationella jämförelser och färre

lägre grad

Ökade

än män,

och sämre självupplevd hälsa

digital

synnerhet pä landsbygderna

Utvecklingen av nästa generations mobilnät

bli ct! starkt

till

Örebro län

i

der nationella mälet.

bredband bland

boende

art det fyr— eller

lägre inkomst, lägre sysselsättning

digitala tjänster

synnerhet äldre,

i

Distansarbete

femdubblats under pandemin.

Ett ökat distansarbete kombinerat

med funktions—

teknikutvecklingen

—

det

är god,

Flera

kommuner

i

länet har en förhällandevis

hög andel äldran-

de befolkning, invänare

med

mellan olika grupper

samt högre

medan andra

mär sämre än yngre och
vill säga de som har lägre

inkomstniväer, hög andel förvärvsarbetande och utbildningsni—

ekonomi och de som saknar

bättre livsvillkor.

arbete

——

Andra grupper som

vä samt

arbetslöshet,

mänga

barnfamiljer.

lägre

inkomst och utbildningsnivä
har förhällandevis höga

Den socioekonomiska

en päverkar den regionala utvecklingen

genom de

utveckling—

samhällsut—

maningar och möjligheter som de innebär.
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Viktigaste ändringarna
Tydligare skrivningar

i

5.1

om

samverkan mel-

lan länets näringsliv, oﬁentliga organisa-

tioner och Örebro universitet.

kommer

Hällbarhet
t.ex.

i

pä ﬂera

in

ställen,

de strategiska inriktningarna

Ökat fokus pä
försörjning

digitalisering

som

och

elkrafts-

konkurrensfördel.

W‘ä’arrv

.

Övergripande mäl

God
“’I'rt'eäu

rseffektivitet

'

Förbättrad kompetensförsörjning

Goda

'
!

uppväxtvillkor

-

Minskad klimatpäverkan

-

Giftfri miljö

-

Ökad

-

God vattenförsörming

}

‘

'

-

Ökad kunskapsintensitet

-

Goda försörjningsmöjligheter

Ökad innovationskraft

'

Ökad grad av delaktighet och

;

}

biologisk mängfald

.

i

inflytande
.

'

‘

Ökad
Ökad

‘

entreprenöriell aktivitet
'

Attraktiv boende- och närmiljö

-

God och

jämlik hälso» och sjukvard

'

Ökad

global konkurrenskraft

'

Ökad

tillväxt

'

Ökad produktion inom

i

'

God och

jämlik folkhälsa

Mer bioekonomi och

.

nationell attraktionskraft

cirkul'a'ra

?

!

E

flöden

Ökad andelförnybarenergi

-

näringslivet
areella

näringar

Nuläge och utmaningar

Vi

behöver attrahera

fler

etableringar och

investeringar

lönsamt

litt

men

med övriga
Företag som stär inför

Näringslivet är lönsamt och tillväxten ligger
riket.

Mänga

De

lokalt särbart näringsliv

länsbor jobbar

en stor omställning kopplat

i

tillverkande

till

i

nivä

och kom-

teknik, hällbarhet

senaste ärens stora etableringar av centrallager och logistik—

verksamheter har beﬁist Iänets

Nordens mest

centrala läge

innebär en konkurrensfördel
investeringar även

petcns.

Det

är viktigt act

Örebro

län rustar sig

denna omställning. Der ﬁnns potential

som

i

och arbctar för

art stärke

Örebro arbetar

branscher

stödjer tillverkningsindustrin. Flest nya jobb skapas

i

dag

mans

Art kunna erbjuda

Sveriges största

arbetet

med

branscher.

I

jämvägsknut

art attrahera större

Business Region

kommuner och Region Örebro
ännu Her

ﬁir att attrahera

Fdretag,

län tillsam-

kompetens och

inves-

i

teringar. Länets

växande smäföretag. Företagsklimatet är överlag gott och visar
generellt

i

inom andra

tolv

attraktivitet.

med

som behöver

goda elkraftsförsörjning är cn konkurrensfördel

bibehällas

i

takt

med ökad

elektriﬁering.

pä positiva trender. Flera orter är särbara pä grund

av att de är beroende av enskilda större Företag, strukturer pä ar-

betsmarknaden, Företagandets omfattning

eller företagsklimat.

Det behövs mer stöd för
Uwecklin“gen
snabbare för

Kunskapsinnehäll och internationaliseringsgrad

mot

mer

ett

att säkra

ett hällbart näringsliv

hällbart näringsliv behöver gä

konkurrcnskraft och en

hälle

tillväxt.

Stöd för investeringar och olika kunskapshöjande insatser

Kunskapsnivän

i

der

som produceras

är relatin läg

med

till

frägas. Fler Företag

efter-

behöver nyttja digitaliseringens möjligheter.

exempel sjunkande FoU—investeringar och en svag utveckling
i

antal kunskapsintensiva företag. Universitetssjukhuset

sin högspecialiserade hälso—

tillsammans

om

i

med

och sjukvärd utgör

universitetet

ett

med

undantag,

och nischadc exportföretag runt

Stärkt entreprenörskap skapar förnyelse
Flest

nya jobb skapas

i

i

näringslivet

växande smäförctag. Vi behöver nya

företag för att fortsätta utveckla en livskraftig ekonomi.

länet.

Örebro

län liggcr under rikssnittet när der gäller nyföretagande, nägot

Andelen internationella företag

men

ligger strax

under

rikssnittet

andelen exporterande smäföretag har ökat och ligger sedan

eu par

är över rikssnittet.

som ocksä

andelen länsbor som kan tänka sig att
AV dem som startar företag stär männen för den
andelen — 69 procent — och antalet kvinnor som startar
gäller för

starta Företag.

största

företag ökar intc.
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Tillgängen

finansieringsmöjligheter behöver stärkas

till

Företagens förmäga att kunna leva

upp

ende av

offentliga hat särskilt en roll

i

de

art

am. stödja

fär ﬁnansiering.

Det

sin potential är beto-

till

hällbara aﬂ‘airsidécr och företag

i

företag uppger att tillgängen pä krediter är ett hinder Für
växt.

Det

företag

Unga

tidiga skeden.

har

en jämförelse

kommit en

med

län

i

bit

till

Vid

kommersialiseringsfasen.

i

liknande storlek och struktur framgär

der tydligt art riskkapitalinvesteringarna

i

värt län är

nya företag

med ungt entreprenörskap

hos nystartade hällbara företag. Entreprenörskapet hos barn

och unga

är starkt för at: säkerställa

den framtida kompetens-

försörjningen av entreprenörer och vi arbetar längsiktigt för att

till-

privata, riskvilliga kapitalet gär nästan uteslutande

som

Fler

Vi har ökat etableringsfrekvensen av och överlevnadsgraden

ändra inställningen
Förutsättningar För
kreativitet,

till

företagande och risktagande. Vi skapar

bam

och unga

art utveckla

ansvarstagande,

nyﬁkenhet, initiativtagande och samarbete.

Pä.

Konkurrenskraftigt hällbart näringsliv
Näringslivct omfatrar nya aﬂ‘ärsmodeller och har tagit tillvara

Önskvärt läge 2030

pä digitaliscringens möjligheter för bädc
tensförsörjning.

och företag

Fler arbetsställen

Der ﬁnns goda förutsättningar
hällbara företag
Fysisk

och

i

digital infrastruktur,

och utveclda

hällbart

muner och

god

god kompetens?örsörjning och

Vi har ökat antal

arbetsställen

och pä

sä

region samverkar

med sociala

och

män

har

samma villkor

i

diversiﬁerad och mindre scgregcrad. Samverkan mellan företag,

jämställdheten

i

utbildningsaktörer,

kommuner och myndigheter

Det

är god.

Örcbro län

till

tjänster.

företag för art

näringslivet. Fler

och driver numera

är

i

Kom-

möta

samhällsutmaningar och leverera nya välfärdslösningar. Kvinnor

tidigare startar

minskat Hera ortch särbarhet. Arbetsmarknaden

och kompe—

användande av material, produkter och

nu mer

sätt

aﬂ‘a'rer

innovation, teknisk uWeckling och

cirkulära aﬂ‘ärsmodellcr bidrar näringslivet

art starta, driva

hela Iänet. Detta är möjligt tack vare

ett gott företagsklimat.

Genom

länets näringsliv har ökat

mäns kompetens

tas

till

kvinnor än

företag, vilket har lett

och

vara pä ett effektin

art

till

att

kvinnors och

sätt.

erbjuds behovsanpassade lösningar För kapitalförsörjning för att
idéer ska

kunna

utvecklas

tadc och beﬁntliga bolag

göra För

att

till

ﬁr

nya hällbara Företag. Bäde nystar-

stöd

i

de investeringar dc behöver

utwcklas.

Strategiska inriktningar
'

Skapa

ett Företagsklimat

där entreprenörer har goda Förut-

sättningar art starta, driva och utveckla hällbara företag.

Livskraftiga företag

med högt

kunskapsinnehäll och

'

hög internationaliseringsgrad

Öka

internationaliseringsgraden och kunskapsinnehället

i

näringslivet.

Länets företag levererar hällbara produkter och tjänster

med

högt kunskapsinnehäll. Mötesplatser och metoder för kun-

'

Underlätta för Her hällbara etableringar, investeringar och
ﬁnansieringsmöjligheter.

skapsöverföring frän Örebro universitet är en naturlig del
i

företagens umecklingsarbete. Företagen drivs utifrän

omvärldskunskap och en medvetenhet
utmaningarna. Länets företag är

i

om

hög grad

god

de längsiktiga
internationaliserade

och andelen företag som exporterar har ökat. Företagen

nyttjar

digitaliseringens möjlighetcr för att göra hällbara aff‘ärer pä

växtmarknader och hat säkrat sina leverantörskedjor. Vi
ﬂer avknoppningar och följdinvesteringar

inom

till—

ser allt

vära etablerade

innovativa miljöer.

Attraktionskraft driver nya hällbara etableringar
V°art län attraherar

kompetens samt hällbam nationella och

in-

ternationella etableringar

och

och stannar

Dem är ett resultat av värt konti-

i

Örebro

nuerliga arbete

som

med

län.

att stärka

investeringar. Företag expanderar

och marknadsföra vär position

bästa logistikläge och vära infrastrukturella och industriella

förutsättningar. Vär fortsatt

goda elkraftsförsörjning

är en

kon-

kurrensfördel Vid företagsetableringar.
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Viktigaste ändringarna

Här fortsätter RUS

i

5.2

—

betona vikten av sam-

att

verkan för

att utveckla innovationssystemet.

0

specialisering

Smart
för

'

som

tydligt uttryck

den regionala innovationspolitiken.

om

Stärkta skrivningar

koppla den

att

högspecialiserade värdens bidrag

till

den regionala utvecklingen.

w)

‚

Övergripande mäl

God
“re‘su rsefféktiVitet

:

'

Goda

'

Förbättrad kompetensförsörjning

uppväxtvillkor

'

Minskad klimatpäverkan

;

1

°

Ökad

'

Ökad

kunskapsintensitet

.

Goda

försörjningsmöjligheter

'

Giftfri miljö

innovationskraft

'

Ökad grad av delaktighet och

'

Ökad

'

God

?

biologisk mängfald

i:

Ökad

-

inﬂytande
entreprenöriell aktivitet

vattenförsörjning

\

1

Ökad

'

Ökad

global konkurrenskraft

'

Ökad

tillväxtinäringslivet

°

Ökad produktion inom

1

Attraküv boende— och närmiljö

'

God och jämlik

'

God och

'

nationell attraktionskraft

?

-

hälso- och sjukvärd

Mer bioekonomi och
ﬂöden

cirkulära
'

jämlik folkhälsa

Ökad ende! förnybar energi

areella

;
‘

näringar

Nuläge och utmaningar

skapa framtidens kunskapsintensiva Företag, utveckla existeran-

de branscher, bidra

till

och omsorgslös—

nästa generations värd-

ningar och stärkta oﬂ'entliga strukturer.

Hällbar innovationskraf‘t skapar hällbar tillväxt
Hällbar
kraft

tillväxt

i

en global ekonomi kräver hög innovations—

och god Förmäga

därför nödvändigt för ett
längsiktigt

med art

omställning och Förnyelse. Det är

till

stärka

liter
sitt

innovationssystem. Det regionala

innovationssystemet samlar olika sektorer och aktörer
för art

gemensamt verka

ovationskapacitet.

för innovativa lösningar

Det bidrar

art

till

i

Iänet

och ökad inn-

skapa förutsättningar för

en positiv näringslivs- och samhällsutveckling

med

ett tydligt

samspel mellan näringsliv, akademi, civilsamhällc och offentlig

behöver Fortsätta utvecklas

sektor. Länets innovationssystem

För att bli

mer samspelt och mer

konkurrenskraftigt

i

effektivt.

Dä kan

länet bli

den globale ekonomin och bidra

till

tillväxtpotential

mer

att

Tillväxtpotentialen är star
lig

Smart specialisering är en metod och

Örebro län

med

särskilt väl

ett

serad wird är

pägär

art

i

life

dag etablerad inom

Tillsammans

science

Smart specialisering ger vägledning

i

hur

vi

i

-—

ett

cn tvärvctenskap-

— och inom den

diagnosomräde och arbete
till

med läkarutbildningen och den

ningen bidrar den

till

i

samverkan mellan

region, agerar även innovationsdrivare för att

för stärkt
tillväxt.

hela länet kan

rum kunskapsomräden som kan
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ﬂer omräden.

medicinska forsk—

regional utvecklingskraft. Life science

och nära värd, som bedrivs

verktyg för att ge

kan utveckla nya lösningar

prioritera för ati kraftsamla

inom

vidareutveckla sädan verksamhet

innovationer och peka ut de nischer där

omställ'ningsförmäga, konkurrenskraft och hällbar

den

högspecialiserade hälso— och sjukvärden. Nationellt högspeciali—

Specialisering ger riktningen

arbetet

science och

forskningsgren vars mäl är förbättrad hälsa

Länets innovationssystem behöver stärkas — Smart

i

life

ka behov och utmaningar för välfärden.

möta samhällsutmaningar.

riktning

inom

högspecialiserade hälso- och sjukvärden

och

län art arbeta strategiskt

God

kommuner och

möta demograﬁs-

Önskvärt läge 2030

Life science-sektorn
tionellt

i

läner. är

inom

sina utvalda

omräden na-

ledande och internationellt framstäende och bidrar

regional utveckling, innovationskraft och specialisering.

Samverkan mellan
Samverkan mellan

universitet, näringsliv

universitet, näringsliv

och samhälle

och samhälle gör

ut-

bildning och forskning attraktiv och konkurrenskraftig. Privata,
offentliga

och

civila aktörer arbetar

upp innovativa
tion.

tillsammans för

art

bygga

folkhälsoarbete, prevention, diagnostik

hälso- och sjukvärd är
gäller

forskningsanknuten

näringsliv

artiﬁciell intelligens, precisionshälsa

och precisionsmedicin.

miljöer för forskning, testet och demonstra-

och oﬂentlig

och processer

nytta för länets

till

sektor.

