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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 
 Annalena Järnberg, ordf. S  
 Saskia van der Zanden V  
 Allan Myrtenkvist, vice ordf. S Kent Grängstedt (S) 
 Vivianne Pettersson t.om.   M Fr.o.m. § 60 -  
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§ 52 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde. 
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§ 53 

Fastställande av dagordning 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ett beslutsärende om 
kompetensförsörjningspolicy läggs till dagordningen, vilket bifalls. 
 
Med ovanstående tillägg fastställs dagordningen. 
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§ 54 

Renovering Hurtigtorpet, dnr KS 22/00104 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-09 § 182 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-30 § 163 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 inkluderat budget 2022 

Ärendet 
I investeringsbudgeten 2022 finns medel avsatta för renovering av dusch- och 
omklädningsrum i sanitetsbyggnad samt för utvändig målning, omläggning av 
asfalt och plattsättningar vid Hurtigtorpets motionsanläggning. Summan 
bedömdes bland annat utifrån förfrågningsunderlag och upphandling av 
renovering av sanitetsdelarna som gjordes under 2018 men som inte 
genomfördes på grund av avsaknad av finansiering. Fastighetsenheten har 
granskat det tidigare framtagna förfrågningsunderlaget och kan konstatera att 
det som planerades var en mycket enkel renovering som i stora delar avsåg 
rengöring av befintliga ytskikt och installationer.  
 
Fastigheten är uppförd i början av 1990-talet och de tekniska installationernas 
beräknade livslängd är i flera avseenden passerad. De faktiska behoven består 
i nya installationer och ytskikt där även underarbete behöver göras om. Ett 
exempel på detta är golven i duschrummen som har sprickor och bakfall som 
riskerar att leda till fuktskador i konstruktionen vilket inte kan åtgärdas med 
rengöring. Ett nytt ventilationsaggregat är effektivare och ger en lägre 
elförbrukning än det befintliga remdrivna aggregatet. Den gamla 
solvärmeanläggningen är ur funktion och har inte varit i drift de senaste åren. 
Möjligheterna att byta ut solvärmeanläggningen mot moderna solceller för 
energieffektivisering bör utredas.   
 
Kommunförvaltningen bedömer att projekteringen för renoveringen av dusch- 
och omklädningsrum behöver göras om för att utreda en mer genomgripande 
och långsiktigt hållbar renovering av ytskikt och installationer. Detta påverkar 
inte de planerade utvändiga arbetena som genomförs som beslutat.        

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Installationer och komponenter kommer att behöva bytas ut inom en snar 
framtid på grund av att de nått sin tekniska livslängds slut. Att avsätta 
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relativt stora summor för rengöring och återanvändning av uttjänta 
komponenter kan inte anses vara förenligt med god ekonomisk hushållning. 
 
Förvaltningen föreslår att en omprojektering genomförs inom ramen för de 
i budgeten avsatta investeringsmedlen år 2022.   

 
Facklig samverkan 
Facklig samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge kommunförvaltning i uppdrag att genomföra en omprojektering inför 

renovering av dusch- och omklädningsrum och tekniska installationer i 
sanitetsbyggnaden Hurtigtorpet och återkomma med en kalkyl för politiskt 
ställningstagande. 
 

- Omprojekteringen finansieras inom beslutad ram för planerat underhåll av 
kultur- och fritidsanläggningar under 2022. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om när projekteringen 
förväntas vara klar, vilket delvis besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) och Kent Grängstedt (S) yttrar sig och yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om det finns bastu vid Hurtigtorpet, vilket 
besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Saskia van der Zanden (V). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge kommunförvaltning i uppdrag att genomföra en omprojektering inför 
renovering av dusch- och omklädningsrum och tekniska installationer i 
sanitetsbyggnaden Hurtigtorpet och återkomma med en kalkyl för politiskt 
ställningstagande. 
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Omprojekteringen finansieras inom beslutad ram för planerat underhåll av 
kultur- och fritidsanläggningar under 2022. 
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§ 55 

Tilläggsbudgetering för drift inom äldreomsorgen 2022, 
dnr KS 22/00099 
 
Beslutsunderlag 
Regeringsbeslut I:3, 2022-02-24  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-30 § 163 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81 

 
Ärendet 
Socialstyrelsen har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till kommuner i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av 
äldre personer för verksamhetsåret 2022. 
 

