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§ 63 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde, vilket godkänns. 
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§ 64 

Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
 
 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(21) 

Datum  
2021-09-14  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 

Förslag till skattesats år 2022, dnr KS 21/00169 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81 
Kommunallagen kapitel 11 § 8 samt § 11 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningens förslag är att 2022 års kommunalskatt ska vara 
oförändrad och kvarstå till 22,05 kronor, med utgångspunkt från den antagna 
planerade strategiska planen för Hällefors kommun år 2022-2026 och budget 
för år 2022.  
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2022-2026 för ytterligare information. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2022-2026 för ytterligare information. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2022-2026 för ytterligare information. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Skattesats för 2022 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Skattesats för 2022 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun. 
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§ 66 

Förslag på driftbidrag för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 2022, dnr KS 21/00073 
 
Beslutsunderlag 
Direktionens sammanträdesprotokoll 2021-03-26 § 24 och § 25 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81 
Förslag till budgetram samt kommunernas tekniska investeringar 2022 från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med konsekvenser  
 
Ärendet 
Hällefors kommun ska enligt gällande förbundsordning för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om årligt driftbidrag till 
förbundet.  Dessutom ska kommunen besluta om investeringsram för 
förbundet utifrån de behov som förbundet presenterar. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets budget för 
verksamhetsåret 2022. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets budget för 
verksamhetsåret 2022. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-08 om budgetramar för 
verksamhetsåret 2022 avseende drift och investeringar. Kommunstyrelsen 
fastställer fördelning av drift samt investeringsbudget på sammanträdet den 
9 november 2021 utifrån kommunförvaltningens förslag. Förbundets 
driftbidrag ska inrymmas inom kommunstyrelsens fastställda budgetram.  
 
 
 
 
 
 
 
Drift 
När det gäller driftbidraget till förbundet år 2022 föreslår kommun-
förvaltningen att totala driftbidraget utökas med en lönekompensation med 
1,8 procent för tre månader samt med 2,2 procent för nio månader, vilket 
totalt motsvarar 90 tkr. Dessutom kompenseras för verksamhets-
förändringar inom gator med 10 tkr samt 88 tkr inom park. Totalt innebär 
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det en utökning med 188 tkr. År 2021 erhåller förbundet ett driftbidrag på 
totalt 9 506 tkr för år 2022 föreslås ett driftbidrag på 9 694 tkr. 
 
Driftbidrag för lokal och miljöservice är 6 535 tkr för verksamhetsåret 
2021 exklusive hemstädning, höghöjdsstädning samt fönsterputs som 
förbundet fakturerar löpande till kommunen. Förvaltningens förslag är att 
kostnaderna för lokalvården kompenseras för 1,8 procent för tre månader 
samt med 2,2 procent för nio månader, vilket totalt motsvarar 115 tkr. 
Dessutom att verksamhetsförändringar tas hänsyn till och innebär en 
utökning med totalt 292 tkr som leder till ett driftbidrag på sammanlagt  
6 943 tkr för år 2022.  
 
Investering 
Budgeterat investeringsbelopp för kommunstyrelsens hela ansvarsområde 
uppgår till 74 232 tkr för år 2022. Förvaltningens förslag är att förbundet 
föreslås erhålla 10 750 tkr i investeringsmedel för skattefinansierade 
verksamheten samt 7 500 tkr avseende den taxefinansierade verksamheten.  
 

 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 

2022 uppgår till 9 694 tkr för den tekniska verksamheten. 
 