Strategiska inriktningar
'

Fördjupa längsiktig samverkan mellan relevanta aktörer

inom
Ett starkt

innovationssystem

som

stärker
'

starka innovationssystemet ökar länets konkurrenskraft

stimulerar hällbar
alisering bidrar

tillväxt.

till

och

och uppmuntrar

bäde näringsliv och oﬁentlig verksamhet

till

samarbeten där

i

Iänet

och

etablcringen av internationellt konkurrcnskraftiga forsk—

nytta för Företag och offentliga strukturer

innovationsutveckling. Smart specialisering ökar internationa-

Uweckla den innovationsstödjande infrastrukturen

För art stärka framväxten av kunskapsintensiva företag

Vära prioriteringar för smart speci-

hela länet. Offentliga medel används effektin ﬁir art främja

liseringcn av näringslivet

länets utpekade innovationsstrategiska prioriteringar

för smart specialisering.

konkurrenskraften

i

och behandling inom

nationellt ledande när det

Detta skapar samhällsutvecklande innovationer samt nya

tekniker, produkter, tjänster

Det

Örebro län

till

Inom

nings- och innovationsmiljöer.
'

Uweckla

life

science-sektorn

till

internationell nivä För

inriktningama precisionsmedicin samt

inom nära wird och

artiﬁciell intelligens

högspecialiserad wird.

bidrar.

Konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer
Der regionala innovationssystemet

är samspelt

och arbetar

mot gemensamma prioriteringar. Länets
tionsmiljöer stärks genom samarbete med liknande

strategiskt

innovamiljöer

i

storregionala samarbeten, nationellt och internationellt och

Örebro

läns innovationsarbete 51

en motor

i

samarbetet

inom

östra Mellansverige. Vi har en samvcrkansorienterad innova-

tionsutveckling där ett antal kunskapsdrivna innovationsmiljöer
är etablerade.

rande för

art

Vi skapar nya värden genom

Life science-sektorn

bidrar

till

art arbeta

och den högspecialiserade värden

länets tillväxt och attraktionskraft

Vi har utvecklat gemensamma innovationsmiljöer
och sjukvärd, universitet och
roll är stark

inkludc-

bredda och stärka innovationsprocessema.

för hälso-

näringsliv. Universitetssjukhusets

hide pä den nationella och pä den internationella

Den

högspecialiserade hälso— och sjukvärden är en själv—

klar regional

och nationell samarbetspartner med ﬂer nationella

arenan.

uppdrag och bidrar

i

hög utsträckning

till

länets attraktions-

och utvecklingskraft. Inom enstaka diagnosomräden erbjuds
även en unik kompetens för internationella värduppdrag.
Värdet av denna hälso— och sjukvärd ökar och fördelas pä
ändamälsenligt sätt vid Örebro läns

ett

tre sjukhus: Universitets—

sjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs

lasarett.
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Viktigaste ändringarna

5.3

i

Texten ändras frän "bättre skolresultat

och

fler

medvetna

va!"

En kunskaps-

till"

genom starkt samverkan" eftersom mänga samhällsaktörer behöver
region

samverka för detta.
En fortsatt utmaning är att föräldrarnas
utbildningsnivä och andra socioekono-

miska faktorer är betydande för elevers
skolresultat.

Den

första strategiska inriktningen är ny.

God
ré$u rsefféktivitet

‘

\

'

Förbättrad kompetensförsörjning

-

—

Ökad kunskapsintensitet

'

'

Ökad innovationskraft

°

Goda

'

Minskad klimatpäverkan

Goda försörjningsmöjligheter

'

Giftfri miljö

Ökad grad av

'

Ökad

-

God

uppväxtvillkor

;

delaktighet och

[

biologisk mängfald
l

infl y tande

-

Ökad

entreprenöriell aktivitet

'

Ökad

nationell attraktionskraft

-

Attraktiv boende- och närmiljö

'

God och

\‘

;

Mer bioekonomi och
ﬂöden

'

I

i

'

Ökad global konkurrenskraft

'

Ökad

-

Ökad produktion inom

\

]

jämlik hälso- och sjukvärd

J{

cirku|ära

\

1

God ochjämlik

tillv‘a'xt

vattenförsörjning

Ökad andel förnybar energi

°

folkhälsa

näringslivet

!

areella

näringar

Nuläge och utmaningar

den

är könssegregerad

la

God gymnasiesamverkan men det

livslänga lärandet

och en mer jämställd arbetsmarknad är

men hindras

önskvärd,

utbildningsval

Dessa gap

är

av

ﬂickor och pojkar gör traditionel—

att

istället ﬁir va]

kostsamma

utifrän intresse

bilde för individen

och

potential.

och för samhället.

behöver stärkas
Grunden

för

hög

Förskola

till

länet har

kompetensförsörjning

livskvalitet, arbetslivets

och för samhällets utveckling
universitet.

Det

är tillgäng

till

är viktigt att alla invänare

goda och jämlika Fdrutsättningar

ning pi minst gymnasienivä.

1

dag har

samtliga nationella program

genom

men vi

art

behöver

bli bättre

goda möjligheter För

bra utbildning frän

pi

i

hela

att fullfölja utbild-

alla clever tillgäng

länets

stimulera

till

gymnasiesamverkan,
till

och

art

erbjuda

ett livslängt lärande.

Vi behöver fler

med högre

utbildning

Kraven pä utbildningsnivä ökar, liksom behovet av specialiserad

och yrkesutbildad

män Örebro
i

Andelen högutbildade har ökat

I

en global kunskapsekonomi är tillgängen

kunskap, utbildning och kompetens en avgörande konkur—

rensfaktor.

Omställningen

till

etc hällbart

Allt för fä

nationella

slut

jämställdhetsgapet

ungdomar när behörighet

till

program och andelen som gär vidare

studier minskar.

Ur

ett längre tidsperspektiv

en läg mäluppfyllelsc

i

miska faktorer har stor betydelse

män
män

iin

till

högre

i

nationella

och andra socioekono—

för elevers skolresultat. Fler

pojkar när gymnasiebehörighet och ﬂer kvinnor än

fortsätter

till

en högre utbildning. Samtidigt

än kvinnor som etablerar

har oftare än

män en

sig

är der Her

pä arbetsmarknaden. Kvinnor

högre utbildning än vad

som

krävs för det

yrke de arbetar inom, vilket bäde innebär art kompetens inte
tas tillvara

och

att

kvinnor

blir

digitala

i

Utbildning har ocksä betydelse för individers
folkhälsan

i

livskvalitet

och för

stort.

hat Örebro län

grund- och gymnasieskolan

jämförelser. Föräldrars utbildningsnivä

ﬂickor

gymnasieskolans

behöver den

samhälle förändrar

som behövs framtiden, till exempel
kompetensen öka inom alla yrkesgrupper.

synen pä vilken kompetens

Öka mäluppfyllelsen och

men bäde kvinnor och
med

län hat en lägre utbildningsnivä jämFört

riksgenomsnittct.
till

arbetskraft.

under hela tjugohundratalet,

nationellt

underbetalda. Arbetsmarkna-

Samverkan

är en nyckel

Vi behöver kraftsamla för
framtid pä bästa
törer

i

hela länet

stimulera

sätt.

Det

barn och unga ska kunna möta sin

att

är ett samhällsansvar där

gemensamt behöver

ham och

ungas

kreativitet,

pröva och omsätta nya idéer

i

bidra.

nyﬁkenhet och

handling. Kunskap

art alla clever

ak—

vilja att

om arbets—

marknaden och vad som cﬂerfrägas behöver ﬁnnas
under hela studietiden. För

mänga

Vi behöver ständigt

tillgänglig

och studenter ska

Fä

förutsättningar art tillgodogöra sig utbildningen är det viktigt
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art

utbildningsanordnarna pä olika

med

sätt involverar

och samverkar

det omgivande samhället.

Folkhögskolorna och annan vuxenutbildning ger ännu ﬂcr
Förutsättningar för vidarc studier. Hela värt utbildningssystem

stimulerar bäde entreprenörskap och en hällbar utveckling.

Önskvärt läge 2030
Strategiska inriktningar
Barnets bästa

i

centrum

Stärk samverkan mellan olika samhällsaktörer för att barn

Är 2030 har vi uppnätt en jämlik hälsa bland barn och vuxna
genom att säkra art alla barn fär en bra start livet. En start

och unga ska

med goda

skola och arbetsliv.

i

som

uppväxtvillkor

ling, inlärning

och

hälsa.

Det

stimulcrar deras tidiga utveck—
är ett resultat av

en satsning pä

en likvärdig Förskola och skola av hög kvalitet samt pä metoder

och made] som

barnens behov

sätter

En kunskapsregion

Mänga

genom

stark

i

Öka

fä

möta sin framtid.
genom ökad samverkan mellan

bra förutsättningar att

anställningsbarheten

Skapa goda utbildningsmiljöer
bristf‘ällig eller

för utsatta

grupper

med

avbruten utbildning.

centrum.

samverkan

olika samhällsaktörer samverkar för att barn

och unga

ska fä de bästa förutsättningarna för en hög livskvalitet och

god framtid. Vi

är

en kunskapsregion, där ﬂickor och pojkar

har förutsätmingar att göra

av kön
följer

eller

av social

mcdvema

eller kulturell

val

som

inte begränsas

bakgrund. När Her

och avslutar sin grundläggande utbildning

kan individen nä

sin fulla potential samtidigt

behov av kompetens

i

som

full—

hela länet,

samhällets

uppfylls.

Nya former av lärande
Digital

kompetens har skapat förutsättningar

för digitalisering

och upprätthäller demokratiska värden. Distansstudier har
till

art

Her

som bor

utanf‘ör

studieortema studerar, nägot

lett

som

ökat utbildningsnivän pä landsbygderna.
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Viktigaste ändringarna
-

i

5.4

Nya nationella strategin för hällbar

re-

gional utveckling är tydlig när det gäller

behov av strukturer
Det har
.

ly'fts in

för Iivslängt Iärande.

under önskvärt

läge.

Strukturomvandlingen päverkar kompe-

iensbehoven —

— bäde

Iivslängt lärande

för omställning och konkurrenskraft.
°

Nu

styr

omrädet även mot god

effektivitet, för

resurs-

grön omställning kräver

kompetensutveckling.
'

De

strategiska inriktningarna är nägot

omformulerade,

men

häller fast vid

inriktningen.
=

w„‚„‚.‚

God

{

,

resurseffektivitet

'

Förbättrad kompetensförsörjning

°

Goda

uppväxtvillkor

-

Minskad klimatpäverkan

-

Giftfri miljö

—

Ökad

°

God

‚

-

Ökad kunskapsintensitet

'

Goda försörjningsmöjligheter
,

'

Ökad

'

innovationskraft

'

Ökad

entreprenöriell aktivitet

Ökad

-

God och

'äml'k h"lso-o
a
c hs'Ju k V ä r d
]

'

God och

jämlik folkhälsa

Mer bioekonomi och
ﬂ“d—
0 en

.
‘

.

Okad

vattenförsörjning

"

'I'"
narm„o

Attrakt'IV b oen d e — °C h

nationellattraktionskraft

..

biologisk mängfald

!

'
.

'

Ökad grad av delaktighet och
infl y tande

_

‘k “ L'31a
C“

?

|

global konkurrenskraft
J

.

-

_

Okad

_

„

„

_

_

_

‘

Ökad andelförnybar energi

-

tillvaxtlnarlngsllvet

]

„(g

:

é

‘

Ökad produktion inom

areella
{

fe_f

näringar

;

;

‘

In

!

Arbetslivsaktörerna behöver vara

Nuläge och utmaningar

mer aktiva och

kunniga
Utbildningssektorn behöver matcha länets kompetens-

behov
En

väl

fungerande kompetensförsörjning behövs för den om-

ställning pä arbetsmarknaden

och oﬂentlig scktor
och

ett

Für

som

an nä cn

inom bäde

krävs

näringsliv

hällbar regional utveckling

konkurrenskraftigt näringsliv. För att nä dit krävs der

strukturella förändringar pä nationell nivä,

samverkan mellan

myndigheter och regionala aktörer samt förändringar pi
länsnivä.

Mänga arbetsgivare

upplever svärigheter art rekrytera

kompetens. För

att

ästadkomma förändring och

krävs handling,

mänga gängcr en bred samverkan.

exempel
för att

stärker

ska

i

är när arbetsgivare engagerar sig

kunna päverka utbildningars
och höjcr utbildningens

i

räd

rätt

förbättring

Ett sädant

eller styrelser

Der

innehäll och praktik.

kvalitet.

För

att arbetsgivare

kunna hantera omställningar pä arbetsmarknaden och

näringslivet behöver de

i

högre utsträckning arbeta

med

uppdatera och utVeckla nya kompetenser. Det kan handla
att nyttja digitaliseringens

möjligheter

eller art

i

att

om

öka Förmägan

till

grön omställning.
‚_

Orebro universitet

är länets

kunskapsmotor och en stark

En

attraktionsfaktor Für unga inﬂyttare.

andel av studenterna scanner kvar

i

jämf‘örelsevis star

länet efter avslutad

utbildning. Folkhögskoloma och studieförbunden har ocksä

en viktig

roll för

den

del av arbetskraften

sig eller stär längt frän

som

inte etablerat

arbetsgivamas behov bättre. Sä kan
för kompetensförsörjningen
851

am Her

vill

i

hög utsträckning

Örebro län har

i

sin roll

regeringsuppdrag

att bli attraktiva

att stärka deras

som

art hälla

och det

kommer

konkurrenskraﬁ. Region

regionalt utvecklingsansvarig ett

ihop länets kompetensförsörjning.

arbetsmarknaden. Utbildningsutbudets

dimensionering, innchäll och tillgänglighet behöver matcha

utformas

Mängel arbetsgivare arbetar för

i

länet.

utbilda sig

vi

gemensamt

ta

ansvar

behöver bryta den segregerade utbildnings- och

arbetsmarknaden

Samtidigt mäste utbudet

till

det

som

cfterfrägas. Lä—

nets styrkcomräden enligt smart specialisering och bristyrken

behöver vara viktiga utgängspunkter för utbildningssystemets
dimensionering och innehäll.

Vi

Trots en

allt

starkare arbetsmarknad ökar

arbetslösheten. Särskilt utsatta grupper är

kvinnor och
äldern 55

män

— 64

är,

den strukturella
unga personer,

Födda utanför Europa, längtidsarbetslösa
personer

med

i

högst Förgymnasial utbildning

och personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmäga.

En utmaning
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är att sysselsättningsgraden

bland

än för inrikes Födda. Här ﬁnns

utrikes Födda är betydligt lägre

bäde högutbildade som skulle kunna vara

med och bidra

med ingär

i

i

riskgrupperna för längtidsarbetslöshet. Der är viktigt

unga kvinnor och män gär

För länets kompetensf‘örsörjning art

vidare

till

bildning.

lä-

men som saknar vägar in det svenska
som saknar gymnasieutbildning och diir—

nets kompetensförsörjning

samhället och personer

till

Kompetensutveckling attraherar arbetskraft
Arbetsgivarna arbetar strategiskt
tet.

En

under

ling

har

med

rekrytering och attraktivi—

viktig framgängsfaktor är art erbjuda
axbetslivet.

skaf'fät sig

kompetensutveck—

Utbildningsanordnare och arbetsgivare

ökad kunskap och samverkar

om jämställdhet,

likabehandling och mängfald, vilkct har gett en eﬂektivare

sysselsättning eller studier efter avslutad gymnasieut-

kompetensförsörjning. Örebro universitet och utbildnings-

En utmaning

anordnare inom yrkeshögskolan, gymnasiala utbildningar för

upp de unga äldem 16-29

är art fänga

i

som varkcn arbetar eller studerar, en annan att instegsbranscher
som är viktiga för framf‘drallt ungas och utrikesföddas etablering

stärke näringslivets

pä arbetsmarknaden hat päverkats av pandemin.

