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§ 8 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde vilket godkänns. 
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§ 9 
Fastställande av dagordning 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ett ärende om att flytta allmänna 
utskottets sammanträde i april läggs till som första beslutsärende på 
dagordningen, vilket bifalls. 
 
Med ovanstående tillägg fastställs dagordningen. 
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§ 10 
Flytt av allmänna utskottet sammanträde 28/4, dnr KS 
19/00282 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för förslag på att flytta allmänna 
utskottets sammanträde i april.  
 
Utskottet diskuterar några tänkbara datum. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar diskussionen och yrkar att 
allmänna utskottet sammanträder på förmiddagen måndag den 27/4 istället för 
den 28/4. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet sammanträder på förmiddagen måndag den 27/4 istället 
för den 28/4. 
 
 
Exp till 
Ledamöter och ersättare i allmänna utskottet 
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§ 11 
Förutsättningar för nya områdesbestämmelser i 
Hällefors kommun, dnr KS 18/00179 
 
Beslutsunderlag 
KS 2018-08-28 § 169 
Uppdragsbeskrivning utredning kring områdesbestämmelser daterad 2019-02-
25 
Utredning av områdesbestämmelse för Hällefors kommun samt bilagor, 
inkom från samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 2020-01-24 
 
Ärendet 
Bakgrunden till ärendet är att kommunen blivit kontaktad av ägare av 
fritidshus som fört fram önskemål om att bygga ut sina fritidshus, men 
begränsats av rådande områdesbestämmelser. Aktuella områdesbestämmelser 
är från 1980- och 1990-talet och det finns ett behov av att anpassa dessa till 
dagens förutsättningar. 
 
Kommunstyrelsen gav 2018-08-28 kommunförvaltningen i uppdrag att 
skyndsamt utreda förutsättningarna för nya områdesbestämmelser. 
Kommunförvaltningen gav därefter Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att genomföra en utredning av nu gällande områdesbestämmelser. 
 
Kommunförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
formulerade i februari 2019 en uppdragsbeskrivning för en utredning om 
områdesbestämmelser, där fritidsbebyggelse regleras. Syftet med utredningen 
var att klargöra vilka områdesbestämmelser som kan revideras så större 
byggrätter kan tillåtas. Det med eventuellt yterliggare påföljande krav 
alternativt att påvisa områden som istället behöver detaljplaneras. 
Utredningen skulle också tydliggöra vad eventuella förändringar av 
områdesbestämmelser innebär i relation till behovet att säkerställa en hållbar 
utveckling. 
 
I Hällefors kommun finns tolv områdesbestämmelser. Denna Utredning 
omfattar tio stycken av dem; Sör-Älgen, Sör-Älgens camping, Saxen, Norr-
Älgen/Stora Högsjön/Lilla Högsjön, Örlingen, Gränssjön, Södra Torrvarpen, 
Lundsfjärden, Stor- och Lillsången och Älgviken (Halvtron). 
Områdesbestämmelserna för Loka brunn och Skifferverket i Grythyttan 
utredes inte, då de främst reglerar kulturmiljö och inte fritidsbebyggelse  
Hällefors kommun har många sjöar och för sitt läge en unik, ofta orörd natur. 
Naturen är värdefull inte minst för en hållbar och livskraftig utveckling i 
kommunen.  
Naturvärdena gör till lika delar Hällefors kommun attraktivt som boendeplats 
som det kan försvåra för människor att bo och leva i kommunen. Möjligheten 
att kunna bygga och bo stort nog och på vackra platser är en kommunal 
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angelägenhet. Detta behöver inte innebära en konflikt utan beror på hur 
byggnationen regleras.  
 
Utredningens tio områdesbestämmelser uppfattas alla ha som främsta syfte att 
reglera landskapsbilden i respektive område genom att begränsa 
exploateringsgraden. I praktiken syns att exploateringen ändå kan påverka 
landskapsbilden mycket, beroende på gestaltningen av byggnader och 
anläggningar runt dem. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen konstaterar att behovet av 
strategiska dokument har blivit uppenbart under utredningen. Där det handlar 
om en riktlinje eller policy kring synen på byggnation på olika slags platser 
inom kommunens landsbygd. För att kunna tillgodo se en hållbar utveckling 
vid förändring eller upphävande av bestämmelserna eller vid ett noll-
alternativ, är det av stor betydelse att det finns kompletterande dokument att 
vända sig till inför bygglovförfarande.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ser i sin utredning fyra möjliga 
alternativ för fortsättningen av processen. Alternativet att enbart upphäva 
områdesbestämmelserna eller ett så kallat nollalternativ, där ingen förändring 
sker, avfärdas i utredningen. Två alternativ till fortsättning har utkristalliserat 
sig som mest lämpliga, nämligen; 
 