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Hällefors kommun har tilldelats ett riktat generellt statsbidrag för 
verksamhetsåret 2022. Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att 
möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Rekvirerade 
medel för 2022 kommer inte att återkrävas. Totalt har kommunen erhållit  
3 883 139 kronor.  

 
Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) är ambitionen med 
bidraget är att förstärka det statliga stödet till vård och 
omsorgsverksamheten, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna 
själva att bestämma hur pengarna ska användas. Bidraget är inte förknippat 
med återrapportering av användningen av medlen. Eftersom bidraget 
beviljas som generella medel kommer heller ingen återbetalning av medlen 
att vara aktuell.  
 
 
Utifrån rådets rekommendationer för intäkter ska det aktuella bidraget 
klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Det 
innebär det är finansförvaltningen som erhåller detta bidrag och redovisas 
som ett generellt statsbidrag i kommunens redovisning. 
 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras  
3 883 tkr för driften avseende äldreomsorgsverksamheten för 
verksamhetsåret 2022 för att möjliggöra åtgärder inom verksamheten och 
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att det finansieras genom tilläggssbudgetering av finansförvaltningen med 
motsvarande belopp. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 3 883 tkr avseende riktade 

generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022. 
 
- Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 3 883 tkr för generellt riktat 

statsbidrag år 2022. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Kent Grängstedt (S) yttrar sig och ställer fråga kring om det finns någon plan 
för hur pengarna ska användas, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica 
Jansson. 
 
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om pengarna aldrig öronmärks för 
olika delar inom en verksamhet och möjligheten att från politiskt håll 
tydligare rikta medlen till någon särskild del inom verksamheten, vilket 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Under ärendet behandling yttrar sig även Margeurite Wase (C) och 
ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 3 883 tkr avseende riktade 
generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022. 
 
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 3 883 tkr för generellt riktat 
statsbidrag år 2022. 
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§ 56 

Yttrande över medborgarförslag, utskottsinitiativ samt 
Cecilia Albertssons (M) motion om 
båtinläggningsplatser och bryggor dnr KS 21/00167, KS 
21/00207 och KS 21/00224 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkom 2021-08-20 
KS 2021-10-05 § 167 
KS 2021-11-09 § 192 
Cecilia Albertssons motion, inkom 2021-10-26 
KS 2021-11-09 § 199 

 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har skickat tre ärenden om bryggor och/eller 
båtiläggningsplatser till kommunförvaltningen för handläggning.  
 
I medborgarförslaget anges önskemål om att anlägga en kaj/brygga vid 
Måltidens Hus i Grythyttan, med hänvisning till säkrare tilläggning för båtar. 
 
I utskottsinitiativet ges ett uppdrag att utreda och få en bild av om det finns 
möjlighet att anlägga bryggor vid strategiska ställen vid några av våra sjöar i 
kommunen.    
 
I motionen lyfts att kommunen för att locka turister behöver se över var 
behovet av båtiläggningsplatser/ramper finns samt föra en aktiv dialog med 
markägare, kommuninvånare och fiskevårdsföreningen.   
 
Utifrån att ärendena berör liknande frågeställningar lämnar förvaltningen ett 
samlat svar: 
 
Hällefors kommun har även vid ett annat tillfälle under 2021 fått en förfrågan 
från en medborgare som upplevde det som svårt att lägga i större båt då det 
saknades bryggor. Förvaltningen har i sitt svar utgått från iläggningsplats för 
båt då framförande av vattenskoter inte är tillåtet i de vatten som finns inom 
Hällefors kommun enligt beslut från Länsstyrelsen Örebro, skrift 18FS 
2007:56.  
 
