
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
ALLMÄNNA UTSKOTTET 

Sida 
1(22) 

Datum  
2023-01-24  

 
   
 Plats och tid Ordförande Annalena Järnbergs bostad, Hjulsjö 156, 712 91 Hällefors, kl. 09.00-10.20 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare, ej tjänstgörande 
Christer Olken (S), från 09.05 
Saskia van der Zanden (V) 
Sten Walegren (GL) 
Jacob Neerings (M) 
Ulrika Jonsson (M) 

 

Övriga närvarande Kommunchef Hans Åhnberg 
Ekonomichef Jessica Jansson, del av möte 
Näringslivschef Camilla McQuire, del av möte 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist 

 

Justerare Håkan Bergström (S)  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag 30/1 2023 kl. 13.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 1-10 
 Malin Bergkvist  
   
 Ordförande 
 Annalena Järnberg  
   
 Justerare 
 Håkan Bergström   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Allmänna utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2023-01-24 
    
Datum då anslaget sätts upp 2023-02-01 Datum då anslaget tas ned 2023-02-23 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Malin Bergkvist  

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(22) 

Datum  
2023-01-24  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 
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 Tobias Nygren C  
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§ 1 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde, vilket godkänns. 
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§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 3 Utredning av kommunal borgensavgift, dnr KS 
22/00257 

Beslutsunderlag 
Utredning av kommunal borgensavgift, daterad 2022-12-15 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt en rapport gällande 
kommunens kommunala borgensavgift. 
 

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 
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. 
Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar ett 
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta 
i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett 
räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-
lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda 
företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. 
Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara 
den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag. Vid sidan 
av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning 
tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög 
eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av 
vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift 
måste alltså ske på marknadsmässiga grunder. 
 
 
 
 
 
I dagsläget lånar det kommunala bostadsbolaget i eget namn och 
kommunen tecknar borgen för dessa lån. Kommunen har även tecknat 
borgen för två föreningar. Genom strukturen med tecknande av kommunal 
borgen åtnjuter bolaget attraktivare upplåningsräntor jämfört med om det 
skulle låna helt på egna meriter. I dagsläget tar kommunen ut borgensavgift 
på 0,25 procent för bostadsbolaget. 
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Förvaltningen har gjort en förfrågan bland regionens kommuner för att se 
hur avgiftsuttaget ser ut idag. Förvaltningen kan konstatera att kommunens 
nivå är den lägsta nivån tillsammans med Hallsbergs kommun samt att de 
kommunen som valt att anlita stöd för uträkningen och tillämpar 
marknadsanpassade och individuella borgensavgifter har betydligt högre 
nivåer.  
 
Förvaltningen föreslår att borgensavgiften höjs med 0,10 procentenheter till 
0,35 procent, utifrån dels den ränteutveckling som varit och dels den 
regionala omvärldsbevakningen som genomförts.  

 
År 2022 har Hällefors Bostads AB 137,1 miljoner kronor i lån hos 
Kommuninvest med kommunal borgen som säkerhet. År 2022 innebär det 
en finansiell intäkt med 342 750 kronor. Skulle däremot avgiften öka till 
0,35 procent ökar intäkten till 479 820 kronor, förutsatt att lånesumman är 
den samma. Det leder till att bolagets räntekostnader ökar med 137 100 
kronor för år 2023. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Borgensavgift fastställs till 0,35 procent från och med år 2023 för helägda 

och delägda bolag som kommunen ingått borgen för. 
 

- Revideringen av riktlinjerna till finanspolicyn justeras utifrån beslutet. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig och yrkar att förslaget till förändrad 
borgensavgift avslås samt att nuvarande nivå på borgensavgiften kvarstår. 
 
Cecilia Albertsson (M) yttrar sig och ansluter sig till Allan Myrtenkvists (S) 
yrkande. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om när den nya lagen kom samt när 
borgensavgiften senast fastställdes, vilket delvis besvaras av ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Sten Walegren (GL). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut och finner att detta avslås. 
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Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på Allan 
Myrtenkvist (S) m.fl:s yrkande, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Förslaget till förändrad borgensavgift avslås. 
 
Nuvarande nivå på borgensavgiften kvarstår. 
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§ 4 Yttrande över revisorernas granskning av Hällefors 
kommuns näringslivsarbete, dnr KS 22/00289 

Beslutsunderlag 
Granskning av Hällefors kommuns näringslivsarbete (revisionsrapport), 
inkom 2022-12-20  

Yttrande 
Revisorerna i Hällefors kommun har granskat kommunens näringslivsarbete. 
Vid granskningen har kommunens revisorer biträtts av KPMG. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2022. 
 