1. Upphäva samtliga tio områdesbestämmelser genom en gemensam 

planprocess. Parallellt, som ersättning, tas ett strategiskt dokument fram, t 
ex riktlinjer eller en arkitekturpolicy, bland annat i syfte att reglera 
landskapsbilden och därmed ersätta behovet av bestämmelser. Det 
innefattar att kommunen måste anta det strategiska dokumentet innan 
upphävandet av områdesbestämmelser vinner laga kraft.  
 

2.  Revidera ett urval av områdesbestämmelser. Revidering görs lämpligtvis 
område för område i skilda planprocesser eftersom nya bestämmelser 
anpassade till platsen kan behöva formuleras. 
 

Kommunförvaltningen bedömer alternativ 1 som det lämpligaste alternativet 
som är praktiskt att genomföra. Dels av kostnadsskäl och dels sett ur ett 
rimligt tidsperspektiv. Alternativ 1 ger även en harmonisering gentemot 
närliggande kommuner.  
 

Ekonomi 
Kostnader för framtagande av strategiskt dokument samt upphävande av 
områdesbestämmelser beräknas till ca 100 000 kronor. Förvaltningen 
föreslår att finansiering sker via kommunstyrelsens strategimedel för 
verksamhetsåret 2020. 
 
Folkhälsa 
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Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Framtagandet av det strategiska dokumentet är viktigt för att möjliggöra ett 
bygglov i dessa områden likväl som det säkerställer att det som byggs gör 
minsta möjliga påverkan på miljö och omgivning. Oftast har val av färg 
och form på huset större betydelse än kvadratmetertalet på huset.  
 
Medborgarperspektiv 
En harmonisering av bygglovsprocesserna i strandnära lägen gent emot 
Hällefors kommuns kringliggande kommuner ger likvärdiga förutsättningar 
för fastighetsägare.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att ta fram ett 

strategiskt dokument som blir rådande i bygglovsprocesser i strandnära 
läge.  
 

- Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att parallellt 
påbörja processen att upphäva nu gällande områdesbestämmelser i tio 
områden: Sör-Älgen, Sör-Älgens camping, Saxen, Norr-Älgen/Stora 
Högsjön/Lilla Högsjön, Örling, Gränssjön, Södra Torrvarpen, 
Lundsfjärden, Stor- och Lillsången och Älgviken (Halvtron). 

 
- Det strategiska dokumentet ska antas i kommunfullmäktige i Hällefors 

kommun innan områdesbestämmelserna ovan upphävs av 
kommunfullmäktige i Hällefors kommun. 

 
- Finansiering för framtagande av strategiskt dokument samt upphävande av 

områdesbestämmelser på maximalt 100 000 kronor sker genom 
kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2020. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
Vidare tillför nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist kring 
ärendegången i beslutsförslaget. 
 
Vivianne Pettersson (M) och Bella-Maria Kronman (V) ställer frågor kring 
syftet med ett strategiskt dokument, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om miljöhänsyn och utseende inte 
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regleras vid bygglovsförfarandet, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om vem som beslutar om det strategiska 
dokumentet, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin 
Bergkvist samt kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om hur det ser ut i kommunerna 
Filipstad och Ludvika som saknar områdesbestämmelser och strategiskt 
dokument, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M), Margeurite Wase (C), Alf 
Wikström (V) och Bella-Maria Kronman yttrar sig alla under ärendets 
behandling. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar på 5 minuters ajournering, vilket 
bifalls vartefter förhandlingarna återupptas. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson och samhällsstrateg Mikael Pulkkinen 
kompletterar sina föredragningar. 
 
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig och ställer fråga om risk för VA-ansvar, vilket 
delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om möjlighet att vid ett senare tillfälle 
ta fram ett strategiskt dokument, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael 
Pulkkinen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att första beslutssatsen utgår, att 
”parallellt” tas bort ur andra beslutsatsen och att tredje samt fjärde 
beslutsatsen i förvaltningens förslag skrivs om så att bara de delar som avser 
områdesbestämmelser finns kvar. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att påbörja 
processen att upphäva nu gällande områdesbestämmelser i tio områden: Sör-
Älgen, Sör-Älgens camping, Saxen, Norr-Älgen/Stora Högsjön/Lilla Högsjön, 
Örling, Gränssjön, Södra Torrvarpen, Lundsfjärden, Stor- och Lillsången och 
Älgviken (Halvtron). 