 

SKATTEFINANSIERAT 
Gata/trafik
Beläggningsarbete (planerat underhåll) 4 500
Reinvestering väg och gatubelysning 2 200
Upprustning av broar 1 000
Tillgänglighetsanpassning trafiksäkerhetsåtgärder 800
Tak på befintliga sandfickor i kommunen 300
Kringåtgärder gång och cykelväg HFS-GHN 1 000
Park/skog
Allé RV63 250
Allmänna planteringar, parkutrustning 230
Torget Hällefors tätort utredning 150
Fontän torget Grythyttan 200
Lekplatser 70
Badplats 
Badplatser 50

TAXEFINANSIERAT
VA 
Mindre ledningsarbeten ospecificerat 4 500
Mindre VA-anläggningar ospecificerat 3 000
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- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 
2022 uppgår till 6 943 tkr per år för lokalvården exklusive hemstädning, 
höghöjdsstädning samt fönsterputs. 
 

- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för 
verksamhetsår 2022 blir 10 750 tkr avseende skattefinansierad verksamhet 
samt 7 500 tkr för taxefinansierad verksamhet. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om alternativa lösningar när ärendet om 
personalbyggnad kommer till politiken, vilket besvaras av ekonomichef 
Jessica Jansson och kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2022 
uppgår till 9 694 tkr för den tekniska verksamheten. 

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2022 
uppgår till 6 943 tkr per år för lokalvården exklusive hemstädning, 
höghöjdsstädning samt fönsterputs. 

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för verksamhetsår 
2022 blir 10 750 tkr avseende skattefinansierad verksamhet samt 7 500 tkr för 
taxefinansierad verksamhet. 
 
 
Efter ärendets avgörande utgår Vivianne Pettersson (M) och ersätts av 
Margeurite Wase (C). 
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§ 67 

Revidering av reglemente för Bergslagens 
överförmyndarnämnd, dnr KS 21/00122 
 

Beslutsunderlag 
Ljusnarsbergs kommun KF § 33 2021 
Reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden mellan 
kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora med förslag på 
tillägg, inkom 2021-08-24 

Ärendet 
Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun har efter initiativ från 
överförmyndarnämnden föreslagit ett tillägg i reglementet för nämnden. 
 
Förslaget innebär en reglering av vice ordförande i nämnden, så att detta 
uppdrag kommer att rotera mellan de ingående kommunerna. Detta 
underlättar tillsättandet av vice ordförande, inte minst i det fall att ett 
fyllnadsval behöver förrättas. 
 
Tillägget föreslås som tredje stycke i § 6 i nämndens reglemente och lyder: 

 
Ordförande utgörs av Ljusnarsbergs kommuns ledamot i 
överförmyndarnämnden medan vice ordförande utses bland ledamöter från 
övriga medlemskommuner enligt ett roterande ordningsschema baserat på 
mandatperiod. Vice ordförande utses utifrån följande ordningsschema: år 
2011-2014 Nora kommun, år 2015-2018 Hällefors kommun, år 2019-2022 
Lindesbergs kommun, år 2023-2026 Nora kommun, år 2027-2030 
Hällefors kommun, år 2031-2034 Lindesbergs kommun och så vidare. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Förslaget till revidering godkänns. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias 
Brandt kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslaget till revidering godkänns. 
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§ 68 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Hällefors kommun, dnr KS 20/00191 

Beslutsunderlag 
Reviderade lokala ordningsföreskrifter 
KS 2020-10-06 § 186 
Motion om regler för smällare och fyrverkeri, dnr KS 20/00023 

Ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog 2020-10-06 § 186 kommunförvaltningen att 
genomföra en revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 
Hällefors kommun. 
 
Sedan de gällande föreskrifterna antogs 2011 har en rad förändringar i 
omvärlden ägt rum, inte minst lagförändringar, som påverkar hur de kan och 
bör utformas. Dokumentet har också harmonierats med övriga kommunala 
styrdokument. 
 
En fråga som diskuterades i samband med att initiativet om revidering av 
föreskrifterna väcktes, rörde störande musik från bilar och a-traktorer. Sedan 
1 juli 2021 har polisen möjlighet att utdela ordningsböter på plats för den som 
spelar hög och störande musik utifrån den lagstiftning som redan finns på 
plats. De första signalerna från landets olika polisregioner, tyder på att detta 
haft avsedd effekt även om det naturligtvis är för tidigt för att dra några 
betydande slutsatser.  
 
