
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sida 
1(50) 

Datum  
2022-06-14  

 
   
 
Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-16.35 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare, ej tjänstgörande 
Kjell Walegren (GL) 
Christina Kuurne (S) ej tjänstgörande t.om. § 142 

 

Övriga närvarande Kommunchef Hans Åhnberg 
Näringslivschef Camilla McQuire, beredningstid 
Ida Thorell regionchef och Douglas Oscarsson 
skolinspiratör ung företagsamhet, del av beredningstid 
Erik Granberg enkätfabriken, del av beredningstid 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist 

 

Justerare Saskia van der Zanden (V) och Kent Grängstedt (S)  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag 20/6 2022 kl. 14.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 123-145 
 Malin Bergkvist  
   
 Ordförande 
 Allan Myrtenkvist (S)  
   
 Justerare 
 Saskia van der Zanden Kent Grängstedt  
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-06-14 
    
Datum då anslaget sätts upp 2022-06-21 Datum då anslaget tas ned 2022-07-13 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Malin Bergkvist  

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(50) 

Datum  
2022-06-14  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 
 Annalena Järnberg, ordf. S Christer Olken (S) 
 Allan Myrtenkvist, ordf. S  
 Kent Grängstedt S  
 Vivianne Petersson M  
 Ulrika Jonsson M Jacob Neerings (M) 
 Cecilia Albertsson M  

 
Johan Stolpen t.om. § 142 
klockan 16.30 V Christina Kuurne Fr.o.m. § 143 

 Saskia van der Zanden V  
 Bella-Maria Kronman V  
 Fredrik Dahlberg SD  
 Lars-Göran Zetterlund C  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(50) 

Datum  
2022-06-14  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärenden under beredningstid 
 
Under förmiddagen har kommunstyrelsen varit på företagsbesök på Ovako. 
Separat närvarolista antecknas av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
--- 
 
Ida Thorell regionchef och Douglas Oscarsson skolinspiratör från ung 
företagsamhet presenterar sin verksamhet. 
 
Ung företagsamhet är kanske mest kända för UF-företag på gymnasienivå, 
men de har verksamhet från lågstadiet upp till alumniverksamhet efter 
gymnasietiden. Under föredragningen ger Ida Thorell och Douglas Oscarsson 
exempel på olika verksamheter. 
 
Under sin föredragning redogör de även för statistik inom området samt ger 
flera konkreta exempel på hur ung företagsamhets verksamheter har utvecklat 
olika elever. De betonar särskilt den utveckling som sker utöver själva 
”företagardelen”.  
 
Kjell Walegren (GL) ställer fråga om det är ett krav att arbeta i grupp eller om 
det är okej att arbeta enskilt med UF-företag, vilket besvaras av regionchef 
Ida Thorell. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om vad som händer i Hällefors, vilket 
besvaras av regionchef Ida Thorell. 
 
Under föredragningen yttrar sig även Vivianne Pettersson (M). 
 
--- 
 
Erik Granberg delägare på enkätfabriken är inbjuden för att ge en fördjupad 
föredragning kring Svenskt näringslivs mätning och SKR:s insiktsmätning.  
 
Erik Granberg presenterar hur de olika enkäterna är konstruerade med 
exempelvis viktning av olika frågor, samband mellan olika faktorer 
påverkningsbara faktorer och felmarginaler. Han fokuserar särskilt på Svenskt 
näringslivs mätning. 
 
Dessutom lyfter han fram frågor ur Svenskt näringslivs mätning som han 
bedömer skulle ha stor effekt på den samlade nöjdheten hos företagare. 
Uttryckt på ett annat sätt vad är det som ”driver” nöjdheten och som vi som 
kommun kan påverka? 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om det inte uppstår en förvirring när 
kommunen tidigare firat en hög ranking i Svenskt näringslivs mätning och nu 
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väljer att titta särskilt på vissa faktorer istället, vilket delvis besvaras av Erik 
Granberg. 
 