 
Områdesbestämmelserna ovan ska upphävs av kommunfullmäktige i 
Hällefors kommun. 
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Finansiering för upphävande av områdesbestämmelser på maximalt 100 000 
kronor sker genom kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 
2020. 
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§ 12 
Yttrande över medborgarförslag om att göra 
Hedlingsvägen till återvändsgata, dnr KS 17/00102 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkom 2017-03-22 
KF 2017-04-27 § 55 
KS 2017-05-23 § 132 
Yttrande Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen SBB2019-681, inkom 
2019-12-23 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om 
att göra Hedlingsvägen till en återvändsgata. Förslagsställaren önskar stänga 
av genomfarten på Hedlingsvägen för att minska den buskörning i trafiken 
som förekommer i centrala Hällefors kvällar och helger. 
 
Ärendet har skickats till samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande.  
I deras yttrande så ser de inte att en enkelriktning eller avstängning av 
Hedlingsvägen som en lösning. Att stänga av en väg kommer endast att flytta 
problem till angränsade vägar. Vidare lyfter samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att frågan i första hand är en polisiär angelägenhet. 
 
Kommunförvaltningen delar samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens bild. 
Dessutom så utgör stängda vägar i samhället ett hinder för 
blåljusverksamheten. Därför föreslår kommunförvaltningen ingen 
enkelriktning eller avstängning av Hedlingsvägen. Däremot överlämnas 
inkomna synpunkter och klagomål till polisen för fortsatta åtgärder, då frågan 
ligger inom deras ansvarsområde. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Inte gå vidare med förslaget att enkelrikta alternativt stänga av 
Hedlingsvägen. 

 
Kommunförvaltningen lämnar över inkomna synpunkter och klagomål till 
polisen för fortsatta åtgärder. 
 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
 
--- 
 
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 
 
Inte gå vidare med förslaget att enkelrikta alternativt stänga av 
Hedlingsvägen. 

 
Kommunförvaltningen lämnar över inkomna synpunkter och klagomål till 
polisen för fortsatta åtgärder. 
 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
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§ 13 
Yttrande över medborgarförslag om handikapplatser vid 
sport- och bowlinghall, dnr KS 19/00240 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkom 2019-08-30 
KF 2019-09-17 § 137 
KS 2019-10-08 § 237 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om 
handikapparkering utanför sport- och bowlinghallen.  
 
Medborgarförslaget bygger på att öka tillgängligheten till bowlinghall och 
sporthall för den som är rörelsehindrad. För att göra detta så önskas 
handikappsparkeringar närmast besöksentrén i sporthallen.  
 
Enligt plan och bygglag så ska tillgängligheten tillgodoses, därför har 
kommunförvaltningen i dialog med samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
åtgärdat detta med att markera två parkeringsplatser där det endast är tillåtet 
att parkera om handikappstillstånd finns. 
 

Ekonomi 
Skyltningen är gjord av samhällsbyggnadsförbundet bergslagen och detta 
ingår i deras grunduppdrag, vilket innebär att förslaget inte inneburit några 
utökade kostnader för kommunförvaltningen. 
 
Folkhälsa 
Tillgänglighet ökar människors fysiska och sociala hälsa. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget anses med genomförd åtgärd som bifallet. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och samhällsstrateg Mikael Pulkkinen tillför. 
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Vivianne Pettersson (M) och Ulrika Jonsson (M) yttrar sig båda utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Medborgarförslaget anses med genomförd åtgärd som bifallet. 
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§ 14 
Yttrande över medborgarförslag om att skapa en 
allaktivitetspark utomhus för alla åldrar, dnr KS 
17/00105 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkom 2017-03-30 
KF 2017-04-27 § 52 
KS 2017-05-23 § 131 
 
Yttrande 
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om 
att skapa en utomhus allaktivitetspark för alla åldrar. Hällefors kommun har 
under 2018 renoverat lekparken vid Lindholmstorpet samt under 2019 uppfört 
ett utegym vid Hurtigtorpet.  
 