Försörjning. Arbetsgivare efterfrägar säväl formell utbildning

utmaning

är art

mänga branscher

kvinnor är överrepresenterade

en

Yttcrligare

är könssegregerade

och

att

unga och vuxna och folkhögskolan

som

och

ut

i

i

och

näringsliv

olika delar av länet

andelen

i

och

Her.

hela länet är ett hinder för ut-

skiljer sig

arbetsf‘ör älder.

mäste Försörja

i

offcntlig scktor.

och landsbygder. Andelen äldre
till

hela länet är en utmaning

i

Bristande kompetensförsörjning

vecklingen

även

Utmaningama ser olika
ät

när det gällcr stad

länets befolkning ökar

i

Der gör

Detta kan

kompetens-

erfarenhet och social kompetcns.

lägavlönade sektorer.

i

sammanhällning och ekonomisk

Vi har nätt social

Arbetskraftsförsörjningen

är viktiga aktörer för art

offentliga organisationers

bli ett

art der är färre

i

relation

personer

problem, bädc när det

arbetskraftsförsörjningen och art utbudet av värd

som

gäller

och omsorg

miste svara met de demograﬁska behoven.

konkurrenskraft
Ett arbete ger Förutsättningar för säväl egen försörjning
hälsa

och

ett gott

tens, kreativitet

liv.

och

Vi

tar tillvara hela

som

befolkningens kompe-

erfarenheter. Därför har vi nätt

bäde social

sammanhällning och ekonomisk konkurrenskraft. Utbildning och

kompetens hos kvinnor och
sig

pä arbetsmarknaden

na hat

skaﬂ'at sig större

utsatta gruppernas

diskriminering.

tas

män som förut hade svärt att etablera

nu

tillvara

kompetens

behov och förenkla

Dessutom har

av arbetsgivare. Arbetsgivar-

för art
för

kunna möta dc
dem,

vilket

särskilt

motverkar

antalet sociala företag ökat.

Önskvärt läge 2030
Infrastruktur för kompetensförsörjning och livslängt

Strategiska inriktningar
'

lärande

Möt

arbetskraftsefterfrägan

i

bristyrken

och regionala

styrkeomräden enligt smart specialisering.

Vi har en

väl

fungerande kompetensförsörjning och kompe'

tcnsurveckling

som

ökar möjlighetema an pä

möta vära samhällsutmaningar och omställningar
och pä arbetsmarknaden. Vi
lösningar

som

Följcr

tar

till

Uweckla stödstrukturer

för arbetslivets Strategiska

kompe—

ett effektivt sätt
i

tensförsörjningsarbete.

näringslivet

vera möjligheter och hittar

'

Riv hinder för utsatta grupper pä arbctsmarknaden.

av de demograﬁska förändringama, den

tekniska utvecklingen, digitalisering, globalisering, klimat- och

miljöomställning samt förändringar

inom socioekonomi och

sammanhällning. Der Enns en väl ﬁmgerande infrastruktur för
kompetensförsörjning inom näringsliv och ofFentlig sektor, vilket
bidrar

till

ett livslängt

lärande för länets invänare.

Utbildning och efterfrägan matchar varandra

Är 2030 matchar

utbildningarnas relevans och tillgänglighet

arbetsgivamas behov och är si attraktiva

de omräden som
bristyrken
lisering,

i

efterfrägas.

art

Her urbildar sig

Matchningen fokuseras pä

och pä regionala styrkeomräden enligt smart speciadialog

med Örcbro

universitet

och andra utbildnings—

anordnare. Digitalisering har gett ökade möjligheter
beta och distansstudier, vilket har

även

i

inom

länets

lett till

till

distansar—

en ökad rekryteringsbas

länets landsbygder. Detta underlättar utveckling, innova—

tionsförmäga och diversiﬁering

i

arbctslivet.
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Viktigaste ändringarna
'

gende,
.

5.5

i

Större tydlighet kring socialt företa-

och

social innovation

Omrädet

bidrar

fler

till

kultur.

effektmäl än

tidigare.
'

Den

första strategiska

har fätt ett

m

och den

;

om

tillägg

utmaningen
sociala företag

sista inriktningen är ny.

‚__,

.

‚

‘

.

‘
‘

Övergripande mäl

God

_
'

fé$ürsefféktivitet

-

Förbättrad kompetensförsörjning

°

Goda

-

Ökad kunskapsintensitet

'

.

Ökad

-

-

Mine;de klimatpäverkan

Goda försörjningsmöjligheter

'

Giftfri miljö

Ökad grad av delaktighet och

'

Ökad

'

God

uppväxtvillkor

'

innovationskraft

biologisk mängfald

inflytande

Ökad

entreprenöriell aktivitet

vattenförsörjning

i

Ökad

'

-

Attraktiv boende- och närmiljö

'

God och

°

God och jämlik

°

nationell attraktionskraft

Ökad

gfobal konkurrenskraft

Ökad

tillväxt

i

jämlik hälso- och sjukvärd

Mer bioekonomi och
ﬂ'oden

cirkula'ra
'

folkhälsa

Ökad andel förnybar energi

näringslivet

Ökad produktion inom

areella

näringar

Nuläge och utmaningar

tiv livsmiljö

och en hällbar samhällsutveckling. Kultur ger

människan möjligheter

att utvecklas

lärande. Framförallt ger kulturcn

Civilsamhället och det offentliga skapar demokrati och

sammanhällning

Den

sociala

färden

sina

liv.

lcdord.

i

alla

till

i

men

del,

samhället gynnas av art väl-

ocksä av

att alla ges

samhällslivet, art pävcrka sin livsmiljö

Delaktighet, tillgänglighet,
I

Iänet

Enns

ett starkt

tillit

möjlighet

och forma

och trygghet

civilsamhälle

med

ä: viktiga

idrottsrörelse,

studieförbund och andra organisationer samt folkhögskolor och
folkbibliotek

som

bidrar

är krafter

fungerar

som

som

till

ctt rikt

utbud av

Den sociala ekonomin
som

är fristäende frän

bestär av

den

offentliga

en

tid

liv

och

villkor,

av växande klyftor och färre

i

högre grad kan samspela och vara en del

i

det regio-

nala utvecklingsarbetet. Ett rikare utbud av kultur säväl
fritidsaktiviteter

social

kan bidra

som

en attraktivare livsmiljö och

till

av

till

sammanhällning.

behöver en fungerande

kulturell infrastruktur

i

hela

som

arbetar

med människor som

Det ﬁnns
bredd,

stär längt ifrän

i

Iänet

som rymmer

beide spets

och

hät ﬁnns ocksä stora utmaningar. Ett jämlikt,

inkluderande och tillgängligt kulturliv är utmaningar

som Örebro
ning är

läns kulturplan lyfter fram. Ytterligare en

art Förbättra

utma-

Förutsättningarna För kulturell kreativitet,

utveckling och tillgänglighet och art skapa en fungerande kulturell

till

ett rikt kulturliv

men

jämställt,

arbetsmarknaden. En utmaning är de ökade digitala klyftor

coronapandemin, och som bidrar

Iänet

till

samhälls— eller medlemsnytta. Ett excmpel är civilsamhällets

följd av

kulturen

Vi

sektorn, bygger pä demokratiska värderingar och bidrar

till

i

om

Fdr reﬂektion

andra människors

gemensamma refercnsramar. Det ökade regionala ansvaret för
kultur genom den nationella kultursamverkansmodellen gör art

fritidsaktiviteter.

demokratiskola. Det är därför viktigt att värna

organiserade verksamheter

vi ser

nu

i

tillsammans skapar sammanhällning och

civilsamhällets oberoende.

organisationer

insikt

den demokratiska utvecklingen.

till

Här ﬁnns ocksä möjlighet

De

gemensamma och

vilket är särskilt viktigt

sammanhällningen

kommer

att delta

det

och främjar hälsa och

utrymme

infrastruktur

ett

i

hela Iänet. Detta är särskilt viktigt

i

späten av

coronapandemin som drabbat Örebro läns professionella kul-

utanförskap.

turliv hätt. Strukturen innefattar offentligt ﬁnansierad kultur

som
Kultur ska vara
Ett rikt
i

ett

till

för alla

utbud av kultur och

demokratiskt samhälle

ett fritt kulturliv är

som ocksä

tillsammans

med

private.

och

ideella kulturaktörer är tätt

sammankopplade och beroende av varandra. Viktiga aktörer
bidrar

till

en central del
en attrak—

är

institutioner, arrangörcr, professionelle kulturskaparc, offentliga

aktörer, studicf‘örbunden, folkbildningen
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och olika utbildning—

ar. I

späten av pandemin ser vi en stark digital utveckling

väcker nya frägor,

Vi

ser ocksä ett

till

exempel

som

om att ta betalt för digital kultur.

behov av ökad internationell samverkan.

Blomstrande kulturliv

Den
väl

Önskvärt läge 2030

i

hela länet

kulturella kreativiteten blomstrar tack vare att vi har en

fungerande kulturell infrastruktur

i

hela länet.

med hög

ett rikt, varierar

och

ryms bäde

och bredd och kulturen upplevs

Den

spets

fritt

kulturliv

digitala kulturutveckling

som

Det ﬁnns

tillgänglighet.

Här

betydelsefull.

skett gör det möjligt För

ﬂer an ta del av kultur och öppnar upp för ökad internationell

Alla har möjlighet att

Är 2030 har ﬂickor och

forma sina

pojkar, kvinnor

lighet art päverka sin livsmiljö

och män

och forma

jämställdhet är vägledande principer

i

verksamhet och samverkan.

Iiv

sina

frägor

liv.

som

i

länet

möj-

]ämlikhet och
rör boende,

utbildning, arbetsliv och fördelning av resurser. Civilsamhället,

kulturcn och den sociala ekonomins aktörer är viktiga

Strategiska inriktningar
'

Skapa goda Förutsättningar
stark folkbildning

samhällsutvecklingen för

för etc starkt civilsamhälle,

och

sociala företag.

identiﬁera och främja innovativa

att

'

lösningar pä olika samhällsutmaningar, säväl sociala

som

miljö-

Stärk länets kulturella infrastruktur

med

tonvikt pä

jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv

mässiga.

unga

Ökad delaktighet samhället

'

i

Delaktigheten

i

en

i

samhället har ökat tack vare kulturen, folkbild-

i

med

en

barn och

fokus.

Stärk insatser

som

bidrar

till

en inkluderande digitalisering

och ökad internationell samverkan.

ningen, biblioteken, det civila samhället och den sociala eko-

nomin. Den

digitala

utwcklingen

delaktighet och inkludering

i

länet har bidragit

nu när det

till

ökad

digitala utanförskapet

har minskat. Vi lägger särskild vikt vid att skapa trygghet och
platser dä.r

människor kan mötas när

miljön. Vi ger

bam

och unga

vi

utformar den Fysiska

större inﬂytande

inkludering av nyinﬂyttade, nägot

som

och bidrar

till

stimulerar de demokra—

tiska strukturerna.

Socialt

företagande och innovation möter

samhällsutmaningar
Sociala innovationer

och

samhällets utmaningar.

och

Her.

De gör en

socialt företagande bidrar

De

stor insats för art bidra

päverkan, ökad inkludering
Fällen För personer
vi

som

i

genom

att

möta

till

minskad klimat—

samhället samt skapa arbetstill-

hat varit arbetslösa länge.

skapat goda förutsättningar Für dessa företag

annat

till

sociala företagen har blivit starkare

i

Genom

länet,

offcntlig upphandling, har de vuxit

och

art

bland
blivit Her.
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5.6

i

Starkare betoning pä människors

kor och utsatthet

Iivsvill-

för att fokusera

istället

pä individens eget ansvar.
Starkare betoning pä främjande och

förebyggande arbete.
Omställning

till

nära värd.

Starkare koppling

ekologisk hällbar—

till

het sä omrädet bidrar

än

till

fler

effektmäl

tidigare.

Den

första strategiska inriktnigen stär

kvar‚

den andre

är ny

och den tredje är

delvis omskriven.

;

„

God

_

.

konkurrenskra'

'fésurseffektivitet

'

—

Förbättrad kompelensförsörjning

.

Ökad

kunskapsintensitet

'

Ökad

innovationskraft

?

.

Goda

'

Goda försörjningsmöjligheter

. Giftfri miljö

'

Ökad grad av delaktighet och

-

Ökad

'

God vattenförsöqnmg

.

Mer bloekon0ml och

Begränsad klimatpäverkan

'

uppväxtvillkor

;

;

-.

__

-

Ökad entreprenonell aktwltet

-

Okad

nat10nell attrakuonskraft

.

Ökad

globa! konkurrenskraft

'

..

_

‚

-

-

€

-

'

Okad

_

Attraktiv boende- och närmiljö

God och

.

jämlik hälso- och sjukvärd

_

_

.

‚

cirkulära flöden
,

‚.

-

_
cm

biologisk mängfald

inflytande

‚

‚

.

_

„

_

__

tIHVRXI

|

_

_

God och

jämlik folkhälsa

Ökad andelförnybar energi

-

?

nanngshvet

Ökad produktion inom

areella

näringar

fg
“...]

Förändrad demografi

Nuläge och utmaningar

Andelen invänare
Klyftorna mellan olika grupper
Människors

i

befolkningen ökar

livsvillkor är viktiga Förutsättningar för

och psykiska hälsan

na ökar. Vi

är generellt

ser store skillnader

i

god

goda

olika

mär sämre än

yngre. Flickor och kvinnor
gäller psykiskt

med

länet‚

men

klyftor-

i

{if

ökar

kraftigt.

med

och de som

De som

Iöpcr störst risk för

sämre ekonomi och

funktionsnedsättning, hbtq-pertillhör nationella minoriteter är

leder

till

ning inom framför

stern

utmaningar

riskerar art 91 längsiktiga eﬂizkter

och

hälsa.

pä männ—

Det drabbar de med sämst

Förutsätt-

ningar härdast och riskerar att ytterligare öka klyftoma
hället.

äldre

i

Klimatförändringarna päverkar människors hälsa.

och sjuka

undvika en

med

Den

Föränclrade

kompetensf‘örsörj-

värd och omsorg.

allt

Helhetssyn saknas
Värden och omsorgen

är

i

dag fragmenterad och uppdelad pä

olika värdgivare

och

inﬂytande och

högrc grad

i

Det ﬁlms behov av

specialiteter.

ett

sättas

Den
i

är extra känsliga

förebyggande

behöver

insatser.

vi satsa

En mycket

Bam,

grupper för dessa Förändringar.

Andra miljöfaktorer som päverkar hälsan
ningar, kemikalier samt kvaliteten

är buller, luftförorc-

pä dricksvattnet.
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i

mer

för sin egen värd.

omfattande förändringsarbete för
liten

att

andel

dag pä främjande och

Für an minska samhällskostnadema

mer pä

sam-

enskilde behöver Fä

centrum

av de totala hälsoinvcsteringarna läggs

iskors livsvillkor

länet samtidigt

befolkningen minska och det hälsofrämjan-

de och sjukdomsförebyggande arbetet stärkas.

demograﬁn

i

att

välfalrdssystem behöver de ojämlika

skapa helhetssyn kring den enskilde.

ocksä riskgrupper.

Coronapandcmin

För

mär sämre än pojkar

välbeﬁnnande mär unga

läg utbildningsnivä,

de utan arbete. Personer
soner, migranter

80

socioekonomiska gruppen Äldre personer

ﬂickor och äldre kvinnor sämst.
ohälsa är personer

i

hälsoskillnaderna

Den

hälsa mellan olika geograﬁska

omräden och

och män. När det

yrkesverksam älder minskar

i

äldre över

ökad belastning pä värt

levnadsvanor och för en god, jämlik och jämställd hälsa.
fysiska

som andelen

hälsa och samtidiga insatser.