Under föredragningen tillför även näringslivschef Camilla McQuire kring 
arbetet med företagarna och planerade företagsfrukostar. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om avsaknad av inbjudan till politikerna, 
vilket besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Johan Stolpen (V), Kjell Walegren (GL) och Cecilia Albertsson (M) yttrar sig. 
 
--- 
 
Kommunchef Hans Åhnberg informerar kring det fortsatta arbetet kopplat till 
näringslivet. Exempelvis kommer företagsfrukostar genomföras varje månad 
och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att delta vid vartannat tillfälle 
och samtidigt stanna kvar i kommunen den arbetsdagen. 
 
--- 
 
Kommunchef Hans Åhnberg ger en uppdaterad lägesbild av processen med 
att överta verksamhet från samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
 
Han informerar särskilt kring det arbete som pågår med att ”rigga” nya 
organisationer inför övertagande. 
 
--- 
 
Kommunchef Hans Åhnberg informerar om att det för ordinarie ledamöter är 
KNÖL-KS i Nora 5/10 samt en halvdag den 6/10 i Munkfors med 
näringslivschef. 
 
--- 
 
Kommunchef Hans Åhnberg informerar att processen med renovering/takbyte 
i kommunhuset flyter på och ligger inom ramen. Eventuellt kan det bli inflyt 
några veckor senare än beräknat. 
 
--- 
 
Kommunchef Hans Åhnberg informerar kring RHS Grythyttan. Tidigare har 
han och Agneta Blom arbetat mycket med frågan om kringverksamheter, ett 
arbete som Hans har fortsatt. Frågan drivs tillsammans med såväl regionen, 
länsstyrelsen och universitet. Region kommer att finansiera en halvtidstjänst i 
två år för att arbeta med frågan. 
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Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om ”liv och rörelse” i huset, vilket 
delvis besvaras av kommunchef Hans Åhnberg. 
 
--- 
 
Under beredningstiden ställer även Bella-Maria Kronman (V) fråga om 
planerna på en solcellspark och varför politiken inte har fått någon 
information samt hur mycket kommunchefen har vetat, vilket besvaras av 
kommunchef Hans Åhnberg och kompletteras av näringslivschef Camilla 
McQuire. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om avsiktsförklaringen är offentlig, vilket 
besvaras av kommunchef Hans Åhnberg, nämnd- och utredningssekreterare 
Malin Bergkvist samt näringslivschef Camilla McQuire. 
 
--- 
 
Kommunchef Hans Åhnberg informerar kort att kommunens ANDTS-policy 
kommer att revideras senare än planerat. Det eftersom kommunen inväntar 
uppdaterade nationella och regionala dokument. 
 
--- 
 
Kommunchef Hans Åhnberg informerar kring det arbete som pågår med att 
breda begreppet nära vård till att inte enbart fokusera på äldre och 
utskrivningsklara samt lägga ett större fokus på det förebyggande arbetet. Det 
pågår även ett arbete att samla det förebyggande arbetet. 
 
Lars-Göran Zetterlund ställer fråga kring vilka som avses med ”vi”, vilket 
besvaras av kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Bella-Maria Kronman (V) yttrar sig och ställer fråga om de regionala 
specifika samverkansråden ska kvarstå, vilket delvis besvaras av kommunchef 
Hans Åhnberg. 
 
Cecilia Albertsson (M) yttrar sig. 
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§ 123 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist(S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde, vilket godkänns. 
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§ 124 
Fastställande av dagordning 
 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist informerar om att 
kommunstyrelsen har fått ett informationsärende om simhallen utskickat. 
Ärendet står inte med på dagordningen. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yrkar att ärendet läggs till på dagordningen, 
vilket bifalls. 
 
Med ovanstående tillägg fastställs dagordningen. 
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§ 125 
Arvodesbestämmelser, dnr KS 22/00130 

Beslutsunderlag 
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors 
kommun 
KF 2017-11-14 § 168 (dnr 14/00143) 
KF 2018-04-24 § 49 
KF 2018-06-12 § 83 
delårsrapporten 2019 (KS 19/00293) 
KS 2020-09-15 § 73, återremiss  
KF 2022-02-15 § 33 

Ärendet 
Arvodesbestämmelserna omfattar arvoden och ersättningar till kommunens 
förtroendevalda samt särbestämmelser för kommunala bolag och stiftelser. 
 
Förvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av Bestämmelser om 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors kommun inför 
kommande mandatperiod. Sedan tidigare har förvaltningen fått i uppdrag att 
se över dokumentet för att förtydliga bland annat rutinerna för förlorad 
arbetsförtjänst. Revideringen har pågått under en längre tid och under 2020 
gjordes en översyn som resulterade i förslag till förtydliganden. Förslaget 
skickades på remiss till partierna innan det behandlades av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen valde att i september 2020 återremittera ärendet. I februari 
2022 tillsattes en tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att se över 
arvodesbestämmelserna och återkomma med ett beslutsförslag som inte är 
fördyrande. 
 
Kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna har under 2022 processat 
fram en revidering som delvis innebär redaktionella ändringar och delvis 
förtydliganden och förändringar. De föreslagna förändringarna är markerade 
med grön text.  
 
I förslaget har begreppet kommunalråd ersatts med kommunstyrelsens 
ordförande. Ett förtydligande har gjorts gällande hanteringen av ledigheter för 
arvoderade förtroendevalda. Hanteringen av ersättning för förlorad 
arbetsinkomst i kapitel 7 har förenklats genom att kravet på att styrka 
inkomstförlusten genom intyg från arbetsgivaren har tagits bort.  
 
Inför kommande mandatperiod har en utvärdering och en översyn av nivåerna 
för de fasta arvodena gjorts. I revideringen har nivåerna för fasta arvoden 
förändrats endast gällande förändrat uppdrag för vice ordförande i 
kommunstyrelsen och för förtroendevalda i kommunfullmäktiges presidium. 
Förändringen för kommunfullmäktige innebär en sänkning av 
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ordförandearvodet samt att förste och andre vice ordförande får ett fast 
arvode. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnader för förtroendevaldas deltagande i politiska forum utgår i 
grunden från Kommunallagen och från arvodesbestämmelserna. 
Förändringarna i det reviderade förslaget beräknas inte utgöra någon större 
förändring av kostnaderna men det kan vara avgörande vilken lönenivå de 
förtroendevalda har eftersom en viss del av kostnaderna utgörs av 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan anses inte nödvändig i denna fråga. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta arvodesbestämmelserna inklusive bilaga 1 att gälla från och med nästa 
mandatperiods början till och med nästa mandatperiods slut. 
 
dessa arvodesbestämmelser ersätter Bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda i Hällefors kommun beslutade 2018-06-12 § 83 
med tillhörande revideringar.  
 
--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) kortfattat kring den politiska beredningen av ärendet som 
tidigare har skett. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta arvodesbestämmelserna inklusive bilaga 1 att gälla från och med nästa 
mandatperiods början till och med nästa mandatperiods slut. 
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dessa arvodesbestämmelser ersätter Bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda i Hällefors kommun beslutade 2018-06-12 § 83 
med tillhörande revideringar.  
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§ 126 
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. 
 
--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Kjell Walegren 
(GL) och ställer fråga om mer konkret innehåll i dokumentet, vilket delvis 
besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist och 
kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om kommunstyrelsen kommer att få 
presentationer av konkreta planer sedan, vilket delvis besvaras av 
kommunchef Hans Åhnberg som även föredrar i ärendet. 
 
Cecilia Albertsson (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige 
 
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. 
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§ 127 
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 
relativt stora summor för rengöring och återanvändning av uttjänta 
komponenter kan inte anses vara förenligt med god ekonomisk hushållning. 
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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. 
 
Omprojekteringen finansieras inom beslutad ram för planerat underhåll av 
kultur- och fritidsanläggningar under 2022. 
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--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Vivianne Pettersson 
(M) bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om skrivning kring tidigare 
projektering, vilket delvis besvaras av nämnd- och utredningssekreterare 
Malin Bergkvist och kommunchef Hans Åhnberg tillför i ärendet. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om konsult kommer att tas in, vilket 
delvis besvaras av kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig och yrkar bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens 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. 
 