Kommunförvaltningen kan också konstatera att landets länsstyrelser har gjort 
olika bedömningar av lagligheten bland de kommuner som infört skrivelser 
gällande störande musik i sina ordningsföreskrifter. Sammanvägt bedömer 
förvaltningen att det givet befintlig lagstiftning i kombination med 
möjligheten till ordningsbot inte finns behov av ytterligare reglering i 
ordningsföreskrifterna. 
 
I kommunfullmäktige har väckts en motion om regler för smällare och 
fyrverkerier, främst av hänsyn till husdjur. I förslaget preciseras nu ett antal 
tillfällen och förutsättningar då fyrverkerier är tillåtet utan polistillstånd, samt 
att tillstånd alltid krävs i övriga fall. En koppling till djurskyddslagen har 
också gjorts i föreskrifterna. 
 
I föreskrifterna föreslås också ett förtydligande gällande att katter som rör sig 
fritt ska vara förhindrade från okontrollerad förökning. 
 
Då det gäller camping har avsnittet utvecklats och förtydligats, då det under 
senare år vid några tillfällen har förekommit camping på ett sätt som inte är 
förenligt med avsikterna i ordningsföreskrifter eller allemansrätt. 
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Ett antal nyare domar indikerar att den skrivning som finns gällande alkohol 
troligen är allt för bred. Givet att kommunens tätorter är förhållandevis små 
till ytan och det finns relativ närhet till exempelvis centrum, äldreboenden, 
förskolor, lekplatser och begravningsplatser på de flesta allmänna platser, 
föreslår kommunförvaltningen trots detta ingen förändrad skrivning. 

Social konsekvensanalys 
Ordningsföreskrifter innebär alltid en inskränkning av den enskildes frihet, 
och föreskrifterna ska alltid kunna motiveras med att de behövs för att 
kunna upprätthålla ordningen på allmän plats. Avvägningen är ofta svår 
och ibland kan ordningsföreskrifter få konsekvenser som är svåra att 
förutse. Gråzonen är också betydande. 
  
Länsstyrelsen har möjlighet att överpröva kommunens beslut i det fall att 
en föreskrift inskränker enskildas rättigheter på ett oproportionerligt sätt. 

Miljömässig konsekvensanalys 
De förtydliganden som har gjorts gällande exempelvis camping samt 
hundar och katter syftar bland annat till att förbättra den lokala miljön. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hällefors kommun antas 
att gälla från och med 2021-12-01. 
 
Med detta ska motionen KS 20/00023 om regler för smällare och fyrverkeri 
anses besvarad. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias 
Brandt utförligt. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om varför Grythyttans torg föreslås ta bort 
som allmän försäljningsplats, vilket besvaras av kanslichef Mathias Brandt. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer följdfråga om vad det innebär om någon vill sälja 
något på torget, vilket besvaras av kanslichef Mathias Brandt. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hällefors kommun antas 
att gälla från och med 2021-12-01. 
 
Med detta ska motionen KS 20/00023 om regler för smällare och fyrverkeri 
anses besvarad. 
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§ 69 

Utredningsuppdrag teoridelen körkortsutbildning, dnr 
KS 16/00294 

Beslutsunderlag 
Skolverket och Transportstyrelen Förarutbildning inom gymnasieutbildning 
och kommunal vuxenutbildning, version 4 mars 2021 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-29 § 329 att uppdra förvaltningen att 
utreda möjligheten att erbjuda ungdomar i Hällefors kommun den teoretiska 
delen i körkortsutbildningen. 
 
Kommunförvaltningen har i utredningen tolkat uppdraget som gällande 
körkort med behörighet B. 
 