Önskvärt läge 2030

Effektiv

samverkan ger värd av hög

Omställning

Goda

och särskilda insatser för utsat-

Iivsvillkor för alla

sättningar.

ta grupper

länets

Goda
till

Iivsvillkor

och levnadsvanor,

tilltro till

egen förmäga,

Genom

i

en

i

i

samverkan mellan

nära samspel

med den

genomsyrar stora

säväl länets tre sjukhus

Den

som

i

högspecialiserade värden är

Detta bidrar

människor

och ﬁir

utsatta livssituationcr

dem som

är

i

bäde länets befolkning och övriga lan-

'

Omställningen

till

hela länet oavsett värdgivarc.

och hälsofrämjande

gätt frän reaktiva

arbetssätt.

till

'

proaktiva

Sjukvärden har minskat sin

miljöpäverkan. Intresset för art arbeta

och kompetensförsörjningen Fungerar

Skapa förutsättningar för goda

genom

lokal,

Iivsvillkor

genom

tidiga,

Utveckla en tillgänglig och framtidsinriktacl hälso- och
sjukvärd och omsorg

inom värd och omsorg

folkhälsoomrädet

främjande, förebyggande och individinriktade insatser.

en god och nära värd innebär bland annat

och sjukvärden har

Möt utmaningar inom

regional och interregional samverkan.

en jämlik och jämställd hälso- och sjukvärd som
i

kvalitet.

Strategiska inriktningar

En jämlik, jämställd och tillgänglig hälso- och sjukvärd
vi

med hög

en effektiv och jämnt fördelad hälso- och

behov

'

erbjuds pä lika villkor för alla

till

även särskilda insatser för

av omsorg och hälso- och sjukvärd.

stort

och sjukvärden vid

självklar tillgäng för

sjukvärd
vi

att hälso-

mer personcen-

hela länet.

Utöver breda folkhälsoinsatser gör

Är 2030 har

regionen och

övriga delar av verksamheten.

det.

i

Primärvärden har utvecklats

kommuner och

delar av hälso—

dessa förutsättningar har vi uppnätt en god, jämlik och jämställd hälsa

lett till ett iin

utgär frän individens behov och förut-

specialiserade värden. Universitetssjukvärden

nu har

länsbor

att alla

som

tillit

andre, delaktighet och inﬂytandc samt goda boende- och

närmiljöer päverkar folkhälsan.

en nära värd har

till

trerat arbetssätt

kvalitet

är

genom samverkan

utifrän en hel-

hetssyn kring den enskilde, där digitaliseringens och den

bra.

tekniska utvecklingens möjligheter nyttjas.
Tillgänglighet är en

mycket

viktig kvalitetsfräga. Digitalisering

och e-hälsa har ökat individens delaktighet.
första kontakt

till

rätt

värd

i

rätt tid

—

Helen kedjan

—

frän

fungerar väl och alla

patienter har lätt att nä värden utifrän sina personliga förutsättningar.
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5.7

i

Klimatutmaningen har
roll

en

fätt

en tydligare

och Iivsmedel och vatten har

blivit

sammanhang.

del av ett större

Det är ökat fokus pä

cirkulär

ekonomi,

konsumtion och beteendeförändringar.

Den

första strategiska inriktningen är

kvar frän nuvarande RUS, de andra tvä
är nya.

Övergripande mäl

God
résürseffektivitet

Förbättrad kompetensförsörjnirug

-

-

Goda

Minskad klimatpäverkan

'

uppväxtvillkor

!
.

i

\'

&

‘

\

-

Ökad kunskapsintensitet

'

Goda försörjningsmöjligheter

. Giftfri miljö

'

Ökad

-

Ökad grad av delaktighet och

.

Ökad

-

God

innovationskraft

biologisk mängfald

\

inflytande
°

Ökad

entreprenöriell aktivitet

vattenförsörjning

3

?

'

3

Ökad

'

Attraktiv boende- och närmiljö

°

God och

jämlik hälso- och sjukvärd

°

Ökad

global konkurrenskraft

.

Ökad

tillväxt

God och

jämlik folkhälsa

-

Ökad produktion inom

'
;

‘

i

Mer bioekonomi och
ﬂöden

'

nationell attraktionskraft

:

1

cirkulära

2

Ökad andel förnybar energi

'

näringslivet

1

areella

näringar

och klimat än män. För barn och unga

Nuläge och utmaningar

i

länet är klimatet

och

miljön den Viktigaste framtidsfrägan. Dessa perspektiv mäste
tillvara för att

Vi behöver

till

till

en cirkulär, klimat- och miljömässigt hällbar

den regionala uwacklingen. Klimatför-

är viktig för

ändringar är en av vär tids största utmaningar.

Den

biologiska

mängfalden hotas och utsläppen av växthusgaser minskar
alldeles för längsamt.

För

att

nä klimatmälen krävs en omställ—

Goda möjligheter för en

hällbar cirkulär och biobase-

rad samhällsekonomi

De

gröna näringama inom bland annat jordbruk och skogsbruk

är betydelsefulla

stora delar av länet. ]orclbruket bidrar

i

odlade ekologiska produkter

som med

ning av hela samhällsomräden‚ sektorer och näringsgrenar.

säväl lokalt

Innovation, digitalisering och Förändrade beteenden behövs för

besöksnäringen. Skogsnäringen har en nyckelroll

nya hällbara lösningar. Omställningen behövs ocksä för

ati:

hitta

art

företagen ska behälla sin konkurrenskraft och för att stärka

människors hälsa samt barn och ungas framtidstro. Klimatut-

maningen
bäde

är

tas

en samhällsförändring.

möta klimatutmaningen

Omställningcn

ekonomi

&

en global fräga och För

lokalt‚ nationellt

art

kunna möta den

krävs

av en

bäde

med

att stärka

i

utvecklingen

mer biobaserad samhällsekonomi — en bioekonomi — där
traditionellen

och nya varor och

som

hällbar skogsrävara

tjänstcr produceras av

ersätter fossila

Der ﬁnns ocksä goda möjligheter

att

och ändliga

en

rävaror.

öka länets försörjning av

produkter och tjänster frän de gröna näringarna. Samtidigt

och internationellt samarbete.

mäste uttaget av jungfruligt material minska. Därför mäste
Vi

behöver säkra länets hällbara försörjning och

för-

ekosystemens gränser.

ändra vär konsumtion
Vi behöver säkra

länets hällbara försörjning av energi, Iivsmedel

och andra livsnödvändiga produkter och
ringarna

samhällsekonomin bygga pä cirkulära modeller inom ramen för

kommer bland

annat

att

tjänster.

Klimatföränd—

päverka matproduktionen,

Vi

behöver öka andelen förnybar energi

Vi mäste

bli

mer

energieffektiva

an

och

ställa

om

till

Förnybara

säkra energiförsörjningen. För det krävs

tillgängen och kvaliteten pä dricksvattnet samt skogsbruket.

energikällor för

Vära konsumtionsvanor orsakar stur klimat— och miljöpäverkan

snabbare omställning av beﬁntlig teknik, betecndeförändringar

och

är inte hällbara.

Vi behöver tänka

om och göra annorlunda.

För en hällbar konsumtion krävs tillgäng
ter,

men

till

hällbara produk-

det behövs ocksä ändrade normer och beteenden. Vi

ver att kvinnor är

mer benägna

art

göra va]

som gynnar

miljö

men

ocksä innovation och digitaliscring. Elektriﬁering av trans-

portsektorn och industrin är viktiga delar
ett

i

omställningen

till

minskat fossilbcroende. Samtidigt kan det ökade elbehovet

leda

till

kapacitetsbrist. Länet har potential för
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ökad produktion

av solenergi, vindkraft och biogas. Det leder
kat fossilberoende

— ökad

lokal försörjning

till

—

utövcr mins-

och en rad andra

Effektivt

användande av jordens resurser och energi

Jordens resurser används

positive samhällseﬂekter.

system. Fler vater är

mer

effektin tack vare Her cirkulära

fria frän farliga

ämnen och de

utsträckning pi Fömyelsebara rävaror.

ﬁngen har

Önskvärt läge 2030

varit ett viktigt verktyg för att

har även säkrat energiförsörjningen

lär

lyckats ställa

ar

om till en konkurrenskraftig,

cirku—

samt klimat— och miljömässigt hällbar ekonomi. Näringslivets

omställningskraft och Förmäga

till

innovation har tagits

tillvara

och främjat en klimat- och miljödriven näringslivsutveckling
alla

i

hög

uppnä en

ansvarsﬁ1]l

och hällbar produktion, konsumtion och säker försörjning. Vi

Minskad klimatpäverkan genom omställning
Är 2030 har vi

baseras

Den offentliga upphand-

och genom

och

genom nya

hällbara lösning-

energieffcktivitet där vi tagit tillvara

digitala utwecklingen.

energi har ökat

genom

Den

lokala

vindkraft, solenergi

ändrat beteenden, vilkct gör

att vi

den tekniska

produktionen av Förnybar

och biogas. Vi hat

konsumerar mindre.

i

branscher.

Strategiska inriktningar
Produktionen av livsmedel är hälle och

stark, de gröna näring—

'

arna växer och länets särbarhet minskar. Andelen skyddad skog
har ökat och därmecl ökar även upptaget av koldioxid och den
biologiska mängfalden.

Uppnä

hällbar energiförsörjning

genom

art

öka energi-

eﬁektiviteten och andelcn förnybar energi.
'

om jord- och skogsbruk
samhällsvärde har ökat. Nu gör vi

Skapa förutsättningar för en

strukturell omställning

till

en

Kompetensen

och de gröna näringarnas

cirkulär

konsumerar pä nya hällbara

medvetna överväganden vid planering och etablering av nya
'

verksamheter pä bördig jord- och skogsbruksmark.

ekonomi och bioekonomi där

vi

producerar och

sätt.

Stärk länets hällbara Försörjning av livsnödvändiga produk—
ter

och

tjänster.

Utvecklad bioekonomi
Omställningskraften

i

livsmedelskedjan‚ skogsnäringen och övri—

ga gröna näringar är stark. Vi utvecklar och stimulerar bioeko—

nomin inom
intressen

skogs— och jordbruket utan art försumma-andra

och värden,

biologisk mängfald.

till

När

exempel
vi

vi trärävara

i

bidrar även

med säväl lokalt

med

större utsträckning.

att stärka

friluftsliv,

naturturism och

bygger bostäder och lokaler använder

Den

regionala

bioekonomin

odlade ekologiska produkter

som

besöksnäringcn.
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Viktigaste ändringarna

i

5.8

Nya skrivningar om digital infrastruktur och arbetsplatsens placering.
Fler

kommuner med ökad

eften‘rägan

pä bostäder.

Den

första strategiska inriktningen är

kvar frän nuvarande RUS, de andre
tvä är nya.

Förändringar

i

strukturbilden: cykelba-

na Hällefors—Grythyttan och Glans—

hammar—Örebro som gör
klarar vardagsresandet

dessa sträk

blir

att fler

med

cykel

och

gula.

God
"fésurseffektivitet

'

Förbättrad kompetensförsörjning

'

Goda

%

Minskad klimatpäverkan

'

uppväxtvillkor

-

Ökad kunskapsintensitet

'

Goda försörjningsmöjligheter

' Giftfri miljö

'

Ökad innovationskraft

.

Ökad grad av delaktighet och

'

Ökad

'

God

inﬂytande

Ökad

-

entreprenöriell aktivitet

Ökad

'

'

Attraktiv boende- och närmiljö

'

God och

jämlik hälso- och sjukvärd

-

God och

jämlikfolkhälsa

nationell attraktionskraft

'

Ökad

-

Ökaal tillväxti näringslivet

'

Ökad prcduktion inom

‘

vattenförsörjning

Merbioekonomi och

.

cirkulära flöden

global konkurrenskraft

?

?

biologisk mängfald

Ökad andel förnybar energi

'

areella

näringar

Nuläge och utmaningar

Vi

behöver minska segregation och trängboddhet

Den
Fortsatt

En

väl

byggande — men

inte

hela länet

i

Digitaliseringen och distansarbete har potential art

fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för

ett

kommuner
kommunen som helhet

attraktin och växande län. Drygt hälften av länets

bcdömcr

art det

Enns en bostadsbrist

och bristcn pä bostäder gör
potential.

ning

De

skiljer sig ät

kunna

i

art länet inte

kan växa

till

sin fulla

mellan länets olika
art

tillmötesgä cfterfrägan.

kommunerna

delar.

I

Örebro

hinna bygga
I

potential

och använda

digitale tjänster

art utveckla

i

i

den

pä Hera

orter.

digitala infrastrukturen

högre utsträckning.

Önskvärt läge 2030

mänga av de mindre

har Förutsättningarna För bostadsbyggande länge

En bostadsmarknad

upplever att de har brist pä bostäder anpas-

äldre, vilket

hämmar

rörligheten pä bostadsmarknaden.

genom an rörligde grupper pä arbetsmarknaden som hat möj-

Bra digital infrastruktur kan skapa ﬂyttkedjor
heten ökar för

jobba pä distans. Det gör

art efterfrägan

i

balans

bostadsmarknaden

i

balans

i

hela länet. Vi kam er-

med

jöer

och det

rätt

kompetens. Vi har skapar förutsättningar För boende där

efterfrägade bostäder

Mänga kommuner

är

bjuda olika typer av goda boendemiljöer, bostäder och livsmil—

Vi behöver skapa flyttkedjor för att frigöra

lighct art

sociala servicen behöver utökas

Här ﬁnns cn

Är 2030

Fo'r

Den

tätortema.

kommun

tillräckligt

varit svära.

sade

minska

den socioekonomiska segregationen mellan landsbygderna och

längsiktiga förutsättningarna för bostadsförsörj-

har det under Hera är varit svärt
för art

längsiktiga samhällsplaneringen mäste utformas sä att

bostadsbyggandet minskar segregation och trängboddhet.

är lätt För arbetsgivare art attrahera arbetskraft

befolkningen ökar och Förutsättningar för befolkningsutveckling där befolkningen äldras

byggda pä
bidrar

till

ett

och minskar.

miljömässigt hällbart

De

sätt, är

nya bostäderna

är

energieﬁcktiva och

attraktiva miljöer.

pä bostäder

ökar utanför centralorterna och ger även bättre förutsättningar
för företagande där. Brist

unga och nyanlända

pä

billiga

art etablera sig

bostäder gör der svärt för

pä bostadsmarknaden.

Attraktive boendemiljöer skapar social hällbarhet
Tryggheten,

tilliten

och den goda, jämställda och jämlika hälsan

har ökat eftersom Her bot
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i

omräden med

Förutsättningar för

Vi har motverkat segregation och exponering

social hällbarhet.

för skadliga miljöfaktorer

boende har nära
kulturella

och

siell service,

genom god

Förutsättningar för framtida bebyggelse

samhällsplanering. Fler

grönomräden, förskolor och skolor samt

till

sociala mötesplatser. Tillgänglighet

till

kommer—

och kommunikationer har skapat

väl€ärdstjänster

en längsiktigt hällbar bostadsförsörjning

i

boendemil-

attraktiva

Joer.

Vi hat

behov av

tillgodosett civilsamhällets

mötesplatser. Tillgängen

till

snabb och

och

ytor, lokaler

driftssäker digital infra-

struktur pä landsbygderna är säkrad, vilket har gjort art Her kan
bo, arbeta och bedriva verksamhet där.