 
Exp till 
Jessica Nilsson 
Jessica Jansson 
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(50) 

Datum  
2022-06-14  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 128 
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. 
 
--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut, 
vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
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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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§ 129 
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.  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(50) 

Datum  
2022-06-14  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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. 
 
--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Cecilia Albertsson 
(M) och önskar lämna en protokollsanteckning, vilket godkänns. 
 
Cecilia Albertsson (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
Glädjande att kommunen i större utsträckning verkar som möjliggörande 
(även om kommunen inte kan göra allt). Det har ett starkt signalvärde! 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer sig bakom Cecilia Albertssons (M) 
protokollsanteckning. 
 
Kjell Walegren (GL) yttrar sig. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Med ovanstående anses motionen besvarad. 
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Exp till 
Föreslagställaren + brev 
Mikael Pulkkinen 
Camilla McQuire 
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§ 130 
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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--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans 
Åhnberg kortfattat. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom projektet som genomförs under 
förutsättning att medel beviljas från Kulturrådet. 
 
 
Exp till 
Karin Lundmark 
Jessica Jansson 
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§ 131 
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 
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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. 
 
--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut, 
vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Med detta anses möjligheten att erbjuda ungdomar i Hällefors kommun 
teoridelen i körkortsutbildningen vara utredd. 
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Exp till 
Mathias Brandt 
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§ 132 
Yttrande över utskottsinitiativ för en hållbar och 
strategisk plan för barnomsorg på landsbygden, dnr KS 
22/00004 
 
Beslutsunderlag 
Utskottsinitiativ för en hållbar och strategisk plan för barnomsorg på 
landsbygden. Allmänna utskottet 
Rapport om strategi för barnomsorg. Kommunförvaltningen 
 
Ärendet 
Allmänna utskottet har lämnat ett utskottsinitiativ kring att skapa en hållbar 
och strategisk plan för barnomsorg på landsbygden. Kommunstyrelsen 
lämnade efter sammanträdet ett uppdrag till förvaltningen i enlighet med 
utskottsinitiativet. 
 
Kommunförvaltningen har tagit fram en rapport i ärendet, och lämnar i 
tjänsteskrivelse utifrån rapporten förslag till beslut. Rapporten beskriver hur 
översiktligt hur lagstiftning på området ser ut, samt vilka möjligheter som 
idag finns för att som vårdnadshavare lösa sin barnomsorg. 
 
Förvaltningen efterfrågar för eventuell vidare hantering en policy i ärendet. 
Policyn är det politiska dokument som förvaltningen skriver riktlinjer och 
handlingsplaner utifrån. I den politiska policyn finns den viljeinriktning som 
förvaltningen ska förhålla sig till.  
Strategier har förvaltningen för att lösa problem som uppstår i verksamheten 
under arbetet med målsättningar, och några formella strategidokument finns 
inte. Förvaltningens strategier kommer i största möjliga mån alltid att bygga 
på forskning, lagstiftning och beprövad erfarenhet, samt vara 
kostnadseffektiv. Utifrån detta kommer förvaltningen att bedöma initiativet 
kring en strategi för hållbar barnomsorg på landsbygden. 
 
Förvaltningen konstaterar i rapporten att det finns flera olika möjligheter för 
vårdnadshavare att lösa sin barnomsorg på.  
 
Förvaltningen skriver vidare att de inte har synpunkter på om vårdnadshavare 
väljer andra kommuner för sin barnomsorg, men att de av flera olika skäl inte 
kommer att kunna arbeta för någon typ av avtal med dessa kommuner. De är 
också behjälpliga om nya verksamheter genom privata initiativ vill starta upp 
på landsbygden. 
En strategisk plan (policy) skulle kunna innehålla att om barngruppen bedöms 
som hållbar i volymer som överstiger Skolverkets mål om 12-15 elever 
överväga att föreslå en tillfällig, eller permanent starta en förskoleavdelning. 
Förvaltningen skulle också kunna uppmuntra privata initiativ genom 
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ekonomiska incitament med t ex ett extra bidragsbelopp för förskolor som har 
nio barn eller fler.  
 