Kommunförvaltningen har tidigare utrett möjligheten att erbjuda olika former 
av körkortsutbildning inom ramen för gymnasieutbildning, något som då inte 
befanns vara tillåtet. I den senaste versionen av Förarutbildning inom 
gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning, betonar Skolverket och 
Transportstyrelsen ytterligare att det inom ramen för gymnasieskolan bara får 
erbjudas körkortsutbildning inom vissa specifika program. 
 
Kommunförvaltningen bedömer sammantaget fortfarande att det inte är en 
framkomlig väg att erbjuda delar av körkortsutbildningen inom ramen för 
gymnasieskolan. Att erbjuda körkortsutbildning som en del av 
gymnasieskolan, riskerar också att innebära att kommunen konkurrerar med 
befintliga körskolor. 
 
De flesta kommuner som i en eller annan form erbjuder hela eller delar av 
körkortsutbildningen till medborgarna, har valt att göra detta utanför skolan. 
Uppläggen ser olika ut i olika kommuner; ofta erbjuds elever att på frivillig 
basis delta i körkortsundervisning utanför undervisningstid. I regel har 
kommunen då upphandlat den aktuella utbildningen. 
 
Kommunförvaltningens bedömning är att det inte strider mot den kommunala 
kompetensen att erbjuda hela eller delar av körkortsutbildningen, men om det 
görs så måste erbjudandet gälla lika för alla kommunens medborgare. Det 
finns i förhållande till kommunallagens likställighetsprincip ingen möjlighet 
att skilja ut vissa grupper av medborgare och ge dessa fördelar i förhållande 
till andra. 
 
Även med ett erbjudande till alla medborgare, kan det komma att uppfattas 
som orättvist av de som tidigare på egen hand finansierat sitt körkort. 
Eftersom förslaget innebär en förmån som skattekollektivet tillhandahåller 
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och inte en retroaktiv belastning, är det kommunförvaltningens bedömning att 
ett generellt erbjudande inte är olagligt. 
 
Vid en eventuell upphandling av del av körkortsutbildningen, finns det en risk 
att kommunen bidrar till snedvriden konkurrens genom att det är sannolikt att 
eleven kommer att använda samma körskola även för resterande del av sin 
körkortsutbildning. Om möjligt bör upphandlingen genomföras på ett sådant 
sätt att uppdraget går till flera utbildare. 
 
Ytterligare ett sätt att hantera frågan är att utlysa någon form av stipendium, 
där den enskilde själv sköter sin körkortsutbildning, men med delvis 
kommunal finansiering, en modell som prövats bland annat i Älvsbyn. Ett 
sådant förfarande medför administration för att säkerställa att stipendiet 
används till rätt ändamål, samt ett regelverk som kring till exempel vad som 
ska ske med den som inte klarar att ta ett körkort. 

Social konsekvensanalys 
Körkort är idag ett krav i många yrken och detta gäller även inom många 
tjänster som kommunen annonserar ut. I den gällande regionala 
utvecklingsstrategin pekas också större delen av Hällefors kommun ut som 
ett område där persontransporter i första hand kommer att genomföras i bil. 
 
Det har under en längre tid funnits en nationell trend att allt färre unga 
skaffar körkort, och det är också tydligt att arbetslösheten är högre bland 
unga som saknar körkort än bland de som har. Givet den forskning som 
finns kring ungas arbetslöshet, är det dock oklart hur orsakssambanden 
mellan körkort och arbetslöshet ser ut eller ska tolkas. Forskningen lyfter 
heller inte körkort som någon av de viktigaste faktorerna för att komma i 
egen försörjning. 
 
Idag faller inte körkort under kriterierna för skälig levnadsstandard, vilket 
gör att det inte går att rikta insatser via SoL, vilket bland annat Emmaboda 
kommun har konstaterat i en liknande utredning. 
 