Bra samordning mellan

byggande och hällbara

pendlingsmöjligheter
Möjligheterna

till

hällbar pendling är

goda och bidrar

fung-

till

erande arbetskraftsförsörjning. Marknadsandelen för kollektivtraﬁken har ökat. Det hat även arbetsresor
fots

och möjligheten

framförallt

i

till

med

cykcl eller

självständiga resor för barn

de gula omrädena

i

strukturbilden. Samtidigt har

utvecklingen av den digitale infrastrukturen bidragit

minskat behov av dagligt resanda Det gör

den

sociala belastningen

människor kan
att vera

1

till

och unga,

att

etc

till

klimatutsläppen,

Mänga

och hälsoriskerna har minskat.

star utsträckning klara sitt vardagsresande utan

beroende av bilen cftersom traﬁk- och bebyggelsepla-

neringen har samordnats.

I

omräden utanför de

erbjuds alternativa mobilitetslösningar

större striken

som komplement

till

bilen.

Minskad segregation tack vare god samhällsplanering
Vi har

minska boendesegregationen genom bland annat

lyckats

god samhällsplanering. Tillgängen
pä Hera orter och

vi

till

social service har utökats

har säkrat bostadsförsörjningen, skapat

ﬂyttkedjor och minskat trängboddheren. Tillgänglighetcn

till

bostäder, utbildning, arbete, välfärd och service har ökat

hela

i

Slörre lätort

Ned med

star betydelse för

den regionala utvecklingen

Utvecklingsomräde där tillgänglighet

länet.

Samhällsplaneringen har skapat förutsättningar för Her

digitala tjänster

och kulturutbud stödjer

sig

pä

till

arbetsmarknad, service

digital infrastruktur,

noder och

gula utvecklingsomräden. Star del av vardagsresandet sker

och delningsekonomi som exempelvis bilpooler

bi]

och kontorshubbar.

men

kan

till

viss

utsträckning ske

Utvecklingsomräde längs regionait
aller

.

utmed

med kombinerad

prioriterat

med

mobilitet.

transportsamband
En kombi—

kollektivtrafikens regionala stomnät.

nation av digital och fysisk infrastruktur skapar tillgänglighet
till

arbetsmarknad och

service. S‘or del

av resandet sker

till

Strategiska inriktningar

regionale noder och gula utvecklingsomräden.

'

Utvecklingsomräde med god tillgänglighet till arbetsrnarknad
och service näiomrädet. Merpanen av vardagsresandet kan

Förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande vid en

i

växande befolkning och

som

en utwcklingsfaktor vid en

klaras
till

minskande befolkning.
'

Emblem
bidrar

'

regional samverkan kring fysisk planering

till

art

nä

ett hällbart

Örebro

samt stöd

till

fots,

med

cykel aller kollektivtrafik.

God

tillgänglighet

regionale noder via kollektivtrafiksträken.

Nodsammanbindande

som

kollektivtrafiksträk. Trafikeras

naitäg. expressbuss eller regionbuss

med hög

med

regio-

turtäthet.

län.

Förbättra förutsättningarna för levande landsbygder

genom utbyggnad

till

Den framtida bebyggelsen av bostäder och arbetsplatser har
den regionale tillgängen till arbetskraft och jobb—
möjligheter, hur vi kan ta del av vardaglig service samt hur vi reser till
Figur 6:

stor betydelse för

av digital infrastruktur, platsutveckling

initiativ

som

möjliggör ökat distansarbete,

delningsekonomi och minskat bilberoende.

arbete, skola och fritidssysselsättning. Tillgäng
i

hela länet skapar tillgänglighet

service

till

till

digital infrastruktur

arbete, utbildning, välfärd och

samt förutsättningar för en platsoberoende arbetsmarknad.
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Viktigaste ändringarna
'

'

i

5.9

Här har hällbarhetsaspekterna nyts
upp.

om bredband — ändrat
de systemförändrande effek-

Skrivningarna

fokus

till

terna av digital infrastruktur.
'

Omrädet

bidrar

till

fler

effektmäl än tidigare.

.

[

Nergripande mäl

God

‘

?éSUrse'ffektivitet

'

Förbättrad kompetensförsörjning

'

Ökad kunskapsintensitet

\

Ä

-

Goda uppväxtvitlkor

°

Goda försörjningsmöjligheter

Minskad klimatpäverkan

-

;

\

‘

. Giftfri miljö
[

'

Ökad innovationskrait

Ökad grad av delaktighet och

°

!

'

Ökad

'

God

biologisk

mängfald

E

inflytande
'

Ökad

entreprenöriellaktivitet

vattenförsörjning

%

-

Ökad

-

Attraktiv boende— och närmiljö

'

God och

jämlik hälso— och sjukvärd

cirkulära

'

God och

jämlik folkhälsa

Ökad andel förnybar energi

Mer bioekonomi och
ﬂöden

"

nationell attraktionskraft

\

'

Ökad

global konkurrenskraft

°

Ökad

tillväxtinäringslivet

-

Ökad produktion inom

%

;

areeila

nädngar

Nuläge och utmaningar

fysisk

och

digital infrastruktur.

en väl utbyggd kollektivtraﬁk

och är bästa

Transportsystemet behöver
För

art

bli

mer

hällbart

pendlingsresoma
trecljedel

av

alla

mer kollektin

dag sker de

I

med

bil

allra

ﬂcsta av de motoriserade

och transporterna

stär för

drygt en

Digitaliseringen gör dels att värt

behov av

resor minskar, dels

med en kombination av olika färdsätt. Det
unga människor — 20 är och yngre — som reser

blir allt vanligare

pä

Därefter ökar bilanvändandet kraftigt

ett hällbart sätt.

stigande

genom

älcler.

att

mänga

Kvinnors och mäns resande

kvinnor

väljer

skiljer sig it,

giska mängfalden.

I

med

främst

andra transportalternativ än bilen.

Infrastruktur och transporter päverkar vär miljö och

den biolo-

tätbebyggda omräden innebär vägtraﬁken

även lokala miljöproblem där normer ﬁir buller och luftkvalitet

pä arbetsmarknaden, sä

art

betydelsen av arbetsplatsens geo-

graﬁska lokalisering minskar och der kan leda

Vi har ett strategiskt läge

ett

Förändrat

i

Norden men svag interna-

tionell tillgänglighet

Örebro län har

ctt strategiskt läge

mellan de

tre storstadsregio-

nerna Stockholm, Oslo och Göteborg. Framf‘örallt är närheten
till

Stockholm mycket

betydelsefull För länets utveckling. Länet

har blivit en alltmer integrerad del av Stockholm—Mälarre-

gioncn tack vare omfattande infrastrukturinvesteringar och
satsningar pä regional tägtraﬁk. Trots stora satsningar har vi

länga restider

till

storstäderna och vi behöver bygga vidare pä

vära egna styrkor och speciﬁka förutsätmingar für

Örebro Airport

internationella tillgängligheten.

infrastruktur ett viktigt verktyg för ett hällbart, jämlikt och

ligheten

jämställt samhälle.

Bilen

Tillgänglighet behövs för hällbar utveckling
Specialiserad arbetskraft efterfrägas

allt

bibehälla länets konkurrenskraft. För

ningen behöver Örebro län ingä
är därför

nödvändigt

i

mer och

am

är viktig för art

1653 kompetensförsörj-

en större arbetsmarknadsre-

med en

fortsatt utveckling

av

zu

framtida utvecklingen. Flygct har en fortsatt viktig

viktig för länets internationella tillgänglighet

Det

till

behov av pendlingsresor.

överskrids. Därför är regional planering av hällbar transport—

gion.

resenärer pä

arbete pä distans häller pä att Förändra strukturen

resande och en

skapar der möjlighet Für ett cEcktivt transportsystem där der

allt

hällbara pendlingsmöjligheter

skapa kapacitet för

utsläpp av växthusgaser. Att gi, cykla och äka

blir allt viktigare för ett hällbart

ökad andcl Fordon behöver drivas med Förnybara drivmedel.

är framför

Mer

liten yta.

nä de nationella klimatmälen behöver värt transport-

system förändras.

sättet att

För der fysiska resandet bidrar

till

till

klara

roll för

den

den

är strategiskt

men

även tillgäng-

Arlanda har star betydelse.

behövs första hand pä landsbygderna

Bilen ska

i

i

första

hand

vara ett alternativ för

landsbygdema där kollektivtraﬁken
längst För cykelpendling.

är gles
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bor pä
är för

För korta resor pä landsbygderna kan

cykcln vara ett bra alternativ och även bidra

36

dem som

och avständen

till

bättrc folkhälsa

samt ökad självständighet för
är ett alternativ för de

lite

bedöms

En

hög andel

fortsatt

därför inte stä

i

och unga. Utbyggd närtraﬁk

kommer

miljö— och klimatbelastning

drivmedel.

ham

längre resorna. Bilens negativa

kommst

att

begränsas av förnybara

bilresor frän

landsbygdcrna

om minskad klimat—

mälet

till

en hög marknadsandel

päverkan frän länets transporter.

istället för

Örebro län genomkorsas av Sveriges

med Europa

till

banan kommer

i

äker täg

Utbyggnad av Nobel-

den regionala pendlingen
att vi

i

sträket

drar nytta av huvudstäderna

utvecklingen samt uwecklar vära goda relationer

som

med

län.

samman bäde

norra

Ett attraktivt läge

som

locker etableringar och investe-

ringar

Oslo.

Värt län är attraktin och lockar bäde internationella och natio—
nella hällbara Företagsetableringar

ett internationellt perspektiv.

med stor betydelse

Vär ﬂygplats

Kombinationen med

och investeringar.

Sysselsätt-

ningcn inom logistikbranschen har ökat ytterligare och Örebro

är Sveriges

ﬁärdc största Fraktﬂygplats som även används Für samhällsviktiga funktionen

aﬂ‘zirsresor. Fler

ﬂygcts klimatpäverkan minskat

ett hällbart samhälle.
art stärka

omkringliggande

och södra Sverige samt

Hallsberg är landets viktigaste godsnod

ävcn ur

och der har underlättat

största transportleder för

gods, bäde pä väg och järnväg, och binder

med Göteborg och

som

Oslo-Stockholm och gör

Örebro Iän attraherar logistikföretag

Stockholm

dessa sträk

ﬂyg samtidigt

vilket bidrar

motor

och mellersta Sverige

i

kompetensf‘örsörjning och näringslivets

gen.

värt geograﬁska läge,

som

län hat befäst sin position
I

kombination

med

ett

av Sveriges bästa logistiklä—

en utvecklad digital infrastruktur gör

det länets företag konkurrenskraftiga.

gott samarbete och logistikutbildning pä civilingenjörsnivä vid

Örebro

universitet har skapat

Företag att etablera sig

goda förutsättningar

för logistik-

Strategiska inriktningar

länet.

i

'

Skapa förutsättningar

För hällbara resor

och transporter

enligt strukturbilderna.

Önskvärt läge 2030
'

Uweckla Örebro

län

som ned

längs nationella och

internationella transportsträk.

Ett hällbart

transportsystem

Är 2030 har vägtraﬁkcn och
jö—

'

transportsystcmet minskat sin mil-

och klimatpäverkan samt

blivit

er.

och bidragit

till

digital infrastruktur

i

hela

vilket

bäde har

attraktiva boendemiljö-

med fömybara drivmedel och

Allt Her fordon drivs

till

länet.

mer jämlikt och jämställt.

Andelen gäng, cykel och kollektivtraﬁk har ökat
Förbättrat livskvaliteten

Säkra en robust tillgäng

infra—

strukturen för laddning och tankning För dessa är väl utbyggd
i

hela länet. Lösningar för

tjänstcr

ﬁnns bäde

som pcndlar
har gjort

att

till

i

kombinerad mobilitet och delningsoch pä landsbygderna. Fler av

tätorter

och frän Örebro

pendlingskapaciteten ökat. Behovet av reset och

transporter har ocksä minskat tack vare
fektivitet

dem

väljer kollektivtraﬁken vilket

och utbyggnad av

ny

teknik, transportef—

digital infrastruktur.

En attraktiv kollektivtrafik och integrerade arbetsmarknadsregioner

De

äldre

i

hela länet har

god

tillgäng

till

samhällsservice och

kollektivtraﬁkcn har förbättrat möjligheterna För unga pä lands-

bygderna

art

pendla

till

och frän skola samt

fritidsaktiviteter.

Utanf‘ör de större sträken erbjuds alternativa mobilitetslösningar

som komplement

till

med kollektivtraﬁk
samt

till

Vi hat ocksä lyckats korta restiderna

bilen.

mellan Örebro och

kommunhuvudortema

Stockholm-Mälarregioncn och Oslo.Vi har arbetat

Pdf att korta restidema

med

vare korta resrider och

hög

kollektivtraﬁk

till

Göteborg. Tack

turtäthet hat kollektivtraﬁken nätt
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Borlänge
Falun

Persontransporter 2030
Det finns goda förutsättningar at‘t med transportsystemet
till omvärlden, stärka tillgängligheten
pä arbetsmarknaden samt att begränsa transporternas klimatpäver—
kan. Strukturbilden visar de viktigaste regionala och interregionala
transportsambanden. Korte restider, hög kapacitet och god standard
är avgörande för länets utveckling till 2030 och därefter. Utöver dessa
sträk finns det ocksä mänga andre sträk som är av star betydelse för
Figur

7:

stärka Örebro läns relationer
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Godstransporter och logistik 2030
Figur 8: Strukturbilden visar de sträk

som har högst

läns näringsliv. Karten visar ocksä viktiga

Stockholm

prioritet för

Örebro

noder för gods-

transporterna samt kopplingar

till noder utanför vär region. Sträken
och noderna är ocksä avgörande för att ästadkomma effektive trans-

portkedjor säväl nationellt

.

utvad<lingsomräde

internationellt.

.

Transportnod

Iogistikverksamhet

som

för

.

Sekundärt godssträk

Primän godssträk

..

Goteborg

Nonköping

Södra ven'ge/
Centraleuropa
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Storregional strukturbild 2050
Figur 9: Storregional rumslig principbild för östra Mellansverige med
fokus pä ortsstruktur och storregionala samband. Källa: ÖMS 2050 —
samverkan kring planering östra Mellensverige
i
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5.10

i

Här har pandemin päverkat

.

nuläget:

hemestertrenden ät det positive

hället,

färre tillresta gäster ät det negative.
.

Branscherna stär inför stor omställning
-

men

RUS,
—

reden

digitalisering var tydlig

i

förra

än viktigare nu.

är

besökarnas krav pä hällbarhet
har slagit igenom.

'

Fokus pä natur, kultur och mältid, nägot

som

vi

även

ser

i

de strategiska

inrikt-

nin game.
'

Den

första strategiska inriktningen är

omskriven och de andre tvä är nya.

God
'

’féäürseffektiVitet

'

'

Förbättrad kompetensförsörjning

Goda

uppväxtvillkor

°

Minskad klimatpäverkan

'

Giftfri miljö

.

Ökad

'

God

‘

-

Ökad kunskapsintensitet

'

Goda försörjningsmöjligheter

-

Ökad innovationskraft

.

Ökad grad av delaktighet och

%

inflytande
'

Ökad

'

Ökad

%

nationell attraktionskraft

.

Ökad

global konkurrenskraft

'

Ökad

tillväxt

-

Ökad produktion inom

-

%
£

i

-

1

God och

jämlik hälso— och sjukvärd

God och

jämlikfolkhälsa

vattenförsörjning

\

Attraktiv boende— °Ch närmiljö

‘

°

_

\

entreprenöriell aktivitet
.

biologisk mängfald

‘

?