Förvaltningen bedömer att insatser för barnomsorg på landsbygden inte alltid 
har barnperspektivet i fokus. Vid alla beslut som rör barn bör barnets 
perspektiv beaktas. 
  
Angående förslag till beslut kan kommunstyrelsen besluta i precis vilken 
riktning de vill. Förvaltningen bedömer att de förslag som kan vara aktuella 
framförallt är dessa: 
 
- att besluta om att på politisk nivå upprätta en policy, med t ex riktlinjer för 

volymer och resvägar. 
- att besluta om extra tilläggsbelopp för elevgrupper som incitament. 
 
Förvaltningen lämnar inga av dessa förslag som beslutsförslag i detta ärende. 
Förvaltningen avser att tills andra direktiv kommer fortsätta sitt strategiska 
arbete i enlighet med de mål som finns för verksamheten. 

 
Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Med informationen i rapporten anse ärendet vara avslutat. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord och utvecklingsstrateg Peter Wiker.   
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Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande privata alternativ vilken 
besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

 
Med informationen i rapporten anse ärendet vara avslutat. 
 
--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Lars-Göran 
Zetterlund (C) och ställer fråga om formulering att ärendet ska anses avslutat i 
beslutsförslaget, vilket delvis besvaras av nämnd- och utredningssekreterare 
Malin Bergkvist och kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Fråga och svar leder till en bred diskussion där flera ledamöter deltar och 
kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Därefter yrkar Vivianne Pettersson (M) följande; att ge förvaltningen i 
uppdrag att återkomma med förslag till policy till barnomsorg på 
landsbygden. 
 
Cecilia Albertsson (M) Lars-Göran Zetterlund (C), Bella-Maria Kronman (V) 
och Johan Stolpen (V) yrkar alla bifall till Vivianne Petterssons (M) yrkande. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på Vivianne 
Petterssons (M) yrkande, vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till policy till 
barnomsorg på landsbygden. 
 
 
Exp till 
Peter Wiker 
Tina Lanefjord 
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§ 133 
Yttrande över Tobias Nygrens (C) motion om 
mensskydd, dnr KS 21/00203 
 
Ärendet 
Tobias Nygren (C) har lämnat in en motion om att tillhandahålla gratis 
mensskydd i skolan. Ärendet remitterades på sammanträde i 
kommunstyrelsen 9 november 2021 till kommunförvaltningen för beredning. 
 
I motionen yrkar Tobias Nygren på att förvaltningen ska utreda 
tillgängliggörande av gratis mensskydd till alla elever vid alla grund- och 
gymnasieskolor i Hällefors. 
 
Förvaltningen svarade på motionen under välfärdsutskottets sammanträde i 
mars men kommunstyrelsen valde på senare sammanträde att återremittera 
motionen till förvaltningen. Anledningen till återremissen var behov av vidare 
utredning av kostnad. Beräkningen ska göras utifrån tillgänglighet på 
kommunens båda skolor och på flera toaletter   
 
Förvaltningen bedömer att tillgängliggörande är ett otydligt begrepp att 
hantera. Det finns stora skillnader i konsekvenser mellan att ge alla kvinnor 
mensskydd och att tillhandahålla skydden för personer i särskilda behov. 
Förvaltningen bedömer också att tidigare utredning står fast om avsikten med 
motionen är att alla kvinnor ska förses med mensskydd. Om avsikten är att 
lösa akuta eller enstaka problem kan åtgärden genomföras med mindre 
ekonomiska konsekvenser. 
Om inget beslut fattas fortsätter elevhälsans verksamhet med nuvarande 
insatser och kostnader. 
 