Idag kan den som är arbetslös och saknar körkort ta lån med förmånliga 
villkor via CSN för att bekosta B-körkort, vilket indikerar att körkort ändå 
från statligt håll bedöms vara en faktor i förhållande till anställningsbarhet. 
Möjligheten kommer att utvidgas också till 19- och 20-åringar med 
gymnasieexamen vilket motiveras med att gymnasieexamen i sig är en 
betydligt viktigare faktor för egen sysselsättning än körkort. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Transportsektorn bidrar starkt till olika typer av miljöförstöring och högre 
andel körkortsinnehavare innebär implicit högre belastning på miljön då 
transport i bil inte är energieffektivt. I sammanhanget ska noteras att 
effektiviteten varierar kraftigt beroende på drivmedel, antal passagerare och 
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andra faktorer, men personbilen som sådan är ändå ett miljömässigt 
ineffektivt transportmedel. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte tagit fram siffror på hur många medborgare 
som saknar körkort eller vilken kostnaden för olika typer av 
körkortsundervisning skulle kunna bli vid en upphandling. Med 
utgångspunkt i andra kommuners upphandlingar och beräkningar av en 
begränsad del av körkortsutbildningen kan ca 6 000 kronor per deltagare 
vara en fingervisning. En komplett körkortsutbildning kostar ca 15 000 
kronor i genomsnitt. 
 
Med hänsyn till resonemanget under social konsekvensanalys, är det svårt 
att avgöra vilka vinster som eventuellt kan komma att uppstå i form av 
ökad egenförsörjning bland medborgarna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunförvaltningen föreslår att ingen kommunalt finansierad 
körkortsutbildning genomförs. 
 
Utredningsuppdraget ska med ovanstående anses genomfört. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias 
Brandt utförligt. 
 
Katja Ollila (V) ställer frågor om skrivning om att det inte är tillåtet att 
erbjuda körkortsutbildning inom gymnasieskolan förutom inom vissa 
specifika program samt slutsatsen att det också omfattar del av utbildning, 
vilka besvaras av kanslichef Mathias Brandt.  
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om möjligheten att avgränsa ett erbjudande till 
att enbart omfatta gymnasielever, vilket besvaras av kanslichef Mathias 
Brandt. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om andra kommuner som erbjuder utbildningar 
och om de fått anmärkningar, vilket delvis besvaras av kanslichef Mathias 
Brandt. 
 
Katja Ollila (V) yrkar återremiss med motiveringen att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda om det finns något lagligt utrymme att erbjuda teoridelen 
för enbart gymnasielever och vad det skulle innebära för ungefärlig kostnad. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) konstaterar att det finns två förslag till 
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beslut, förvaltningens och Katja Ollilas (V) återremissyrkande. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på Katja 
Ollilas (V) återremissyrkande, vilket bifalls och därigenom faller övriga 
förslag. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda om det finns något lagligt utrymme att 
erbjuda teoridelen för enbart gymnasielever och vad det skulle innebära för 
ungefärlig kostnad. 
 
 
Exp till 
Mathias Brandt 
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§ 70 

Återremissyttrande över ett flertal medborgarförslag om 
flera lättåtkomliga grillplatser, dnr KS 21/00034 och dnr 
KS 21/00049 

Beslutsunderlag 
Flera medborgarförslag om grillplatser/samlingsplatser i Hällefors tätort, 
inkomna 2021-01-21 
KF 2021-02-16 § 19 
KS 2021-03-23 § 55 
Medborgarförslag om fler lättåtkomliga grillplatser i centrala Hällefors, 
inkom 2021-02-26 
KF 2021-04-13 § 41 
KS 2021-05-18 § 85  

Yttrande 
Kommunstyrelsen har remitterat ett flertal medborgarförslag om grillplatser i 
centrala Hällefors till kommunförvaltningen för beredning. 
 
Förslagsställarna vill att kommunen anlägger flera grillplatser i de centrala 
delarna av Hällefors. Några av de platser som föreslås i medborgarförslagen 
är Lindholmstorpet, Mästarna park och Björkhaga. 
 