I samtal med Hällefors fiskevårdsförening så har det klargjorts att 
båtiläggningsplatser finns vid de större sjöarna i kommunen. De 
iordningställdes för ett antal år sedan som ett projekt genomfört i Hällefors 
fiskevårdsförenings regi. Vid det projektet avstod föreningen från att bygga 
bryggor vid dessa platser då det för med sig ett krav på bygglov samt ett 
ansvar kring säkerhet och skötsel.  
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Flertalet av de platser som är lämplig för båtiläggningsplatser i de mindre 
sjöarna ligger på mark som kommunen inte har direkt rådighet över och 
förvaltningen ser därför inte att kommunen ska stå som huvudman för 
båtiläggningsplatser eller bryggor. Förvaltningen ser inte heller att ansvaret 
och tillhandahållandet av båtiläggningsplatser och ramper är ett kommunalt 
ansvar.  
 
Däremot kan kommunen agera möjliggörare för andra aktörer att anlägga 
bryggor genom att ta med det i kommande detaljplan för Grythyttan 6:358 
Lillagsviken. Planen kommer att beställas under år 2022 och beräknas vara 
framtagen till 2023 och möjligheten till att anlägga kaj/brygga kommer att ses 
över för att möjliggöra för andra aktörer att anlägga bryggor. Möjligheten är 
dock avhängigt de utredningar om känslig eller skyddsvärd miljö som ingår i 
detaljplaneprocessen. I direkt geografisk närhet behandlas även möjligheten 
till en hamn i detaljplanen för det framtida Lake Resort Bergslagen. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Eventuella åtgärder vid våra vatten är omgärdad av regelverk gällande 
ingrepp och lov då det gäller tex. installationer av bryggor.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Iordningsställande av båtiläggningsplats är relativ kostsam då förutom 
kostnad för markarbeten och inköp av bryggor finns krav på mark lov, 
bygglov och tillstånd för vattenverksamhet. En kalkylerad kostnad per plats 
uppgår till cirka 40 000 kronor. Löpande underhållskostnader som 
säkerhetskontroller, renhållning och tillsyn som måste ske ett flertal gånger 
per säsong tillkommer då säkerhetsansvaret som ligger på den som uppför 
bryggor. Löpande underhållskostnaderna kalkyleras till cirka 5 000 kronor 
per plats och år. Eventuell tillsyn och underhåll finns det inte kapacitet för i 
befintlig kommunal förvaltning.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat. 
 
Med ovanstående anses motionen besvarad. 
 
 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen utförligt. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) och ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls.  
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat. 
 
Med ovanstående anses motionen besvarad. 
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§ 57 

Ansökan till Kulturrådet rörande förlängning av 
bibliotekspedagogstjänst, dnr KS 21/00141 

Beslutsunderlag 
KS 2021-08-31 § 138 
Ansökan om bidrag till Stärkta bibliotek i hela landet, Kulturrådet, KUR 
2022/5046. 
 
Ärendet 
Hällefors kommun har låga utlåningssiffror när det gäller barn och unga. 
Enligt Kolada ligger barnboksutlånen på 6,8 procent medan liknande 
kommuner, övergripande hamnar på 15,6 procent.  
 
Kommunförvaltningen ser ett behov av att kraftsamla för att få barn/föräldrar 
och unga att uppsöka biblioteken i kommunen. Därför ansökte förvaltningen 
om bidrag av Kulturrådet via projektet Stärkta bibliotek 2021 och beviljades 
310 tkr för att finansiera en bibliotekspedagog i åtta månader. Detta 
informerades kommunstyrelsen om den 31 augusti 2021. 
 
Bibliotekspedagogen har startat upp ett gediget arbete och påbörjat projekt 
inom olika områden. Det kvalitativa arbetet har utvecklats och verksamheten 
har breddats.  
 
Projekttiden för bibliotekspedagogen löper ut vid årsskiftet. Biblioteket vill 
arbeta läsfrämjande, öka den digitala delaktigheten och erbjuda en varierad 
programverksamhet. Bibliotekets bedömning är att det kommer att ta 
ytterligare tid för att nå de målen.  
 