Förvaltningen har för ändamålet fört diskussioner med olika företag som 
specialiserat sig på lösningar kring detta. Företaget ”Red locker” skriver 
leasingavtal med skolor för tillhandahållande av mensskydd, och deras 
erbjudande användas för förslag till beslut. 
 
Företaget avser att tillhandahålla mensskydd för enstaka problem. En 
dispenser installeras där elever kan lösa ut ett skydd, varefter apparaten låses 
under en period (1-4 minuter). 
 
Med installationen kommer elever i akuta behov att kunna lösa sina problem 
med god integritet. Elevhälsan kommer även fortsättningsvis att finnas 
tillgänglig med möjlighet att tillhandahålla skydden. 

 
Ekonomi 
Tidigare förslag 
I det tidigare förslaget skrev förvaltningen att Tobias Nygren beskriver 
kostnaderna till mellan 500 och 1500 kronor per år för mensskydd. I 
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åldersgruppen 12-19 år finns ungefär 280 kvinnor. Om bedömningen är att 
kostnaden är 1500 per år, och att hanteringen stannar vid behövande, skulle 
den maximala kostnaden för mensskydd hamna på som mest omkring 400 
tkr. Ett alternativ är således att dela ut mensskydd till alla kvinnor i åldern 
12-19 år i enlighet med detta. 
 
Ingen förändring 
Om inget beslut fattas fortsätter elevhälsans verksamhet med nuvarande 
insatser och kostnader. 
 
Red Locker 
Med 10 stationer och egen påfyllnad kommer kostnaden per år att bli 
maximalt 40-50 tkr. 
 
Åtgärden finansieras inom budgetram. 

  
Folkhälsa 
Tobias beskriver bakgrunden till sin motion, och han diskuterar vilka 
eftersträvansvärda effekter gratis tillgång kan ha i skolan. Bland annat 
nämner han problemen att bära kostnader för produkterna, och att detta 
drabbar ojämlikt i skolan. Dessutom finns pedagogiska effekter utifrån 
möjligheten till samtal i undervisningen. 
 
Företaget ”Red locker” är ett företag som kan anses vara idéburet. Med 
licensiering av deras apparater får elever också stöd av deras 
jämställdhetsarbete.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Uppdra till kommunförvaltningen att införa systemet i skolan, vilket 
innebär att mensskydd tillgängliggörs för elever i skolan. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker kortfattat. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Uppdra till kommunförvaltningen att införa systemet i skolan, vilket innebär 
att mensskydd tillgängliggörs för elever i skolan. 
 
--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Cecilia Albertsson (M), 
Johan Stolpen (V), Lars-Göran Zetterlund (C), Vivianne Pettersson (M) och 
Christer Olken (S) bifall till välfärdsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på 
välfärdsutskottets förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 
Uppdra till kommunförvaltningen att införa systemet i skolan, vilket innebär 
att mensskydd tillgängliggörs för elever i skolan. 
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§ 134 
Yttrande över revisorernas granskning av likvärdig 
skola, dnr KS 22/00055 
 
Beslutsunderlag 
Granskning av Likvärdig skola. KPMG. Rapport  
Yttrande kring revisorernas rapport ”Granskning av likvärdig skola” i 
Hällefors kommun, daterad 2022-05-02 
 
Ärendet 
KPMG har på revisorernas uppdrag genomfört en granskning av hur likvärdig 
skolan är i Hällefors kommun. Kommunstyrelsen förväntas lämna ett yttrande 
kring de synpunkter som lämnas i rapporten.  
 
KPMG har lämnat följande synpunkter:  
 
Kommunstyrelsen bör  
 
- tillse att elever i behov av studiehandledning på modersmål får det (5 kap. 

4½ skolförordningen, 2011:185) 
- fastställa en kompetensförsörjningsplan, med nuläge och åtgärder, på 

kort och lång sikt och hålla densamma uppdaterad för att säkra 
försörjningen av personal inom skolväsendet 

- säkerställa att huvudmannens dokumenterade kvalitetsarbete motsvarar 
lagens krav på uppföljning av mål angivna i skollagen och vi behov fatta 
beslut om riktade och kraftfulla åtgärder (4 kap. 3 och 7 §§ SkolL)     

 
Kommunförvaltningen lämnar i bifogat yttrande förslag till 
kommunstyrelsens yttrande. 
 

Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
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Samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Lämna kommunförvaltningens förslag till revisorerna som 

kommunstyrelsens yttrande.  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Ulrika Jonsson (M) och Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Lämna kommunförvaltningens förslag till revisorerna som kommunstyrelsens 
yttrande.  
 
--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag till beslut, 
vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Lämna kommunförvaltningens förslag till revisorerna som kommunstyrelsens 
yttrande.  
 
 
Exp till 
Revisorerna, inklusive yttrande 
Tina Lanefjord 
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§ 135 
Utskottsinitiativ om elcyklar i förvaltningen, dnr KS 
22/00123 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) redogör för sitt förslag om att utreda 
möjligheten att använda elcyklar som transportmedel i delar av 
kommunförvaltningen samt yrkar att ärendet ska skickas till kommunstyrelsen 
för utredning enligt förslaget. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på det egna yrkandet 
vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunförvaltningen uppdras att genomföra utredning i enlighet med 
utskottsinitiativet. 
 
--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag till beslut, 
vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunförvaltningen uppdras att genomföra utredning i enlighet med 
utskottsinitiativet. 
 
 
Exp till 
Hans Åhnberg 
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§ 136 
Medborgarförslag om sommarjobb åt fler ungdomar, dnr 
KS 22/00095 
 
Rubricerat medborgarförslag remitterades 2022-05-31 § 99 av 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. 
 
--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) att medborgarförslaget remitteras till kommunförvaltningen 
för beredning, vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Medborgarförslaget remitteras till kommunförvaltningen för beredning. 
 
 
Exp till 
Förslagsställaren + brev 
Hans Åhnberg 
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§ 137 
Maja Loiskes (V) motion om enhetlig skyltning i 
Hällefors kommun, dnr KS 22/00116 
 
Rubricerad motion remitterades 2022-05-31 § 100 av kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) att motionen remitteras till kommunförvaltningen för 
beredning, vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Motionen remitteras till kommunförvaltningen för beredning. 
 
 
Exp till 
Motionären 
Hans Åhnberg 
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§ 138 
Madelene Jönssons (SD) motion om kommunala kor, 
dnr KS 22/00128 
 
Rubricerad motion remitterades 2022-05-31 § 101 av kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) att motionen remitteras till kommunförvaltningen för 
beredning, vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Motionen remitteras till kommunförvaltningen för beredning.  
 
 
Exp till 
Motionären 
Hans Åhnberg 
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§ 139 
Valärenden 
 
Inga valärenden finns att behandla. 
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§ 140 
Information från kommunalförbund, gemensamma 
nämnder, bolag och BRÅ, dnr KS 19/00033 
 
Inget rapporteras. 
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§ 141 
Aktuella remisser, dnr KS 19/00034 
 
Kommunstyrelsen har informerats om aktuella remisser och med detta läggs 
informationen till handlingarna. 
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§ 142 
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. 
 
--- 

 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 143 
Information nybyggnation av simhall 
 
Nuläge 
Det är svårt att få leveranser av visst material.  

  
Takmontage pågår, och väderskyddet får sitta kvar tills tak och ytterväggar är 
på plats.  

 
Tidplan 
Entreprenören har meddelat att arbetet kommer att försenas något ytterligare. 
De räknar med att börja fylla vatten i bassängen i november. Berörda 
verksamheter är informerade. 

 
Ekonomi 
Tillsammans med entreprenören har projektets slutliga fakturering bedömts. 
En redovisning av detta har efterfrågats till KS i höst och kommer att lämnas. 

 
Övrigt 
Mediatrycket börjar bli ganska stort på anläggningen. Studiebesök, reportage 
och samtal ökar i omfattning. Eftersom vi är en kommun så är vi 
tillmötesgående så långt det är möjligt.     