I den inledande inventering som kommunförvaltningen har gjort så finns det 
ett flertal centrala grillplatser men även andra grillplatser i anslutning till de 
centrala delarna av Hällefors och Grythyttan. I dagsläget så finns det kända 
grillmöjligheter i Mästarnas park, violen området, Krokbornsparken, de 
kommunala badplatserna och Hurtigtorpet.  En faktor som måste tas med är 
eventuell brandrisk vid anläggande av grillplatser centralt. 

Social konsekvensanalys 
Antalet befintliga grillplatser i kommunal regi bör täcka det behov som 
finns. Dock kan ett synliggörande av dessa platser behöva göras via 
kommunens hemsida. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Att iordningsställa en central grillplats kostar uppskattningsvis upp till 100 
000 kronor. Då är markarbeten där hårdgjord yta, anslutningsväg för 
rullstol samt uppställning av utrustning medräknad. I priset ingår även lösa 
utrustning så som bänkar, grillutrustning och sopkärl avsedda för platsen. 
Till det ska beräknas en årlig driftskostnad på ca 5000 kronor. 
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Förvaltningens förslag till beslut  
 

- Kommunförvaltningen får i uppdrag att bättre marknadsföra de centrala 
grillplatser som finns. 

 
- Med ovanstående anses medborgarförslagen besvarade. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att bättre marknadsföra de centrala 
grillplatser som finns. 

 
Med ovanstående anses medborgarförslagen besvarade. 
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§ 71 

Yttrande remiss regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Örebro län 2022-2030, dnr KS 21/00143 
 

Beslutsunderlag 
Remissversion Rapport Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 
2022-2030, daterad 2021-05-20 

Ärendet 
Hällefors kommun har mottagit en remissversion av rapport kring Regionalt 
trafikförsörjningsprogram i Örebro län. Den beskriver nuläge och framtida 
planering av kollektivtrafik, färdtjänst och andra kollektiva transportmedel 
som Region Örebro tillhandahåller.  
 
Ur rapporten kan utläsas hur önskan är att framtida kollektivtrafik ska 
utvecklas för att främja användandet för att ur det hänseendet uppfylla de mål 
som finns i Agenda 2030. Rapporten ger dock inga svar på hur 
upprätthållandet av kollektivtrafik i landsbygd ska gå till vilket kan tyckas 
olyckligt då länet är stort och stora delar av den totala ytan är landsbygd. Här 
ser förvaltningen framtida utmaningar både för Regionen att inte glömma bort 
landsbygden men även för kommunerna att bevaka och främja kollektivtrafik 
i de delarna av länet. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen ser stora risker i att kollektivtrafik skärs ned i 
landsbygd vilket spär på en segregering mellan stad och land.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen ser stora miljövinster i att upprätthålla 
kollektivtrafik i hela länet. Det torde ge större miljöeffekter att i stad införa 
regleringar av biltrafik än att skära ned på kollektivtrafik i landsbygd.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen ser inga beskrivna konsekvenser i rapporten. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
- Anta remissvar gällande Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro 

län 2022-2030. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
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Ordförande Annalena Järnberg (S) och Katja Ollila (V) yttrar sig. 
 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist tillför i formaliafrågor. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och 
tilläggsyrkar att förvaltningen får i uppdrag att skicka ett brev till regionen om 
behovet av att samordna remisser, så som regionalt trafikförsörjningsprogram 
och regional utvecklingsstrategi för Örebro län. 
 
Katja Ollila (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut inklusive 
ordförande Annalena Järnbergs (S) tilläggsyrkande. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta remissvar gällande Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 
2022-2030. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att skicka ett brev till regionen om behovet av att 
samordna remisser, så som regionalt trafikförsörjningsprogram och regional 
utvecklingsstrategi för Örebro län. 
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