Mer bioekonomi och
cirkulära flöden

}

-

Ökad ende! förnybar energi

näringslivet
areella

näringar

u.!

Nuläge och utmaningar

I

dag

evenemang

Attraktiva miljöer och stora

Örebro län har

ett stort

utbud av

ett

En

attraktivt

och diversiﬁerat utbud av

liten.

För

art

rekrea—

som en

hällbar rävara, för art bidra

attraktiva miljöer

ökat välbeﬁnnande, Fdrbättrad folkhälsa och

till

medan andelen

skogen ska kunna användas

är andelen produktionsskog stor

tionsskog är

som

bidrar

livskvalitet.

kultur, natur, idrott

och

om vara en

till

biologisk mängfald och dessut-

attraktiv plats för friluftsliv

och naturupplevelser‚

behöver dialogen stärkas mellan ägare för produktionsskog,
intressenter För rekreationsskog

och upplevelseindustrin.

upplevelser av olika slag är viktigt för att stärka attraktionskraf—
ten för länet och livskvaliteten för länsborna.

Besöksnäringen viktig för länets attraktivitet
Besöksnäringen har haft cn stark

tillväxt

i

Länet har en stark position när det gäller stora möten och

och en orsak
evenemang. Vi har

tagit vara

pä

är alla de utländska besökare

länets utbud. Upplevelser

till

är

i

som kommer under

digitaliseringens möjligheter

sommarmänaderna. Besöksnäringen

för art ﬂcr ska fär tillgäng

Örebro län Hera

är viktig för hela länet

och

och
är betydelsefull även för andra näringsgrenar. Branscherna har

evenemang,

allt ifrän initiativ

frän amatörer

till

professionella

haft det tufft

evenemang av högsta

kvalitet‚ tar vara

gör Örebro län attraktin för

under comnapandemin,

pä digitaliseringen och

dem som

ber, verkar

i

aller

besöker
ökacl efterfrägan pä natur, kultur

länet.

Vi

ser att

ledningar

inom

en utmaning

samverkan kring upplevelser och besöksannatur, kultur

är art vi inte

och mältid

har en

men inom

Hera geograﬁs-

ka delar av länet har de stärkts när hemestertrenden bidragit

är starkare

gemensam

i

men
som

exempel är Bergslagsleden och Bergslagen Cycling som utveck—

dag

plattform

till

och matupplevelser. Tvä goda

lat

bäde

sin

produkt och kommunikation och är nu starkare

reseanledningar än vad de har varit tidigare

är.

synliggör länet och länets utbud.
Ett attraktin län lockar besökare och nya invänare, vilket gyn-

Naturen är en viktig förutsättning

nar länets Företag. Ett starkt attraktionsvärde skapar ocksä en

Länet har tvä nationalparker och mänga natur- och kulturreservar

som

fungerar

ger

goda Förutsättningar

som

i

Fällen

rekreationsmöjligheter och

reseanledningar för besökare. Naturen är en viktig

förutsättning för

den

till

mänga

verksamheter, eftersom de använder

sin produktpaketering.

Detta ger ocksä mänga

stolthet

bland länets invänare och Företagare och kan ge arbets—

givare stärkta förutsättningar

Det Enns

alltsä ett

till

samband där

art rekrytera

bygger attraktionskraft för företag.

arbetstill—

pä landsbygderna.
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ny kompetens.

attraktion för invänare även

Önskvärt läge 2030

ling har gett likvärdiga möjligheter för alla

i

länet art bedriva

verksamhet. Vi har utvecklat hällbara metoder för art uppleva
Ett län

som

är attraktivt att besöka,

verksamhet

natur— och kulturmiljöer utan act värdena förstörs och pä

ho och bedriva

samma gäng

uppnätt större

social inkludering.

Förutsättningar för de aktörer

Turismutvecklingens förutsätmingar har stärkts
länets hällbarhetsarbete

Vi erbjuder en god

och

tillgänglighet

mältid och naturvärden.

takt

i

med

att

digitala infrastruktur Förbättrats.

och

digital synlighet

upplevelser och besöksmäl. Vi har samlade sträk

Inom

av länets

med kultur,

dessa kluster samverkar entre-

prcnörcr, aktörer

och det oEendiga

samma strategier

kring paketering och

starkt fokus

i

säväl för näringslivet

samhället.

tillsammans stär för utbudet,

professionellen aktörer

Det breda utbudet

i

som

hela länet attraherar

för civil—

ham

och

unga, även frän socioekonomiskt svaga grupper. Tillgängen
lokaler

och andra ytor för

idrott, fritid, Iek

till

och rekreation har

ökat.

med länets gemenproduktutveckling med

Strategiska inriktningar

länsgränsen
'

Detta har skapat

ett län

attraktin art lcva

i

som

är konkurrenskraftigt

och besöka under

entreprenörer och Her
största

och

som

linjc

pä hällbarhetsperspektiven. Vi samverkar även över

kommun— och

den

Der ﬁnns goda

i

arbetstillf'ällen

mötesstaden utanför de

arbetar hela tiden

med

kurrcnskraftig turism

art utveckla

alla säsonger,
i

tre

hela länct.

med

'

Her

Örebro

är

en mer

tillgängligheten

till,

utbudet av och samverkan kring

hälle och kon-

kulturella, sociala

och

Stärk Fdrutsättningarna För att Her ﬁirctag ska

med

nu

storstadsregionerna. Vi

inom ekonomiska,

Öka

paketering av natur, kultur och mältidsupplevelser.

och

'

kunna

arbeta

hällbar turism.

Uweckla

digitala förutsättningar

och infrastruktur för

Företag och andra organisationer sä art upplevelser och

evenemang kan nä

Her.

miljömässiga värden.

Förbättrad livsmiljö för länets invänare

Är 2030 har kvinnor och män, ﬂickor och pojkar
gäng

till

i

länet

till-

stimulerande fritidsaktiviteter och kultur, oberoende

av bakgrund och intresse. Aktiviteter,

och evencmang

är tillgängliga för alla.

friluftsliv,

En ökad

upplevelser
digital utveck—
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i

kapitel 6

uppdaterade

Sk'rivningarna är

RUS

Utifrän

analys—

och uppföljningsplan, som inte fanns när nuvarna-

de RUS togs fram.
Det som stär under Uppföljning

nuvarande RUS är

i

omskrivet.

Texten beskriver ett utmaningsdrivet genomföran—
de, det

säga att

vill

undersöker varför

Nu

har

vad

beskrivit

vi

aktörer

Örebro

i

Iän

serande region för

0Ch

offentliga

nivä. Vi hittar

frän ord

vi

för att

handling:

till

bli

vi

—

alla

lär

insatser över

och organisationsgränser. Här binder

de frägor som ﬁnns

aktörer pä lokal, regional, nationell 0Ch internationell

och prövar nya Iösningar tillsammans och

centrum och

i

har problem och utmaningar

kunna Utföra

för att sedan

en attraktiv och pul—

gör gränsöverskridande insatser mellan privata,

alla. Vi

civila

Sä här gär

vi vill.

— arbetar tillsammans

sätter frägan

vi

vi

omräden 0Ch som

oss av vära

i

f|era

av RUS

med

att |Ösa_

resultat.

Komplexa samhällsutmaningar kräver

ﬂer jobbar tillsammans.

andra arbetssätt

och hantcras.

som grund

Uppföljning

De globala

och regionala samhällsutmaningarna

som

vi stär

art visa vilka insatser

om

som

mäste skapa nya,

framöver.

Det

integrerande arbetssätt där olika kompetenser, perspektiv och

ät utifrän

utmaningens

aktörer tillsammans över organisationsgränser utforskar nya

handlingsplan

innovativa Iösningar pä vära samhällsutmaningar. Vi kan inte

art ett

längre dela

upp utmaningar

var och en för

i

bitar

att vi

ocksä mälkonﬂiktcr identiﬁeras

agerande

för

kommer
med

Uppföljning av den regionala uwecklingsstrategin

inför är stora och komplexa. Samhällssystcm behöver ställas

och förändras. Komplexiteten gör

Dä kan

och försöka hitta Iösningar

sätt utvecklingsarbetet

tas

nätverk initieras

Det

art.

fram,

När partnerskapet

sig.

mest angelägna

är

att

till

genomför

nytänkande och bidrar

genomförande

behöver

ha

ett

till

eller Förändras, eller att

att

projekt startas.

om hur

kan även andra aktörer

med samma utmaning. När vi sedan
vi innovativa arbetssätt som främjar
till

art

öka omställningstakten.

Dä

Förändringsorienterat ledarskap och medar—

betarskap samt ett uthälligt engagemang. Vi behöver ha

Uppföljning

till

som

varandra.

Det

beredskap

hällbarhetsdimensionerna

tre

utvecklingsarbetc för att nä mälet

sätts

i

centrum. När

mäl

i

om ett hällbart och kon-

eller prioriterade

omräden

kraftsamlar kring insatser behöver vi

vi

som

till

hela länet

perspektiv och ta hänsyn

exempcl olikhetcr

socioekonomi och
art

i

främjar hällbar regional utveckling behöver ha

ett territoriellt

skillnader,

i

länets strukturella

till

tätortsstruktur,

kan göra pä samma

i

sätt överallt,

Der innebär

länet.

utan

vi

insatser utifrän länets olika förutsättningar.

som en

del

det behöver

av genomförandet

en viktig del

ningen

i

själva

behöver
in

vi

genom

kunna

upp med

komplettcra

med

med

kvalitativ information

som

samlas

länets aktörer

och andra

analyser. Varje

omräde päverkar samtliga övergripande mäl och Hera

effektmäl. Därför identiﬁerar vi vilka insatser

som

bindcr ihop

de prioriterade omrädena och skapar en gemensam
se

om hur allt hänger ihop. Genom

gemensamma

För

act

kunna göra

uppföljningen spegla perspektiven jämlikhet
älder,

socioekonomi, integration, geogra-

ﬁ samt barn och unga.

hjälp av

tolka och Förstä indikatoremas utfall

uppföljning av de prioriterade omrädena, handlings—

planet, dialoger
prioriterat

att vi

behöver anpassa

genomförandet. En del av Uppfölj-

är kvantitativ där effektmälcn Följs

indikatorer. Für art

i

och jämställdhet, kön,

Kontinuerlig uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin
är

vi

demograﬁ,

näringsliv. Insatserna Ska ocksä sträva efter

skapa likvärdiga förutsättningar

inte

tänka utanför omrädes- och organisationsgränser.

Uppföljning

tillit

invanda och

ifrägasätta det

hantera der oväntade.

Likvärdiga förutsättningar
Insatser

kurrenskraftigt samhälle. Arbetssättet behöver vara utmanings—
drivet där utvecklingsstrategins

att

mod art

av

krävs wärsektoriell samverkan, samhandling och

en konsekvent integrering av de
allt

andra och varandra, ha

stärker hällbarhetsarbetet

Den regionala uwecklingsstrategins tre övergripande mil —
som speglar dc tre hällbarhetsdimensionerna — är beroende

en ny

startas,

använder

Uppföljning för ett utmaningsdrivet

vi

leda

för regional utvcckling resonerat

jobba

insatser

kunna

en utforskande expedition

att

länet behöver mobilisera kring insatser

bjudas in

att arbeta

bedrivs pä kan skilja sig

skulle

att aktörer

insatser blir det större kraft

i

förstäel-

samlas kring

genomförandet dä

Handlingsplaner

som

Handlingsplaner är

ett

utvecklingsstrategin.

stöd

stöd

En

i

i

genomförandet

genomförandet av den regionala

handlingsplan kan initieras utifrän att

Uppföljningen visar behov av an mobilisera kring
prioritcringar.

kunna
kan

I

handlingsplanerna

kommer

precisera sinn insatser och ätaganden.

komma

art

beröra Hera prioritcrade

dc mäl och indikatorer

En handlingsplan

strategi.

handlingsplaner ska vara jämställdhetsintegrerade.
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gemensamma

olika aktörer att

omräden och ska

som ﬁnns i denna

ihop

tig prioiriterade

kompetenser och

f|era o|ika

organisationer kan vera

omrädes_

vi a||tsä

spegla

Samtliga

gemensamma

Finansiering av

kraftsamlingar

Art länet kraftsamlar tillsammans innebär att vi
till

genomförandet av

Region Örebro län har en samordnande
Region Örebro Iän har

bidrar

med säväl kompetenser som
uppmanas art lyfta in de frägor man

strategin

resurssättning. Alla aktörer

planerar att bidra

alla

med

och

sina respektive verksamhetsplaner

i

budgetar. Ett framgängsrikt genomförande kännetecknas av

med

nya samverkansformer

mänga känner

ansvar och är

om kompletterande

med och

bidrar.

Vi ska ocksä

(ira

regionala, nationella

och internationella

ﬁnansieringsmöjlighcter.

Region Örebro län

vem som

kammer

gör vad och hur

roller

inom och utanför
vi

behöver

samtal

om

ytterst ansvarig för

väljer art

kommunema

alla

Men

aktörer är ansvariga art bidra

engagera sig

genom den

i.

Politisk

i

genom—

i

de

samverkan kan

regionala samverkansstruktur

och Region Örebro län

träffas

löpande.

bidra

Det

med

är viktigt

Aktörerna

i

partnerskapet för regional utveckling har ett särskilt

ansvar För strategins genomförande hide

uppdrag och

1

sin roll

i

genom

Sina ordinaric

partnerskapet.