Det har ännu inte skett någon utvärdering av dessa objekt vilket bör göras 
innan ytterligare investeringar görs i aktivitetsobjekt. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningens förslag till beslut om att inte uppföra ytterligare en 
aktivitetspark innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Folkhälsa 
Möjligheten till aktivitet är att se som en investering av folkhälsa. Dock bör 
utvärderingar göras av redan befintliga aktivitetsobjekt för att se 
användningsfrekvens. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv.  
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Inte uppföra ytterligare en aktivitetspark. 
 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
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Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Inte uppföra ytterligare en aktivitetspark. 
 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
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§ 15 

Strategi för turism och besöksnäring i Hällefors 
kommun, dnr KS 20/00034 
 
Beslutsunderlag 
KS beslut 2017-11-28 Ansökan om regionala tillväxtmedel för förstudie/pilotstudie 
rörande turistisk utvecklingspotential Hällefors kommun. § 280  
Rapport förstudie december 2018 
Näringslivsstrategi, daterad 2019-xx-xx 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019 
KS 2019-01-29 § 16 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen fick 2019-01-29 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en 
turiststrategi där försstudien om turistisk utvecklingspotential används som ett 
underlag och att samarbetet kring arbetet med destinationsutveckling utvecklas.  
 
Hällefors kommun är en del av Destination Bergslagen. Destinationsarbete är en 
samverkan mellan följande kommuner, Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och 
Nora, arbetet drivs genom Tursam ekonomisk förening där medlemmarna idag består 
av de 4 kommunerna. 
 
Besöksnäringen är en uttalad nationell framtidsbransch, så även inom Hällefors 
kommun flera företag inom den lokala besöksnäringen har en god lönsamhet och 
tillväxt. Att besöksnäringen tillhör kommunens tillväxtbranscher bekräftas av 
Bisnodes näringslivsanalys från december 2019. 
 
För att kunna driva en offensiv gemensam turismutveckling i Destination Bergslagen 
behövs en tydlig inriktning för det lokala turism och besöksnäringsarbetet i Hällefors 
kommun. 

 
Faktaunderlag och rapporter har hämtats från SKL, från förstudie gällande 
turismutveckling i Hällefors kommun, 2018 och region Örebro läns nya Kulturplan. 
Strategin har också kopplats till den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län. 
 
Under hösten 2019 antog kommunstyrelsen en Näringslivsstrategi för Hällefors 
kommun. Strategin för turism och besöksnäring är kopplad till Näringslivsstrategin 
genom att besöksnäringen utgör en viktig del av näringslivet. 

 
Utgångspunkter i framtagandet av strategin har varit att: 
 

• Strategin ska avse hela kommunorganisationen, inklusive kommunala bolag. 
• Strategin ska vara enkel att läsa och kommunicera kommunicera. 
• Strategin ska bidra till och möjliggöra utveckling av turism och 

besöksnäring.  Besöksnäringen består av företag men även av föreningar som 
driver och utvecklar besöksnäring i Hällefors kommun.  

• När företag kan utvecklas och växa finns förutsättningar för att skapa nya 
arbetstillfällen och skatteintäkter. 
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Till strategin ska det kopplas en årlig handlingsplan som förvaltningen tar fram. 
 

Syfte med strategin  
Syftet med turism- och besöksnäringsstrategin är att stärka kommunens 
attraktionskraft för besökare. Att genom att bygga attraktionsvärden göra fler 
intresserade av att bo, leva och verka i Hällefors kommun.  Utveckling inom 
besöksnäringens ska vara hållbar och ge attraktiva upplevelser för besökare och 
boende året om. Turismen ska vara en självklar del i kommunens planering och 
verksamhet. 

 
  

Effekt mål 
 

• Antalet besökare ska fördelas jämnare över året  
• Omsättningen i besöksnäringen ska öka 
• Tillväxten inom besöksnäringen ska generera minst 10 nya arbetstillfällen  
• Antalet gästnätter ska öka med 10% 

 
Strategins fokusområden ska vara: 
 

• Naturturism och outdoor upplevelser 
• Kulturturism 
• Gastronomi mat- och dryckeshantverk 
• Event och möten  
• Utveckling av kulturella och kreativa näringar 

 
 Strategiska utvecklingsområden 

 
• Tillgänglighet 
• Samverkan 
• Information, kommunikation och marknadsföring 
• Värdskap 
• Platsutveckling 
• Kompetensförsörjning 

 
Ekonomi 
För att möjliggöra strategin förutsätts att det årligen budgeteras för årliga 
aktiviteter i kommunorganisationen i enlighet med kommunstyrelsens 
verksamhetsmål och den årliga verksamhetsplanen. 
 