Granskningens har syftat till att bedöma om det finns ett ändamålsenligt 
näringslivsarbete i Hällefors kommun och i korthet är det följande 
revisionsfrågor som besvaras:  
 

• Finns det en tydlig organisation och ansvarsfördelning för kommunens 
näringslivsarbete? 

• Finns det en tydlig strategi för hur näringslivsarbetet ska bedrivas? 
• Finns det en formaliserad samverkan inom kommunen och med 

externa aktörer för att säker ställa att inriktningen på arbetet främjar 
etablering och bibehållande av företag? 

• Genomförs analyser avseende kommunens rankning och har konkreta 
åtgärder beslutats och vidtagits med anledning av detta? 

• Är uppföljning av näringslivsbefrämjande insatser ändamålsenliga? 
• Gör kommunen några egna undersökningar utöver de som Svenskt 

näringsliv och SKR gör i avseende näringslivsklimat? 
• Vilka slutsatser dras av uppföljningar? 

 
Granskningen avser det arbetet som bedrivs inom ramen för 
kommunstyrelsens ansvar. 
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Revisorernas sammantagna bedömning är att det bedrivs ett ändamålsenligt 
näringslivsarbete i Hällefors, och ger några generella rekommendationer som 
till viss del är generella men som också redan fångats upp i Hällefors egen 
analys som nyckelfaktorer för att lyckas. Dessa blir också revisorernas 
rekommendationer: 
 
Revisorernas rekommenderar kommunstyrelsen: 

1. Att fortsätta arbetet med att ta fram strategier och handlingsprogram i 
mycket nära samverkan och dialog med det lokala näringslivet. 

2. Att vara lyhörda kring de frågor som det lokala näringslivet lyfter 
oavsett om de handlar om den kommunala servicen, insatser som 
krävs rörande ett fint och fräscht Hällefors, trygghetsfrågor eller något 
annat. Näringslivet är inte en isolerad grupp i Hällefors och det som är 
bra för Hälleforsbon generellt är oftast också till godo för näringslivet. 

3. Att fortsätta arbetet med att tillskapa ett tillgängligt stöd, effektiv 
handläggning och möjligheter till goda råd när det gäller frågor kring 
myndighetsutövning och upphandling. 

4. Att ständigt ta med näringslivsperspektivet i kommunal 
beslutsfattning, speciellt när det gäller frågor om drift i egen regi, 
valfrihetsreformer, hantering av den kommunala kompetensen och när 
kommunen verkar i gränslandet till den konkurrensutsatta marknaden. 

 
Kommunstyrelsen delar revisionens synpunkter och bedömningar om att det 
finns tydliga strukturer för näringslivsarbetet och strategier för hur 
näringslivsarbetet ska bedrivas och håller med om de rekommendationer som 
ges och kommer fortsätta att arbeta enligt rekommendationerna. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef 
Camilla McQuire och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om upphandling/utbildning och bättre 
information, vilket återkommer under en senare punkt på dagordningen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att yttrandet antas. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om vilka utmaningar och problem som 
näringslivschefen ser, vilket besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Tobias Nygren (C) yttrar sig och ställer fråga om svårigheten att nå fram med 
kommunikationen, vilket besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga kring skiftande lokaler för företagsträffar 
och utvärdering av detta, vilket besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
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Under ärendets behandling yttrar sig även Ulrika Jonsson (M), Allan 
Myrtenkvist (S), Sten Walegren (GL) och Tobias Nygren (C). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Yttrandet antas. 
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§ 5 Yttrande över Vivianne Petterssons (M) motion om 
företagare i lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ), dnr 
KS 22/00014 

Beslutsunderlag 
Vivianne Petterssons motion om företagare i BRÅ, inkom 2022-01-24  
KF 2022-02-15 § 30 
KS 2022-03-15 § 60 

Ärendet 
I motionen anges många av de insatser som görs för tryggheten i Hällefors, 
men motionären anger att företagarna saknas i detta arbete. Företagen har 
enligt motionären de senaste åren fått uppleva ökande hot, stölder och 
skadegörelser i sina verksamheter och anger en önskan att företagarna 
representeras i det arbete som pågår. Motionären föreslår att 
Företagsföreningen får i uppdrag att utse en representant från företagarna i 
Hällefors Kommun att delta i BRÅ.  
 