Förvaltningen har därför ansökt om medel, 310 tkr, av Kulturrådets projekt 
Stärkta bibliotek för att kunna förlänga projektanställningen för 
bibliotekspedagogen med en halvtidstjänst i ytterligare ett år. 
Kommunförvaltningen önskar att kommunstyrelsens ställer sig bakom 
projektet och att det genomförs under förutsättningar att medel beviljas.  

Social konsekvensanalys 
Hällefors kommun har högst andel barn i landet som växer upp i hushåll 
under inkomststandard. En fortsatt riktad satsning på barn/föräldrar och unga 
skulle vara av gagn för många i Hällefors. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
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För att kunna fortsätta satsningen på barn/föräldrar och unga har förvaltningen 
ansökt om bidrag av Kulturrådet på 310 tkr. Kulturrådet fattar beslut om 
fördelning av bidragen i slutet av juni 2022. Det finns inga garantier att 
Hällefors kommun tilldelas medel. Kraven för att få bidrag av Kulturrådets 
projektmedel Stärkta bibliotek har hårdnat. 
 
Att förlänga projektanställningen för bibliotekspedagogen innebär en 
personell förstärkning som inte belastar kommunens budget. 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom projektet som genomförs under 
förutsättning att medel beviljas från Kulturrådet. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar bibliotekschef 
Karin Lundmark. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om barnfattigdomen lyfts fram 
i ansökan, vilket besvaras av bibliotekschef Karin Lundmark. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om hur projektet har fungerat 
hittills, vilket besvaras av bibliotekschef Karin Lundmark. 
 
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om svårigheten att beviljas medel, 
vilket besvaras av bibliotekschef Karin Lundmark. 
 
Saskia van der Zanden (V) ställer följdfråga om andra lösningar i det fall 
kommunen inte beviljas medel, vilket delvis besvaras av bibliotekschef Karin 
Lundmark. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom projektet som genomförs under 
förutsättning att medel beviljas från Kulturrådet. 
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§ 58 

Återremissyttrande utredningsuppdrag teoridelen 
körkortsutbildning, dnr KS 16/00294 

Beslutsunderlag 
Skolverket och Transportstyrelsen Förarutbildning inom gymnasieutbildning 
och kommunal vuxenutbildning, version 4 mars 2021. 
AU 2021-09-14 § 69  

Ärendet 
Allmänna utskottet återremitterade 2021-09-14 § 69 förvaltningens förslag 
gällande uppdraget att utreda möjligheten att erbjuda ungdomar i Hällefors 
den teoretiska delen i körkortsutbildningen. Motiveringen till återremissen var 
att utreda om något lagligt utrymme finns för att erbjuda teoridelen för enbart 
gymnasieelever och vad det i så fall skulle innebära för ungefärlig kostnad. 
 
Skolverket skriver i inledningen till Förarutbildning inom gymnasieutbildning 
och kommunal vuxenutbildning att ”körkortsutbildning inte är det primära 
uppdraget för gymnasieskolan. Med andra ord är det endast elever som har ett 
tydligt behov av traktorkort eller körkort och yrkeskompetensbevis för sin 
framtida yrkesroll som har möjlighet att tillgodogöra sig dessa kunskaper och 
färdigheter inom gymnasieskolan.” 
 
Samtidigt preciseras också inom vilka utbildningar förarutbildning är tillåten. 
 
Under det senaste decenniet har riksdagen behandlat ett antal motioner 
gällande utökade möjligheter att erbjuda hela eller delar av olika 
förarutbildningar i gymnasieskola och vuxenutbildning. Samtliga har 
avslagits; 17 juni 2021 exempelvis avslog riksdagen i en klump ett 80-tal 
motioner gällande gymnasiet, där flera i större eller mindre utsträckning 
handlade om förarutbildningar. 
 
Att i enlighet med återremissen erbjuda de elever som går på Hällefors 
gymnasieskola teoridelen i körkortsutbildningen är alltså enligt Skolverkets 
tolkning inte tillåtet i förhållande till Skollagen (2010:800) och strider också 
mot kommunallagens likabehandlingsprincip. Därmed har förvaltningen inte 
heller genomfört någon kostnadsberäkning. 
 