  
Anläggande av konstgräs börjar idag, vilket kommer att påverka arbetsplatsen 
något.  
 
--- 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) redogör för ärendet. 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna.  
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§ 144 
Delgivningsärenden 
 
A) Kommunförvaltningen: Attestförteckning kommunstyrelsen; upphandling 

banktjänster, dnr KS 21/00117; riktlinjer till attestpolicy; upphandling 
köksutensilier, dnr KS 22/00049; upphandling pension 2019, dnr KS 
21/00158 
 

B) Lindesbergs kommun: Protokollsutdrag KS § 86/22, revidering av taxa för      
markåterställningsarbeten, protokollsutdrag KF § 30/22, taxa IMD, 
protokollsutdrag KF 31/22, organisation av verksamheter inom 
samhällsbyggnad Bergslagen 
 

C) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: Lägesrapport april 2022 
 

D) SKR: Sammanträdesplan 2023 
 

E) Ljusnarsbergs kommun: Protokollsutdrag KF § 56/22, revidering av  
taxa för markåterställning; protokollsutdrag KS § 142/22, bidrag Leader 
Bergslagen 
 

F) Nora kommun: Protokollsutdrag KF § 26/22, framtida organisation av 
samhällsbyggnad Bergslagen; protokollsutdrag KS § 45, personligt ombud 
i ordinarie verksamhet 
 

G) Föreningen Finnstigen: Årsmötesprotokoll 
 

H) Bergslagens överförmyndarnämnd: sammanträdesprotokoll 2022-04-20 
 

I) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Investerings- och 
driftuppföljning 2022-03-31 
 

J) Polismyndigheten: Tillståndsbevis Grythyttemarknad vår och höst; 
tillståndsbevis offentlig tillställning, Mickes skog och trädgård; 
tillståndsbevis allmän sammankomst LO-distriktet Örebro-Värmland 
 

K) BRT: Protokoll 2022-04-20 
 

L) Region Örebro län: Protokoll specifika samverkansrådet för kultur 2022-
04-22, protokoll specifika samverkansrådet för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 2022-04-26 
 

M) Länsstyrelsen Örebro län: Föreskrifter naturreservatet Limstensgruvorna; 
föreskrifter naturreservatet Kvinnerstatorp; föreskrifter om utvidgning av 
naturreservatet Dragtjärn 
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N) Finska samrådsgruppen: Protokoll 2022-03-25 
 

O) Kulturrådet: Statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola,      
lå 22/23 
 

P) Hällefors Bostads AB: Styrelseprotokoll 2022-04-26 inklusive bilagor 
 

 
--- 

 
Med detta har kommunstyrelsen delgivits och informationen läggs till 
handlingarna. 
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§ 145 
Delegeringsbeslut, dnr KS 22/00021 
 
A) Ekonomichef Jessica Jansson: Nyupplåning Kommuninvest 20 mkr 

 
B) Skolchef Tina Lanefjord: bidragsbelopp för pedagogisk skolbarnomsorg, 

grundskola 1-3 och grundskola 4-6, kommunabonnemang inläsningstjänst; 
avtal yrkesvuxutbildning Industriteknisk utbildning med Rinman 
Education AB; samverkansavtal för nationell idrottsutbildning med Bergs 
kommun; samverkansavtal ESF-projekt #Vägled-kompetens 

 
C) Kommunchef Hans Åhnberg: Avsiktsförklaring med Bergslagens Solpark 

AB om uppförande av solpark, avsiktsförklaring om ny telefoni i KNÖL 
 

D) Näringslivschef Camilla McQuire: Evenemangsstöd GIF för Grythyttans 
vårmarknad 12 000 kr; evenemangsstöd SHOIF för Hyttdreva, 7 500 kr; 
evenemangsstöd Möjligheternas hus för familjedag 5 000 kr; 
evenemangsstöd Mickes Skog och Trädgård AB för marknadsföring 
15 000 kr. 

 
--- 

 
Med detta har kommunstyrelsen informerats om att beslut har fattats i 
ovanstående ärenden. 
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