Förvaltningen håller med om att näringslivet bör vara delaktiga i diskussioner 
om trygghet och brottsförebyggande åtgärder. 
 
Enligt arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv har brottsligheten 
kommit att bli ett av de största hoten mot företagsamheten i Sverige. Svenska 
företag är överens om att minskad brottslighet och ökad trygghet är en av de 
mest prioriterade frågorna för att förbättra det lokala företagsklimatet. 
Tillsammans med Brottsförebyggande rådet - Brå, Polisen och 
Länsstyrelserna i Sverige har vi Svenskt Näringsliv tagit fram en vägledande 
guide med fokus på näringslivet och dess viktiga roll i brottsförebyggande 
arbete. Guiden ger råd, konkreta verktyg och praktiska exempel som 
inspirerar till ett förstärkt brottsförebyggande arbete där näringslivet är en 
självklar del. Många av dessa exempel som tas upp av Svenskt Näringsliv 
nämns även av motionären, till exempel de trygghetsvandringar med olika 
intressegrupper som redan görs i Hällefors kommun, men där näringslivet inte 
haft någon aktiv roll.  
 
Förvaltningen har tittat på hur näringslivet kan inkluderas i det arbete som 
redan görs, och kommit fram till att ett eget forum inom ramen för Effektiv 
samordning för trygghet (EST) är ett bra forum att börja med. EST är ett 
forum där man samordnar kommunens förvaltningar och externa aktörer, i 
korta och regelbundna avstämningar för att förebygga/åtgärda händelser 
snabbt och öka tryggheten. EST med Näringslivsfokus har diskuterats på 
näringslivsrådet samt på företagsfrukostar och några intresserade företag har 
anmält sitt intresse. När EST med näringslivsfokus drar i gång kommer 
information att skickas ut till kommunens företag och dialog att föras med 
företagarföreningen angående representation från näringslivet. Beräknad start 
för EST med näringslivsfokus är under första kvartalet 2023.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(22) 

Datum  
2023-01-24  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen ser inte att det får några ekonomiska konsekvenser 
då EST med näringslivsfokus sker inom befintlig verksamhet. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med denna rapport anses motionen besvarad.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef 
Camilla McQuire och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om antalet EST-tillfällen som företagen 
kan få delta i, vilket delvis besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga kring hur förfrågan till företagare har gått 
ut, vilket besvaras av näringslivschef Camilla McQuire och kompletteras av 
ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om näringslivschefen har någon information 
om hur andra kommuner arbetar med denna fråga, vilket besvaras av 
näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Med denna rapport anses motionen besvarad. 
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§ 6 Arbetsgrupp för utdelning av Kultur, ledar- och 
idrottsstipendium 2023, dnr KS 22/00254 

Beslutsunderlag 
- 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar årligen att utse en person och/eller förening till 
Hällefors kommuns Kultur, ledar- och idrottstipendium. För samtliga 
stipendier gäller att personen är född, bosatt eller verksam i Hällefors 
kommun eller att föreningen är verksam i kommunen. Stipendiesumman är på 
5 000 kr per kategori och har delats ut sedan 1988. 
 
En arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och representanter från 
kulturskolan och kultur- och fritid föreslår, till kommunstyrelsen, stipendiater 
för 2023 års stipendier. Handläggare och sammankallande är kultur- och 
fritidschefen. 
 
Kommunförvaltningen föreslår att allmänna utskottet utser tre representanter 
till ovanstående arbetsgrupp. 
 
Nominering av stipendiater görs via Hällefors kommuns hemsida. 
Stipendierna utlyses via nyheter på hellefors.se och facebook. Utskick göres 
till föreningslivet och affischer sätts upp på ett antal anslagstavlor i 
kommunen. Informationen ges också på föreningsmöten och på andra 
lämpliga arrangemang som exempelvis företagarfrukost. 
 
Ett sista datum för nominering är någon gång i februari/mars. 
 
Beslut om stipendiater tas vid kommunstyrelsens möte den 21 mars och 
utdelning sker därefter vid något lämpligt tillfälle/arrangemang. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Summan för stipendierna ryms i befintlig budget.  

Facklig samverkan 
    Ingen facklig samverkan har skett. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
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Utskottet utser tre representanter till arbetsgruppen för 2023 års stipendier. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yrkar ordförande Annalena 
Järnberg (S) att kommunstyrelsens presidium, d.v.s. Annalena Järnberg (S), 
Håkan Bergström (S) och Cecilia Albertsson (M), utses. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 

Allmänna utskottets beslut 

Annalena Järnberg (S), Hjulsjö 156, 712 91 Hällefors. 
Håkan Bergström (S), Hammarvägen 38, 712 32 Hällefors. 
Cecilia Albertsson (M), Parkvägen 1, 712 33 Hällefors. 
 