Folkhälsa 
Strategins inriktning bidrar i hög grad direkt och indirekt till folkhälsan genom att 
stärka kommunens attraktionskraft, att erbjuda utbildning på hemmaplan för att 
matcha behovet av arbetskraft och kompetens och att det finns ett brett utbud av 
arbetstillfällen inom kommunen.  

 
Miljö 
Strategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att driva och utveckla  
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En hållbar besöksnäring i Hällefors kommun. 
 

Medborgarperspektiv 
Strategins prioriterade målområden har alla direkt och indirekt ett 
medborgarperspektiv genom att stärka kommunens attraktionskraft, att erbjuda 
utbildning och arbetstillfällen på hemmaplan. Förbättrad tillgänglighet, 
information och kommunservice till och vid besöksmål ger ett mervärde för alla 
medborgare. 
 
Samverkan 
Samverkan kommer att ske innan beslut i kommunstyrelsen. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Att anta förslaget till turism och besöksnäringsstrategi för Hällefors kommun. 
 
Uppföljning och utvärdering av arbetet ska ske årligen i samverkan med näringslivsrådet och  
redovisas för kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson utförligt. 
 
Vivianne Pettersson (M), Bella-Maria Kronman (V), Alf Wikström (V) och 
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig alla utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att anta förslaget till turism och besöksnäringsstrategi för Hällefors kommun. 
 
Uppföljning och utvärdering av arbetet ska ske årligen i samverkan med 
näringslivsrådet och redovisas för kommunstyrelsen. 
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§ 16 

Yttrande över Maria Jansson Andersson (GL) och 
Wilhelm Thams (GL) motion om fiberoptik och 
kommunens ansvar att driva frågan i hela kommunen, 
dnr KS 19/00048 
 
Beslutsunderlag 
Maria Jansson (GL) och Wilhelm Thams (GL) motion 
KF 2019-02-12 § 30 
KS 2019-04-02 § 90 
 
Yttrande 
Motionärerna vill att kommunen agerar för att lösa problemet med att hela 
kommunen inte har tillgång till fiber. De önskar bl.a. att läget i kommun 
redovisas med en plan för fiberutbyggnad med information om vilka som 
kommer att få fiber och när samt vilka som eventuellt lämnas utanför. 
 
Precis som påpekas i motionen har Telia stängt ner sitt fasta nät och klippt 
ledningar för fast telefoni. De har som ägare av den befintliga infrastrukturen 
bestående av kopparkablar sedan några år beslutat att lägga ner funktionen 
med hänvisning till kostnaden att upprätthålla standarden på nätet och att 
kraven på kapacitet i dagsläget inte kan uppfyllas med koppar som bärare 
(ADSL).  Hällefors kommun har fått listor på de stationer som berörs ca: 1 år 
innan nedläggning och informerat berörda områden via kommunens hemsida. 
Operatören har även skickat ut information till varje abonnent som berörts. 
 
Kommunen har varit framgångsrik när det gäller utbyggnaden av en 
bredbandsstruktur bestående av kanalisation och fiber. Kanalisationen 
säkerställer att fiberkablarna kan bytas ut om alternativ teknik kommer i 
framtiden. I Hällefors kommun har 19 separata fiberprojekt genomfört 
förutom tätorterna Hällefors och Grythyttan. 
 
Problem uppstår när inget godtagbart alternativ finns för abonnenterna. 
Marknaden erbjuder idag de kunder som drabbas när befintliga kopparkablar 
tas ur drift en trådlös uppkoppling via mobilnätets 4/3G tjänst.  Många 
abonnenter som berörs har inte möjlighet att ansluta sig beroende på att 
täckningen är bristfällig eller att kapaciteten inte uppfyller samhällets krav. 
För att belysa detta och få till stånd en utbyggnad av fiberstrukturen behöver 
kommunen vara aktiv och ta del av de resurser som finns för 
bredbandsutbyggnad.  
 