ägarskap och därmed ett ansvar för

genomförandet. Därför behöver
där vi samlas kring

länet, för

alla

vär kunskap och kompetens för att nä framgäng.
ett

till

tillsammans gör konkreta insatser

Partnerskap för regional utveckling

vi, bäcle

en hällbar utveckling av värt län och

känner

därför att bjuda in

förandeprocessen av den regionala utvecklingsstrategin.

där

Nya samarbetsformer

att alla aktörer

vi

Region Örebro län är fullmäktige

bland annat bedrivas

dag samarbetar

och sam—

Eftersom regionfullmäktige är det högsta beslutande organet

der bör understrykas art

Samarbetsformer och

i

att leda

och ätaganden.

omräden de

Redan

uppdrag

ordna genomförandet' av den regionala utvecklingsstrategin.

breda ﬁnansieringslösningar, där

nytta av den erfarenhet och kunskap Iänet har för art konkurrera

ett särskilt

roll

vi hitta

gemensamma

nya samverkansformer

insatser

och ﬁr möjlighet

till

sektorsövergripande utvecklingsarbete.
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Tjänsteskrivelse
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Dnr:21/KS/166

Sammanträdeskalender 2022
Ärendebeskrivning

Sammanträdeskalender för år 2022 med inlämnings- och utskicksdatum för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta sammanträdeskalender för år 2022.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Sammanträdeskalender 2022
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Kommunstyrelseförvaltningen

Sammanträdeskalender 2022 med inlämning- och utskicksdatum
Gäller för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF)

Senast inlämning av Kallelse skickas till
material till KSAU
KSAU

KSAU sammanträde Kallelse
skickas till KS

KS sammanträde

Kallelse
KF sammanträde
skickas till KF

Måndagar

Torsdagar

Måndagar 13:15

Torsdagar

Tisdagar 8:30

Torsdagar

Måndagar 18:30

24 jan

27 jan

31 jan

3 feb

8 feb

17 feb

28 feb

21 mars

24 mars

28 mars

31 mars

5 april

14 april

25 april

16 maj

19 maj

23 maj

26 maj

31 maj

2 juni

13 juni

29 aug

1 sep

5 sep

8 sep

13 sep

15 sep

26 sep

26 sep

29 sep

3 okt

6 okt

11 okt

13 okt

24 okt
konstituerande KF

31 okt

3 nov

7 nov

10 nov

15 nov

17 nov

28 nov

21 nov

24 nov

28 nov

1 dec

6 dec

8 dec

19 dec
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Firmatecknare i samband med
fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m.
12
21/KS/162
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/162

Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal,
borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakt m.m.
Ärendebeskrivning

Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser, låneförbindelser,
fullmakt m.m.
Med anledning av att Torbjörn Appelqvist har avsagt sig uppdraget som oppositionsråd och
efterträtts av Ulrika Björklund behöver beslutet om firmatecknare tas på nytt med den ändringen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Magnus Andersson, eller vid förhinder för honom Siw Lunander, Veronica Wallgren, Conny Larsson
eller Ulrika Björklund, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Lena Fagerlund, Marie Hellgren,
Magnus Ribbing eller Marianne Christiansen, får i Hallsbergs kommuns namn med bindande verkan
underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, avtal och liknande
handlingar, såvida inte kommunstyrelsen i det enskilda fallet beslutar annat.
2. Som ett undantag från 1 gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten till en
tjänsteperson eller då det ingår i dennes tjänst att fatta bindande beslut, att tjänsteperson ensam får
underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och liknande handlingar.
3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan, upphör att gälla omedelbart.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare
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Ansökan ur sociala investeringsfonden,
Integration 2.0
13
21/KS/168
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/168

Ansökan ur sociala investeringsfonden, Integration 2.0
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen har inkommit med en ansökan
om medel ur kommunens sociala investeringsfond. Ansökan avser finansiering av integrationsprojekt
mellan förvaltningarna med syfte att öka det sociokulturella utbytet mellan eleverna för att minska
normbrytande beteende och förbättra skolresultaten.
Projektet syftar till att främja integrationen i skolan och öka skolgemenskapen och på så sätt ge
kommunens barn och ungdomar bättre förutsättningar för framtiden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att avsätta 2 400 000 kronor ur sociala investeringsfonden till
social- och arbetsmarknadsförvaltningen för genomförande av projekt Integration 2.0.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Ansökan Integrationsarbete 2021
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Sida

1(5)
Datum

2021-05-17
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen/
Bildningsförvaltningen

Ansökan ur Hallsbergs kommuns sociala
investeringsfond
Projektnamn
Integration 2.0

Projektledare
Madelene Pedersén

1. Syfte
Syftet med projektet är att arbeta aktivt med insatser för att öka det
sociokulturella utbytet bland eleverna och att, med utgångspunkt i tidigare
forskning, införa en elevbaserad mätning av kulturellt förhållningssätt och
sedan följa utvecklingen över tid. Avsikten är att pröva om den ömsesidiga
kulturanpassningen utvecklas i positiv riktning, och om detta i sin tur minskar
normbrytande beteende och förbättrar skolresultaten.

2. Målgrupp och dess identifiering
2.1 Målgrupp Skolelever. Nyanlända, skolpersonal och rotade svenskar
Fler barn/ungdomar än tidigare har kommit till Hallsbergs kommun från
orosdrabbade områden och många av dem är barn/elever i våra förskolor och
skolor. Det berikar och utmanar oss på ett spännande sätt att introducera nya
kommuninvånare för att de ska kunna arbeta och bo i svenska samhället. Det
finns också människor som vistats i Sverige en längre tid och som behöver mer
stöd i sin föräldraroll i relation till den pedagogiska verksamhetens
värdegrundsarbete. Samtidigt har kommunanställda som möter dessa
kommuninvånare en aktiv dialog om nya utmaningar där vi ser ett stort samlat
behov av bättre samverkan mellan enheter i kommunen och kunskapsöverföring
för att kunna erbjuda stöd, lärande och vägledning för dessa barn och ungdomar

Hallsbergs kommun
Postadress

694 80 Hallsberg

Hemsida

E-post

Besöksadress

Telefon

www.hallsberg.se
Västra Storgatan 14

0582-68
Page
15550of00181

Organisationsnr

212000-1926
Fax

Datum

2021-05-17

den miljö där man vistas dagligdags. Många barn och elever är sårbara på grund av
deras utsatta familjesituation, den enorma skolpressen att hinna med hela
grundskolan under väldigt kort tid för att sedan slussas ut i vanliga klasser, inte ha
möjlighet till eller val att delta i aktiviteter som ungdomar vanligtvis använder för
att bygga goda relationer. Bristen på referenser i det nya hemlandet kan också
öka på känslan av utanförskap.
Integrationsprojektet går ut på att konkret jobba med att främja integration i
skolan, att främst jobba för att inkludera nyanlända elever i skolgemenskapen och
skapa en ömsesidig integrationsprocess. Men att även jobba med skolledning och
lärare för att medvetet jobba för integration elever emellan och mellan klasser,
samt att skapa en meningsfull fritid.
Det är ett långsiktigt arbete som ska hjälpa lärare och skolledning i arbetet med
nyanlända inom skola och för att positivt kunna påverka ungdomar. Projektet ska
skapa en plattform främst inom skolan, där alla elever från olika klasser kommer i
kontakt med varandra och får, ömsesidigt, ta del av varandras referenser och
kulturer. Detta för att underlätta för de nyanlända ungdomarnas utslussning till
andra klasser och skolor.
Målet med projektet är även:
-att få en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter
inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska
värderingar och som alla, oavsett bakgrund, ska vara delaktiga i och ansvariga för.
-att en nyanländ elev snabbt blir en del av skolans sociala gemenskap och att den
nyanlända eleven ska samverka med andra elever för att öka gemenskapen i
klassrummet
-att lärare som kommit i kontakt med projektet ska kunna finna instrument och
att applicera dessa och även våra metoder efter projektets slut
-att hjälpa skolan med att hjälpa den nyanlända eleven att använda och
vidareutveckla de kunskaper som han eller hon bär med sig sedan tidigare, så att
eleven så snabbt som möjligt ska kunna utveckla sitt lärande
Projektet bygger på arbetet med två viktiga frågor rörande integration;
utanförskap, skola och elevernas framtid.
1-Vad innebär integration i skolan och i samhället, för eleverna?
2-Vad bedömer eleverna som betydelsefullt för en bra framtid i Sverige?

3. Metod
3.1 Projektdelaktighet internt
Styrgrupp är den övergripande styrgruppen för samtliga gemensamma projekt
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Arbetsgruppen består av: enhetschef Madelene Pedersén integrationspedagog
Emma Gustafsson, rektor Sara Tärnqvist, modersmålslärare Thuka Said Haidar.
Projektet stärker även samverkan mellan bildningsförvaltningen och social- och
arbetsmarknadsförvaltningen.

3.2 Projektdelaktighet externt
3.2.1 Arbete med ideella föreningar för barn och unga.
Det kan vara en lång och krokig väg för ungdomar att börja i en idrottsförening
och detta kan bero på flera aspekter såsom ekonomi, geografiskt avstånd, ålder
etc., men även kännedom om vad som finns. Mycket handlar om att ha trygga
personer i sin närhet och ett nätverk, vilket målgruppen ensamkommande och
nyanlända ungdomar ofta inte har. När en förening aktivt arbetar för att nå ut till
målgruppen och lyckas behålla dem i sin verksamhet så blir det mycket
framgångsrikt både för såväl individen som föreningen.
Nyanlända ska bjudas och lotsas till de föreningar och de arenor som andra
invånare i Hallsberg träffas på. Civilsamhället utgör en kraftfull resurs för de
nyanlända som själva uttrycker att ”det är svårt att få kontakt med svenskar.” I
mötet skapas nätverk som är betydelsefulla för en lång rad livsområden;
språkinlärning, meningsfull fritid och kontakter som kan leda till arbete och
bostad, stöd i föräldraskap, kunskap om och delaktighet i samhällslivet. Avsikten
är att både skapa och genomföra en strukturerad och varaktig samverkan.
Projektet syftar även till att upprätta och implementera former för
informationsutbyte om utbud och aktiviteter i Hallberg så att dessa blir kända och
tillgänglig för de nyanlända på ett sätt som är hållbart över tid.
3.2.2 Kulturgrupp
Kulturgrupp för unga i samarbete med Kuben, Kulturskolan och Hallsbergs
bibliotek. Tanken med gruppen är att skapa en mötesplats för ungdomar som
tycker om att samtala, läsa och skriva. Det finns också ett stort behov av platser
där unga med olika kulturella bakgrunder kan mötas. I mötet mellan nyanlända
och etablerade främjas språkinlärning och i gruppen uppstår ett nätverk mellan
ungdomar där erfarenheter och upplevelser delas, oavsett bakgrund.

3.3 Projektperiod
Augusti 2021 – December 2023

4. Projektkostnad och dess fördelning över tid
Typ av kostnad

Ht 2021

2022
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2023

Datum

Sida

2021-05-17

Anställningar; lön

400 tkr

Kompetensutveckling

4(5)

800 tkr

800 tkr

10 tkr

10 tkr

Material, ink
dator/telefon

20 tkr

10 tkr

10 tkr

Allmänna
omkostnader

40 tkr

80 tkr

80 tkr

Externa tjänster;

20 tkr

60 tkr

60 tkr

480

960

960

Föreläsare, tolkar
osv.

Totalt 2 400 000 kr

4.1 Resultat socioekonomisk beräkning
Det är svårt att göra en socioekonomisk beräkning av arbetet med integration.
Kostnaden för ett utanförskap under yrkesverksam ålder (20–64 år) beräknas av
nationalekonomen Ingvar Nilsson till 14 mkr per individ.

4.2 Hur ska effekterna mätas
Högskolan i Borås har följt ett integrationsprojekt mellan skol- och
socialförvaltning i Borås. Inom ramen för projektet har eleverna gjort en
baslinjeenkät som följts upp varje termin. Genom att använda den redan
framtagna enkäten går det att kontinuerligt följa projektets arbete och göra
avstämningar varje termin. Enkäten mäter både sociala och skolmässiga faktorer.

4.3 Vid vilka tidpunkter ska mätningen ske
En sammanställning ska lämnas till styrgruppen i maj 2022, vid årsskiftet 2022
samt i maj 2023.
4.3.1 Plan för utvärdering/uppföljning/analys
Följande tre frågor ska besvaras vid varje mätning:
Har projektets arbete medverkat till ökad social integration?
Har projektets arbete medverkat till ökat prosocialt beteende?
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Har projektets arbete ökat skolprestationerna?
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Avgift för fristående huvudman för ansökan
angående fristående förskola/fritidshem
14
21/KS/50
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:21/KS/50

Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående
förskola/fritidshem
Ärendebeskrivning

Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk
verksamhet behöver godkännande av den kommun där den ska ha sin verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-21, § 51 avgift vid ansökan om enskild verksamhet inom
förskola och skola. Beslutet behöver förtydligas och bildningsnämnden har nu tagit fram nytt
underlag i ärendet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet eller annan pedagogisk
verksamhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i
avgift från 1 juni 2021.
att ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas vid en
skolenhet samt godkännande av ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i avgift
från den 1 juni 2021.
att ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem ska
betala 12 000 kronor i avgift från den 1 juni 2021.
att upphäva beslut taget av kommunfullmäktige 2020-09-21, § 51 i och med detta beslut.

Ärendet

Vid ansökan om att starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan
pedagogisk verksamhet ska kommunen göra en prövning av den fristående huvudmannens
förutsättningar att bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som gäller. Det omfattar bland annat
huvudmannens och dess ägares lämplighet och ekonomiska förutsättningar.
För att göra denna prövning har kommunen rätt att ta ut en avgift och en sådan föreslås införas
enligt förslag till beslut ovan. Avgiften ska betalas in i samband med att ansökan ges in. Utredningen
av ärendet påbörjas inte förrän avgiften är betald. Visst undantag för detta kan ges vid tillfällig
utökning av antal barn inom ramen för godkännandet.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare
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Tjänsteskrivelse

Sida 2 av 2

Dnr:21/KS/50

Bilagor
§ 56 BIN – Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående förskola/fritidshem
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-18

Bildningsnämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

08:30

Kommunhuset Hallsberg, Sottern/Digitalt

Siw Lunander (S) (ordförande)
Theres Andersson (S) (vice ordförande)
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande)
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Börje Andersson (S)
Emelie Mc Quillan (M)
Oscar Lundqvist (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
Andreas Zakrisson (C) ersätter Laura Hedlund
(C)
Helén Svensson (MP) ersätter Martin
Pettersson (KD)

Övriga
Catharina Lindvall-Scharmer (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §56
Ordförande

_________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare

_________________________________________________________________
Emelie McQuillan

Sekreterare

_________________________________________________________________
Jenny Andersson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-18

Bildningsnämnden
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna
Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Bildningsnämnden
2021-05-18
§§
till och med
Bildningsnämndens förvaltningskontor
________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-18

Bildningsnämnden

§ 56 - Avgift för fristående huvudman för ansökan angående
fristående förskola/fritidshem
(21/BIN/196)

Ärendebeskrivning
Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan
pedagogisk verksamhet behöver godkännande av den kommun där du ska ha sin
verksamhet.
En enskild huvudman ska i god tid hos kommunen där verksamheten ska bedrivas ansöka om
godkännande att bedriva fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk
omsorg. Kommunen har även rätt att ta ut avgifter för ansökningar om godkännande för
fristående förskolor/fritidshem och även för utökning av verksamheten.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 55 2021)
Ordförande föredrar ärendet. Nämnden har tidigare fattats beslut om ärendet, juni 2021.
Det beslutet behövde förtydligas. Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige.
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.
Bildningsnämndens behandling av ärendet
Ordförande föredrar ärendet. Ett tidigare beslut som behöver justeras. Det uppkommer en
kostnad oavsett vem som utför utredningen och avsett vilken verksamhet utredningen
gäller.
I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget och lägga till annan pedagogisk
verksamhet i beslutet.

Beslut
Bildningsnämnden tar tjänsteskrivelsen som sin egen.
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
• Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet eller annan
pedagogisk verksamhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska
betala 12 000 kronor i avgift från 1 juni 2021.
• Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas
vid en skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-18

Bildningsnämnden
000 kronor i avgift från den 1 juni 2021.
• Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem,
ska betala 12 000 kr i avgift från den 1 juni 2021.
I och med detta beslut upphävs tidigare fattade beslut i kommunfullmäktige, § 51 KF 2020.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse avgift ansökan enskild förskola-fritidshem

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2021-04-29

Sida 1 av 3

Dnr:21/BIN/196

Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående
förskola/fritidshem
Ärendebeskrivning

Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk
verksamhet behöver godkännande av den kommun där du ska ha sin verksamhet.
En enskild huvudman ska i god tid hos kommunen där verksamheten ska bedrivas ansöka om
godkännande att bedriva fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk omsorg.
Kommunen har även rätt att ta ut avgifter för ansökningar om godkännande för fristående
förskolor/fritidshem och även för utökning av verksamheten.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden tar tjänsteskrivelsen som sin egen.
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
• Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt godkännande av
en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i avgift från 1 juni 2021.
• Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas vid en
skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i
avgift från den 1 juni 2021.
• Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem, ska
betala 12 000 kr i avgift från den 1 juni 2021.
I och med detta beslut upphävs tidigare fattade beslut i kommunfullmäktige, § 51 KF 2020.