För eventuella andra lösningar för att med skattefinansiering kunna erbjuda 
medborgare hänvisas till tidigare lämnat förslag. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen hänvisar till underlag till AU 2021-09-14. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen hänvisar till underlag till AU 2021-09-14 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(22) 

Datum  
2022-05-24  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen hänvisar till underlag till AU 2021-09-14 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med detta anses möjligheten att erbjuda ungdomar i Hällefors kommun 
teoridelen i körkortsutbildningen vara utredd. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans 
Åhnberg och ordförande Annalena Järnberg (S) samt nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist tillför kortfattat. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om skolor får genomföra teoridelen 
inom sin egen budget, vilket delvis besvaras av kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om möjlighet till riktad utbildning för de 
som läser räddning och säkerhet, vilket delvis besvaras av kommunchef Hans 
Åhnberg. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), 
Saskia van der Zanden (V), Vivianne Pettersson (M) och Margeurite Wase 
(C). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Med detta anses möjligheten att erbjuda ungdomar i Hällefors kommun 
teoridelen i körkortsutbildningen vara utredd. 
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§ 59 

Ny busstidtabell inför december 2022, dnr KS 22/00092 

Informationsunderlag 
Tidtabellsplanering inför december 2022 
Förslag på tidtabell 

Ärendet 
Under 2021 och 2022 har ett planeringsarbete genomförts av 
Svealandstrafiken i samverkan med samtliga kommuner i länet gällande nya 
turer och uppdaterad tidtabell i Örebro län. För Hällefors kommun införs nya 
tidtabellen från och med 2022 -12 -11. Den stora förändringen är att den nya 
tabellen ger en förbättrad möjlighet till arbetspendling mot Örebro. 
Tabellförändringen gör det möjligt till 07:00-16:00 arbete i Örebro och 
samtidigt åka kollektivt.  
 
I övrigt är det mindre justeringar i avgångar samt antalet linjer. Linjen 
Örebro- Hällefors kommer enligt förslag även att ändra namn från 302 till 
400. Det kommer även att tillföras en senare avgång från Örebro till Hällefors 
på lördagar. Detta för att möjliggöra för medborgare i Hällefors att göra besök 
på tex. kulturevenemang i Örebro under helg. 

Social konsekvensanalys 
Den förstärka möjligheten till arbetspendling till Örebro får anses som en 
positiv förändring. All synnerhet med tanke på de nu rådande 
bränslepriserna som kan ge en begränsning och fördyring av arbetspendling 
med bil. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Förstärkt kollektiv trafik främjar miljön då det minskar miljöbelastningen. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om vad som avses med sen 
avgång på lördagar, vilket delvis besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael 
Pulkkinen. 
 
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om hur det informeras om den senare 
bussturen, vilket besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
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Margeurite Wase (C) ställer fråga om storleken på bussen och möjligheten till 
en mindre storlek, vilket besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael 
Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
Efter ärendets avgörande utgår Vivianne Pettersson (M), 09.55, och ingen 
ersättare finns tillgänglig. 
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§ 60 
Ekonomisk uppföljning på ansvarsområde, dnr KS 
22/00115 
 
Allmänna utskottet har fått en driftprognos för centrala funktioner utifrån 
kommunstyrelsen april 2022 daterad 2022-05-10. 
 
Totalt sett visar de centrala funktionerna, exklusive kultur- och fritidschefs 
ansvarsområden, ett överskott på 372 000 kronor.   
 
Kultur- och fritidschefs ansvarsområde prognoserar ett nollresultat. 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. Hon lyfter särskilt fram underskott under fastighetschef på 
grund av ökade elkostnader, dyrare vintervägunderhåll samt minusprognos för 
den gemensamma samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om de ökade kostnaderna för 
vinterväghållning beror på ökade drivmedelspriser, vilket delvis besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Margeurite Wase (C) frågar om det är tänkt att återvinningsstationen ska vara 
kvar utanför badhuset, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(22) 

Datum  
2022-05-24  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 
Kompetensförsörjningspolicy, dnr KS 22/00119 