Utvecklingen går fort och nya trådlösa alternativ t.ex. Fixed Wireless Access 
(FWA) är under utveckling men ännu inte etablerad som norm. Dessa trådlösa 
alternativ används i huvudsak när fasta uppkopplingar inte blir ekonomiskt 
försvarbara utan högre bidragnivåer eller effektivare metoder att etablera 
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anslutningar. Med denna lösning kan områden på flera kilometer täckas in 
med en centralt placerad mast i området. Detta kan även gynna kommunen 
med en s.k. ”Samhällsmast” där olika myndigheter kan ha möjlighet att 
leverera tjänster till personer som bor långt bort från en fiberinfrastruktur. 
Detta möjliggör även att en fiberutbyggnad kan ske i framtiden. 
 
Hällefors kommun har enligt statistik från 2018 täckning med möjlighet för 
fastighetsägare att ansluta sig i tätort med 97,54 % och i landsort 49,14 % 
vilket ger en total täckning med 88,80 %. Flertalet av de landsbyggsprojekt 
som genomförts under 2019 är troligtvis inte redovisade till PTS än. Det som 
återstår att ansluta är mindre samanslutningar, mindre byar eller fastighter 
som faller utanför den avgränsning som gjordes i tidigare projekt av 
operatören och inte gick att finansiera med tillgängliga medel. 
 
En enklare kartläggning av resterande potentiella abonnenter har gjorts (GIS) 
utifrån att få en uppfattning av antal och avstånd till närmaste anslutnings 
punkt (telestation). I dagsläget kan inget sägas om vilka som är möjliga att 
erbjudas en anslutning då detta är resurskrävande när områdena blir större och 
kräver större del bidrag till operatörerna för att realistiskt genomföra 
projekten.   
 

Ekonomi 
För att möjligöra en anslutning av resterande (uppskattat) ca: 400 
fastigheter med fastboende måste i dagsläget en kombination av trådlös 
teknik och fiber användas då avstånden mellan de återstående fastigheterna 
kan vara väldigt långa. Om den beräkningsmodell används som generellt 
brukas nationellt skulle kostnaden uppskattas till 15 -20 miljoner kr 
beroende på olika förutsättningar och vilken teknik som används. 
 
Då kommunen inte har några möjligheter att med egna medel ansvara för 
att fiberstrukturen byggs ut till samtliga fastigheter i Hällefors, förlitar sig 
kommunen på ett samarbete med marknaden och att statliga eller EU medel 
tillförs. För att uppnå detta bevakar kommunen med representant de olika 
forum som har medel och söker aktivt samt bevakar möjligheten till 
samförläggningsprojekt med marknadens elleverantörer. För att uppnå 
största möjliga effekt och inflytande kommer ett fortsatt arbete ske enligt 
beskrivet ovan. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Vid förläggning av fiber grävs kanalisation ner enligt regelverk och 
återfylls vilket ger minimal miljöpåverkan då detta oftast sker i befintliga 
vägar. När det gäller mobilt är påverkan mestadels relaterad till radiotrafik. 
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Om en mobil utbyggnad blir aktuell kommer fler master byggas vilket 
regleras i bygglov.  
 
Medborgarperspektiv 
I motionen lyfts viken av att det finns samma möjligheter och 
förutsättningar oavsett var i kommunen personer bor. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med ovanstående yttrande anses motionen besvarad. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) kortfattat. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om en specifik fiberanslutning, vilket 
delvis besvaras av Alf Wikström (V). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Med ovanstående yttrande anses motionen besvarad. 
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§ 17 

Val av arbetsgrupp för kultur, ledar- och 
idrottsstipendium, dnr KS 20/00013 
 
Beslutsunderlag 
KS 2020-01-28 § 8 
 
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 översyn av de olika stipendierna och dess kriterier har nyligen genomförts 
och kommunstyrelsen beslutade 2020-01-28 om att anta de reviderade 
kriterierna. 

 
Kommunförvaltningen föreslår att allmänna utskottet utser tre representanter 
till ovanstående arbetsgrupp. En arbetsgrupp bestående av förtroendevalda 
och representanter från kulturskolan och kultur- och fritid föreslår sedan, till 
kommunstyrelsen, stipendiater för 2020 års stipendier. Handläggare och 
sammankallande är kultur- och fritidschefen. 

 
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 om möjligt på 
kommande företagarfrukost. Ett sista datum för nominering är måndagen 16 
mars. 
 
Beslut om stipendiater tas vid kommunstyrelsens möte den 31 mars och 
utdelning sker i samband med arrangemanget Vårskrik i slutet av maj. 