Ärendet
Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk
verksamhet behöver godkännande av den kommun där du ska ha sin verksamhet.
En enskild huvudman ska i god tid hos kommunen där verksamheten ska bedrivas ansöka om
godkännande att bedriva fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk omsorg.
Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva fristående
förskola/fritidshem
Från 1 januari 2019 skärptes kraven för enskilda huvudman som driver fristående förskolor eller
fristående friliggande fritidshem. De skärpta kraven omfattar inte pedagogisk omsorg.
Kommunen ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och kraven ska även
vara en del av tillsynen.
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2021-04-29

Sida 2 av 3

Dnr:21/BIN/196

Kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och vissa
fristående fritidshem samt utökning av befintlig verksamhet.
Enskilda huvudmän ska också anmäla förändringar inom ägar- och ledningsstrukturen senast en
månad efter att förändringen genomförts.
Kraven som ska prövas
Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor och vissa
fritidshem. Vad gäller godkännanden ska före lagändringen lämnas om den enskilde har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär
påtagligt negativa följder på lång sikt för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, dvs.
kommunen. Denna prövning ska fortfarande göras. Kommunen ska utöver detta också ska göra vad
som kallas en ägar- och ledningsprövning.
Enligt den nya lydelsen i 2 kap 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för
verksamheten,
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.
Personkretsen som ska leva upp till kraven
Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning samt även andra som har ett
bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet.
Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse;





verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har
ett bestämmande inflytande över verksamheten
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag
personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten

Insikt
Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och
ledningsprövning ska det finnas kompetens om de föreskrifter som krävs för att bedriva
förskoleverksamhet/fritidshemsverksamhet (till exempel om skollagen, arbetsrättsliga föreskrifter,
arbetsmiljöföreskrifter, ekonomi med mera). Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och
ledningskretsen.
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Ekonomiska förutsättningar
Huvudmannen ska även ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. Detta gäller både vid tillståndsprövning samt fortlöpande därefter.
Lämplighet
Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Var och en i ägaroch ledningskretsen måste bedömas lämplig för att kraven ska vara uppfyllda. Det som beaktas är
viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra
omständigheter av betydelse.
Avgifter i ansökningsärenden
Kommunen har även rätt att ta ut avgifter för ansökningar om godkännande för fristående
förskolor/fritidshem och även för utökning av verksamheten:






Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt
godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i avgift från
den 1 januari 2021.
Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas
vid en skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala
12 000 kronor i avgift från den 1 januari 2021.
Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem, ska
betala 12 000 kr i avgift från den 1 januari 2021.

Avgiften ska betalas i samband med att ansökan ges in. Ärendet ska inte tas upp till prövning om
avgiften inte betalas. Visst undantag kan ske vid tillfällig utökning av antal barn inom ramen för
godkännandet.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen
Catharina Lindvall-Scharmer

Jonas Bergman Wallin

Förvaltningschef

Biträdande skolchef
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Prognostiserat resultat
Driftredovisning

Utfall

Budget 2021

Prognos 2021

Avvikelse

Kommunfullmäktige

-147

-592

-592

0

Kommunstyrelse

-28 901

-54 776

-54 676

100

Drift-och servicenämnden

-26 711

-35 013

-35 013

0

Bildningsnämnden

-220 528

-362 714

-362 714

0

Social-och
arbetsmarknadsnämnden

-178 621

-352 603

-352 603

0

Taxe- och
avgiftsnämnden

119

0

0

0

Revision

-226

-690

-690

0

0

-25

-25

0

-1 731

-1 936

-1 936

0

Transfereringar

-104 185

-137 815

-138 215

-400

Totalt nämnder

-560 931

-946 164

-946 464

-300

Finansiering

595 243

970 664

992 021

21 357

Totalt finansiering

595 243

970 664

992 021

21 357

Totalt

34 312

24 500

45 557

21 057

Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Helårsprognosen efter juli månad visar ett resultat på 45,6 mnkr, det är ett överskott med 21,1
mnkr jämfört med budgeterat resultat.
Nämndernas samlade prognoser för året visar ett underskott på 300 tkr. En osäkerhet finns i
prognosen på grund av den pågående pandemin.
Överskottet på finansieringen beror på den förändrade skatteprognosen i augusti från SKR.
Det råder stor osäkerhet kring nivåerna på skatteintäkter och statsbidrag. Ny skatteprognos
kommer i slutet av september.
I finansieringen ingår finansiella intäkter/kostnader, skatteintäkter och generella statsbidrag,
samt pensionskostnader med mera.

Kommunstyrelsen
Verksamhet
Kommunstyrelseförvaltningens månadsuppföljning för januari-juli pekar på ett överskott för
året då några av avdelningarna har förändrat sin prognos sedan förra uppföljningen.
Näringslivs-, kommunikation och säkerhetsavdelningen gör bedömningen att årets resultat
slutar på plus 200 tkr. Detta beror på vakanser vid barnledighet, färre utbildningar och
utvecklingsinsatser på grund av pandemin.
Administrativa avdelningen redovisar ett överskott i slutet av året. Eventuellt kan överskottet
bli något lägre då personal kan komma att behöva anlitas via bemanningsföretag i
kontaktcenter under hösten.
Personalavdelningen redovisar ett underskott mot budget då personalkostnaderna är högre än
budgeterat. Även kostnader för Ledarforum drar ner resultatet för året.
Hallsbergs kommun, Ekonomisk uppföljning jan-juli
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Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott på 400 tkr för året. Överskottet beror på en
vakans samt lägre kostnader för kompetensutveckling..
Samhällsplanering bedöms redovisa ett underskott på 400 tkr. Underskottet beror på en
arkeologisk förundersökning vid Tälleleden.
Övriga verksamheter redovisar ett nollresultat.

Transfereringar
Kommunens transfereringar innehåller köp av verksamhet av annan anordnare eller andra
avgifter till kommunalförbund och gemensamma nämnder.
Bedömningen är att verksamheten kommer redovisa ett underskott på cirka 400 tkr vid årets
slut. Det är främst kostnader för gymnasieverksamheten samt SFI-undervisningen som
redovisar underskott och färre resor inom färdtjänsten på grund av pandemin som redovisar
överskott.

Drift- och servicenämnden
Utöver beslutad ram på 34 713 tkr tillkommer 300 tkr beslutat på KS 2021-04-13: Från
planeringsreserven har 100 tkr till uppdraget att färdigställa gångstig i östra delen av
Ekoparken beslutats. Sittplatser/bänkar ska skapas för utplacering i kommunen i samråd med
boende på orten. Ytterligare 200 tkr har beslutats av kommunstyrelsen till anläggning av
ängsmark för att gynna pollinerande insekter.
I dagsläget beräknas ett resultat inom ram till årets slut på alla verksamheter förutom
eventuellt Bostadsanpassningen.
Bostadsanpassningen visar ett underskott på -402 tkr för perioden och har sedan tidigare år ett
bostadsanpassningsärende som inte har blivit utfört men som troligen kommer att få ett avslut
i år. Kostnaden för det specifika ärendet kan då bli cirka 1 mkr som förvaltningen inte har
utrymme för. Summan är för närvarande oklar, i slutet på september bedöms bilden klarna
gällande slutkostnaden. Förvaltningen önskar få ta del av utrymme som finns avsatt hos
Kommunstyrelsen till detta.

Avgiftskollektivet VA-verksamhet
Totalt för VA är prognosen till årets slut ett noll-resultat. Utfall per 31 juli visar ett underskott
på 2 348 tkr och kvar i fond finns 3 050 tkr att nyttja.
Arbetet pågår med en ny VA-taxa till nästa år. Bedömningen är att behov finns att stegvis
höja taxan för att klara kommande kostnader Stora exploateringar de senaste åren och under
kommande år medför högre kostnader. Projekt med dragning av vatten till områdena runt
Tisaren kommer också att påverka VA-verksamheten med höga driftkostnader framöver.

Bildningsnämnden
Prognosen för driftredovisningen per juli är osäker men pekar på en budget i balans.
Inga större förändringar har gjorts sedan månadsuppföljningen jan-maj. Förändringar i
prognoserna kan komma att ske i delårsbokslutet.
En osäkerhetsfaktor i prognosen för 2021 är bedömningen av konsekvenserna till följd av
Covid-19, både vad gäller intäkter och kostnader.
Vi har enheter med negativa avvikelser som behöver hanteras. Orsakerna beror främst på
behov av extra resurser och detta leder i många fall till att måluppfyllelsen på de olika
Hallsbergs kommun, Ekonomisk uppföljning jan-juli

4(11)
Page 174 of 181

enheterna sjunker. Rektorerna har anställt personal som är utöver tjänstefördelningen för att
delvis kunna möta elevernas behov.
Modersmålsavdelningen prognostiserar ett underskott vilket har följt med från tidigare år. Det
är en avdelning som har stora behov men resurserna inte räcker till samtidigt som ersättningen
från social- och arbetsmarknadsförvaltningen har sjunkit. Ett utredningsuppdrag har påbörjats
gällande gemensam organisation för Sydnärke.
Medel har beslutats av kommunstyrelsen (2 mnkr år 2021) till stöd för nyanlända och
flerspråkiga elever som ska användas för att öka måluppfyllelsen och förbättra
undervisningens kvalitet.
Fritidsavdelningens verksamheter har under året varit hårt påverkat av Covid-19 och
påverkats av restriktionerna som pandemin medför. Alléhallens bad, gym, ishall &
kommunens idrottshallar har under året hållit stängt med undantag för viss verksamhet men
har nu öppnat för fler besökare.
Kulturavdelningen inklusive bibliotek & kulturskolan anpassar sina verksamheter utifrån
rådande läge.
Under ledning & administration ligger den största delen av statsbidrag från Skolverket.
Barnomsorgsavgifterna visar en positiv avvikelse. Det är en förklaring till att prognosen är
budget i balans.

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Osäkerheten är dock stor vad gäller intäkter
och kostnader på grund av rådande pandemi. Prognosen bygger på att förvaltningen får
täckning för de merkostnader som uppstår på grund av Covid-19.
Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser intäkter från staten på grund av pandemin samt
ofördelad budget.
Vård- och omsorgsboende: Behov att hyra in sjuksköterskor kvarstår 2021. Inköp av
hygienartiklar på grund av pandemin bidrar också till underskottet. Då det finns tomma
lägenheter på boendena visar även intäkter från bostadshyrorna underskott mot budget.
Områdets kostnad för övertid är hög på grund av Covid-19. Höga sjuklönekostnader under
perioden januari-april har kompenserats med ersättning från staten.
Hemtjänst: Dagverksamheterna har varit stängda från årets början och därmed genererat ett
överskott till området. Andra enheter har dock haft höga personalkostnader under denna
period med mycket timavlönad personal och övertid. Detta beror bland annat på stora behov
som krävt extra tjänster samt dubbelbemanning. Höga sjuklönekostnader under perioden
januari-april har kompenserats med ersättning från staten.
Verksamheten för funktionshindrade: Köp av en ny plats på ett externt boende för LSS
genererar ett budgetunderskott. Personlig assistans beräknar ett budgetunderskott, då det finns
brukare med större behov än vad deras SFB-beslut medger. Brukare på gruppboende som
kräver extra mycket resurser, bidrar också till områdets underskott. Höga sjuklönekostnader
under perioden januari-april har kompenserats med ersättning från staten.
Individ- och familjeomsorg: Kostnaden för försörjningsstöd och placeringar är högre än
budget och genererar underskott. Då öppenvården beräknar ett överskott och områdets
personalkostnader prognostiseras med överskott på grund av vakanser och sjukskrivningar,
beräknas hela området totalt redovisa ett underskott med 800 tkr.
Arbetsmarknadsenheten: Området beräknar ett budgetöverskott, då verksamheterna som de
beredskapsanställda arbetar med går bättre än budgeterat.
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Hållbar kommun
Arbetet med att ställa om till ett hållbart samhälle pågår idag i så gott som alla Sveriges
kommuner. I kommunen finns en stor potential att påverka den egna verksamheten,
kommuninvånarna och det lokala näringslivet i en hållbar riktning.
I kommunens styrmodell ingår 4 strategiska områden som är kommunens väg för att uppnå
visionen "Det öppna Hallsberg".
Ett strategiskt område är Hållbar kommun vilket innebär att Hallsbergs kommun ska vara ett
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar.
Ett sätt att påverka kommunen i en miljömässigt hållbar riktning är att välja klimatsmarta
tjänsteresor. Under perioden januari-juli 2021 gjordes totalt 50 tjänsteresor med tåg. Genom
att välja tåg som färdsätt uppgick CO2-utsläppen totalt till 0,03 kg. Med bil hade motsvarande
resor inneburit ett CO2-utsläpp på 671 kg. På grund av pandemin har antalet tjänsteresor varit
betydligt färre under 2020 och 2021 jämfört med tidigare år.
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Preliminär befolkningsstatistik
Tabellen visar månadsvisa förändringar jämfört med årsskiftet. Den senaste preliminära
uppgiften visar på en ökning med 107 invånare till och med 2021-08-25. Enligt den
befolkningsprognos som utgör underlag för skatteprognosen i Gemensamma
Planeringsförutsättningar 2022-2024 bedöms invånarantalet 2021-12-31 att uppgå till 16 020
invånare. Det preliminära utfallet till och med augusti 2021 ligger 77 invånare över
prognosen.

Antal inv

Förändring

20-12-31 def

15,990

Januari

15,980

-10

Februari

16,004

14

Mars def

16,011

21

April

15,999

9

Maj

15,994

4

Juni def

16,050

60

Juli prel

16,082

92

21-08-25 prel

16,097

107

Källa: Befolkningsstatistik från SCB(def uppgifter) samt Kommuninvånarregistret(prel
uppgifter)
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Finansiering
Prognosen för finansiering visar ett överskott på 21,4 mnkr jämfört med budget vilket bygger
på en osäker prognos.
Skatteprognosen från SKR i augusti visar på en helårsprognos på totalt +21,4 mnkr jämfört
med budget. Det är 1,8 mnkr bättre än föregående skatteprognos från april. 2021 års
skatteunderlag förstärks vilket beror på att stora delar av återhämtningen, som SKR räknade
med skulle komma först nästa år, nu har tidigarelagts.
Kostnaderna för pensioner beräknas överstiga budget med 7,5 mnkr. I juni 2021 beslutade
SKR om förändrat livslängdsantagande i beräkningen av pensionsskulden. Det är den största
orsaken till de högre kostnaderna i prognosen.
Intäkter från försäljning av fastigheter och övriga finansieringskostnader beräknas
sammantaget täcka de ökade pensionskostnaderna.
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Investeringar
Investeringsbudgeten uppgår till 13,5 mnkr på driftsnämnderna, 81,5 mnkr för strategiska och
32,4 mnkr för VA-kollektivet. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 127,4 mnkr. Till och
med juli månad har investeringarna uppgått till 37,7 mnkr.
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Likvida medel
Den 31 juli uppgick de likvida medlen till 91,8 mnkr. Det är en minskning med 35 mnkr från
den sista juni. Detta beror på att vi betalat SUF medlemsavgift för 4 månader framåt. Den
goda likviditeten har gjort att planerad nyupplåning för att finansiera investeringar därför
kunnat skjutas på framtiden.
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Upplåning
Kommunens låneskuld uppgår till 257,8 mnkr. 75 procent av låneskulden är bundna lån, och
25 procent har rörlig ränta.
Den genomsnittliga kapitalbindningen är 3,72 år och den genomsnittliga räntebindningen 3,04
år, snitträntan ligger på 0,54 procent enligt prognos från Kommuninvest Finans.
Närmast kommande lån för omsättning/lösen är den 15 september 2021, det avser ett lån på
29 mnkr som i dag löper med 0,55 procent fast ränta.
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