 
Exp till 
Annalena Järnberg 
Håkan Bergström 
Cecilia Albertsson 
Kicki Johansson 
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§ 7 Ansökan om finansiering 2023, Hopajola, dnr KS 
22/00222 

Beslutsunderlag 
Hopajolas ansökan till Hällefors kommun 
Årsredovisning för Hopajola 2021 

Ärendet 
Naturvårdsorganisationen Hopajola är ett samverkans organ där länets 12 
kommuner, Region Örebro län samt Naturskyddsföreningens kretsar och 
länsförbund är huvudmän. Finansiering av verksamheten sker främst genom 
medel från huvudmännen, insamlingar och sponsorer. Hopajola har funnits 
sedan 1994 och har en stadigt växande verksamhet. 
 
Hällefors kommun har sedan starten vid flera tillfällen tagit ställning för ett 
fortsatt medlemskap i Hopajola och har också varit aktiv genom både 
ekonomiska beslut och representation i föreningen. 
 
Alltsedan starten 1994 har också Hopajola varit aktiva i Hällefors kommun 
genom exempelvis större naturvårdsinsatser, utveckling av naturreservat och 
guideverksamhet, något som redovisas i ansökningsunderlagen. 

Social konsekvensanalys 
Hopajola betonar att verksamheten ska utformas på ett sådant sätt att 
grupper som mer sällan vistas i naturen ska lockas. Nyttan med att vistas i 
naturen är välbelagd inom många olika forskningsfält, samtidigt som det 
finns stora skillnader i hur olika socioekonomiska grupper väljer att 
utnyttja möjligheterna till friluftsliv. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Ett ökat utnyttjande av exempelvis naturreservat kan leda till ökat slitage, 
ökad nedskräpning och sannolikt också ökad trafik till och från de aktuella 
områdena. Detta ska ställas mot de vinster som finns i att människor 
etablerar ett förhållande till naturen och utvecklar en förståelse för de 
levnadsförutsättningar som finns.  

 
Om naturen ses som ett turistmål, är det också sannolikt att naturturism 
som det beskrivs av Hopajola, har mindre negativa konsekvenser än de 
flesta andra typer av turism.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Sökt finansiering är 7050 kr för 2023. Enligt Hopajolas egna siffror har 
Hällefors kommun beviljats drygt 2 mkr för olika åtgärder sedan 1994. 
Genom olika former av guideprogram och utbildningar för naturföretagare, 
bidrar organisationen också till ökad sysselsättning inom naturturism i 
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länet. Det är utifrån underlagen svårt att avgöra var i länet dessa positiva 
effekter är starkast. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Ansökan om finansiering med 7050 kr för 2023 beviljas. 
 
Finansiering sker genom kommunstyrelsens medfinansieringskonto. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Ansökan om finansiering med 7050 kr för 2023 beviljas. 

Finansiering sker genom kommunstyrelsens medfinansieringskonto. 
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§ 8 Dokumenthanteringsplan för ekonomienheten, dnr 
KS 22/00245 

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan för ekonomienheten 

Ärendet 
Kommunstyrelsen är kommunens arkivansvariga. Det innebär ett ansvar för 
arkivering och gallring för alla handlingar och handlingstyper som hanteras i 
de kommunala verksamheterna. 
 
Hur olika handlingar ska hanteras och slutligen i förekommande fall 
arkiveras, regleras i dokumenthanteringsplaner som ska finnas för 
kommunens verksamheter. Under 2022 har ett arbete med revideringar av 
dokumenthanteringsplaner genomförts inom kommunförvaltningen. 
 
Ekonomienheten har tillsammans med arkivpersonal och konsult gått igenom 
förekommande handlingar i verksamheten. Utifrån handlingarnas vikt och 
betydelse för verksamheten, medborgarna och framtida forskning lämnas 
förslag till dokumenthanteringsplan. 