Beslutsunderlag 
Förslag till Policy för kompetensförsörjning ur kommunövergripande 
arbetsgivarperspektiv 
KS 2018-11-13 § 136 delårsrapport - kommunens rekryteringsprocesser 
KS 2017-11-14 § 169 delårsrapport - attraktiv arbetsgivare 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
kompetensförsörjningen. Kompetensförsörjning är ett omfattande och viktigt 
område som ligger inom ramen för målområde attraktiv arbetsgivare och som 
kommunen ständigt arbetar aktivt med. Något övergripande sammanhållet 
styrdokument har inte tidigare antagits. Förvaltningen har nu tagit fram ett 
förslag till styrdokument som anger den övergripande gemensamma 
inriktningen. 
 
Kommunen har under senare år bedrivit ett aktivt 
kompetensförsörjningsarbete dels i den länsgemensamma 
kompetenskartläggningen inom ramen för ”Trygga kompetensen” som är en 
del av Nära Vård, dels utifrån det partsgemensamma metodstödet för 
strategisk kompetensförsörjning skola. 
 
Båda metoderna går ut på att kartlägga nuvarande kompetenser, framtida 
kompetensbehov och bristyrken samt analyser och förslag till aktiviteter och 
åtgärder för att motverka brist på rätt kompetens. 
 
Policyn för kompetensförsörjning innehåller en kommunövergripande och 
gemensam inriktning. Utifrån målsättningarna i policyn har verksamheterna 
att arbeta med kartläggning och kompetensförsörjningsplaner gällande 
verksamhetens yrkeskategorier. HR-enheten kommer att stödja arbetet genom 
att använda någon av de systematiska modeller som finns tillgängliga. 
 
Förvaltningen har i samband med ekonomiska delårsrapporterna 2017 och 
2018 fått i uppdrag dels att presentera en analys, strategi och åtgärdsplan för 
att bli en attraktivare arbetsgivare samt matcha framtida behov av arbetskraft 
dels att presentera en redogörelse för hur kommunens rekryteringsprocesser 
ser ut för att klara nuvarande och kommande personalbehov. 
 
Förvaltningen bedömer att ovanstående uppdrag från tidigare delårsrapporter 
ska anses besvarade med denna policy. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 
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Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Utökade kostnader som eventuellt uppstår för årliga aktiviteter utifrån 
denna policy hanteras i den årliga budgetprocessen.  

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker i den fackliga samverkansgruppen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta förslag till Policy för kompetensförsörjning ur kommunövergripande 
arbetsgivarperspektiv. 
 
Anse uppdraget att presentera en analys, strategi och åtgärdsplan för att bli en 
attraktivare arbetsgivare samt matcha framtida behov av arbetskraft från 
delårsrapport för Hällefors kommun 2017 avslutat. 
 
Anse uppdraget att presentera en redogörelse för hur kommunens 
rekryteringsprocesser ser ut för att klara nuvarande och kommande 
personalbehov från Hällefors kommuns delårsrapport med prognos per 2018-
08-31 avslutat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson utförligt och kommunchef Hans Åhnberg tillför kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig och ställer fråga kring 
formulering ”avveckla medarbetare”, vilket delvis besvaras av HR-chef Ann 
Karlsson och kommunchef Hans Åhnberg samt leder till yttranden från Saskia 
van der Zanden (V) och Margeurite Wase (C). 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om kompetensutveckling av personal 
genom utbildning på betald arbetstid, vilket delvis besvaras av HR-chef Ann 
Karlsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta förslag till Policy för kompetensförsörjning ur kommunövergripande 
arbetsgivarperspektiv. 
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Anse uppdraget att presentera en analys, strategi och åtgärdsplan för att bli en 
attraktivare arbetsgivare samt matcha framtida behov av arbetskraft från 
delårsrapport för Hällefors kommun 2017 avslutat. 
 
Anse uppdraget att presentera en redogörelse för hur kommunens 
rekryteringsprocesser ser ut för att klara nuvarande och kommande 
personalbehov från Hällefors kommuns delårsrapport med prognos per 2018-
08-31 avslutat. 
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