Social konsekvensanalys 
Det är viktigt att dokumenthanteringsplaner tar hänsyn till medborgares 
olika förutsättningar att ta del av olika dokumenttyper, men också att 
dokument gallras på korrekt sätt för att både skydda enskilda och göra 
arkivsökningar enklare. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslagen till dokumenthanteringsplaner är inte kostnadsdrivande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Dokumenthanteringsplan för ekonomienheten antas. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Dokumenthanteringsplan för ekonomienheten antas. 
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§ 9 Redovisning av uppföljning och utvärdering strategi 
turism- och besöksnäring 2022, dnr KS 23/00006 

Informationsunderlag 
Rapport Besöksnäringssarbete 2022, daterad 2022-12-15 

Ärendet 
Rapporten Besöksnäringssarbete 2022 sammanfattar aktiviteter under 
verksamhetsåret 2022 och ger en kort framtidsspaning inför 2023. 
 
Under året ”lanserades” bland annat skulpturleden, som binder samman 
skulpturparkerna i Hällefors, en promenadslinga i Grythyttan, utveckling av 
Nittälvsreservatet och utveckling av Björskogsnäs och Skräddartorp där ett LONA-
projekt har resulterat i att nya informationstavlor satts upp. Invigning är planerad 
till maj 2023. Projektet Bergslagen på G avslutades och har tagit fram en 
naturguide/broschyr, cykelkartor, broschyrställ och flertalet 
kompetensutvecklingsaktiviteter har genomförts. Rapporten nämner också 
gemensamma evenemang som Bergslagens fritidshelg, Bergslagens vandringshelg 
och Bergslagens loppishelg och redogör för gemensam marknadsföring i form av 
broschyrer, kartor, sociala kanaler och webbsida.  

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. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef 
Camilla McQuire utförligt. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om tidsåtgång för uppdraget som 
samordnare för Destination Bergslagen, vilket besvaras av näringslivschef 
Camilla McQuire och kompletteras av kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om vad näringslivet lyft och vad för 
förslag som kommit fram från träff med Hjulsjöbygden, vilket delvis besvaras 
av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig och ställer fråga om Bergslagens 
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vandringshelg och skicket på delar av bergslagsleden, vilket delvis besvaras 
av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Tobias Nygren (C) yttrar sig och ställer fråga kring vad strategin är och var de 
mer ”överraskande” arrangemangen finns, vilket delvis besvaras av 
näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen. 
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§ 10 Redovisning av uppföljning och utvärdering 
näringslivsstrategi 2022, dnr KS 23/00007 

Informationsunderlag 
Rapport Näringslivsarbete 2022, daterad 2022-12-14 

Ärendet 
I rapporten Näringslivsarbete 2022 redogörs för det arbetet som gjorts under 
2022. Rapporten belyser Näringslivsstrategins innehåll men visar främst de 
aktiviteter som gjorts under året samt redogör för en gemensam actionplan 
som tagits fram tillsammans med företagarföreningar och näringslivsrådet.  
 
Rapporten redogör för aktiviteter inom Dialog och kommunikation, 
Kompetensförsörjning samt Kommunens service och bemötande och 
sammanfattar bland annat vilka företagsträffar, -besök och andra typer av 
mötesplatser som anordnats under året, i vilka former dialog med företagen 
skett och i vilka samverkansorgan vi verkar, men belyser även en del nya 
aktiviteter i en framåtblick för 2023. 

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. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef 
Camilla McQuire utförligt. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer frågor kring upphandling, utbildning och bättre 
information, vilka delvis besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer följdfråga om utbildning om upphandling, 
vilket delvis besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer följdfråga kring vad som görs kring 
kompetensförsörjning samt praktik och liknande för att se jobbmöjligheter i 
Hällefors, vilket besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
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Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om tematräffar, vilket delvis besvaras av 
näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om när en handlingsstrategi för 2023 
kommer finnas på plats och om det är något politiken får ta del av, vilket 
besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om servering på Björskogsnäs sommaren 
2023, vilket besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig och ställer fråga om uppgifter på hemsidan 
över representanter i näringslivsrådet är aktuella, vilket besvaras av 
näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Sten Walegren (GL) yttrar sig och ställer fråga om de företag som har bildats 
under 2022 gett några nya arbetstillfällen eller om det är enmansföretag, 
vilket besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Sten Walegren (GL) ställer fråga om samarbetet med olika organ som 
exempelvis nyföretagarcentrum Bergslagen, Business Region Örebro och 
Leader Bergslagen gett något för kommunen och skapat flera arbetstillfällen, 
vilket delvis besvaras av näringslivschef Camilla McQuire. 
 
Sten Walegren (GL) ställer fråga om servicekontor och om det har hänt något 
med den frågan, vilket besvaras av kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen. 
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