 
Ekonomi 
Enligt budget. 
 
Folkhälsa 
Ett engagemang inom kultur- och fritid är positivt för folkhälsan. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
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En fin uppmuntran att uppmärksamma alla som engagerar sig i kommunens 
kultur- och fritidsliv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott utser tre representanter till arbetsgruppen 
för 2020 års stipendier. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) kortfattat. 
 
Bella-Maria Kronman (V) nominerar Alf Wikström (V). 
 
Ulrika Jonsson (M) nominerar Vivianne Pettersson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) nominerar sig själv. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på föreslagna 
nomineringar, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Alf Wikström (V), Vivianne Pettersson (M) och Annalena Järnberg (S) ingår i 
arbetsgruppen för 2020 års stipendier. 
 
 
Exp till 
Kicki Johansson 
Alf Wikström 
Vivianne Pettersson 
Annalena Järnberg  
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§ 18 

Lönekartläggning 2019, dnr KS 20/00026 
 
Informationsunderlag 
Lönekartläggning 2019, Rapport för jämställda löner 
Lönekartläggning 2019, Nyckeltal 
Värderingsresultat 2019 
Kommunstyrelsen 2019-10-08 § 229 Aktiva åtgärder mot diskriminering 
Kommunstyrelsen 2019-11-19 § 266 Lönestrategi 2020-2024 samt 
lönepolitiska riktlinjer för 2020 
 
Ärendet 
Sedan 2017 är det ett lagkrav i Diskrimineringslagen att göra årliga 
lönekartläggningar. Hällefors kommun har gjort en lönekartläggning och 
löneanalys av 2019 års löner. 
 
Hällefors kommun har under många år strävat efter att främja jämställdhet och 
motverka diskriminering och detta bland annat genom en strategisk lönepolitik 
som är könsneutral. Under 2019 har mål och åtgärder tagits fram i enlighet 
med kraven i Diskrimineringslagen, mål och åtgärder som bland annat gäller 
löner och anställningsvillkor. Ett starkt skydd finns i föräldraledighetslagen 
för föräldralediga, deras löneutveckling får inte hämmas av 
föräldraledigheten.  
 
Andelen kvinnor i Hällefors kommun är 82 procent, det innebär att många 
befattningsgrupper är kvinnodominerade. Vissa befattningsgrupper är små 
och består av enstaka eller få individer. 
 
Kvinnor och män har totalt sett ingen löneskillnad i Hällefors kommun, 
lönekvoten är 100,6 procent vilket är ett bra resultat. När resultatet bryts ner 
på befattningsnivå för lika och likvärdiga arbeten finns löneskillnader, dessa 
har analyserats.  
 
De faktorer som bland annat ingår i analysen av de löneskillnader som 
förekommer är marknadsaspekten, löneförmåner och den individuella 
lönesättningen då hänsyn tas till såväl kompetens, erfarenhet som 
utvecklingsförmåga. 
 
Efter analys av befattningsgrupperna konstateras att det till stor del finns 
sakliga förklaringar till de löneskillnader som förekommer. Några 
befattningsgrupper behöver dock analyseras närmare, i vissa fall tillsammans 
med lönesättande chef för att se hur den individuella lönesättningen spelar in.  
 
Hällefors kommuns lönesättande chefer har en viktig roll för att kommunen 
ska uppfattas som jämställd när det gäller lön. Lönekartläggningarna ökar 
förhoppningsvis medvetenheten bland lönesättande chefer om vikten av att 
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alltid bedöma och lönesätta varje person könsneutralt utifrån krav på 
utbildning, ansvar, kompetens, prestation och arbetets komplexitet.  
 
Även om Hällefors kommun i sin analys inte direkt finner osakliga 
löneskillnader på grund av könstillhörighet finns det all anledning att fortsätta 
det strategiska arbetet med frågor om lönesättning, lönebildning och 
lönestruktur. Arbetet med fördomar, kultur och historia måste vara ständigt 
pågående. 
 
I Rapporten om jämställda löner med tillhörande bilagor (nyckeltal och 
värderingsresultat) redovisas löneläge och analys av lönerna för 2019. 
 

Ekonomi 
Löner inkluderat arbetsgivaravgifter är en av kommunens största 
utgiftsposter och därmed kostnader för varje enskilt år. Rapporten som 
sådan påverkar inte kommunens ekonomi. De åtgärder som behöver göras 
hanteras inom ramen för löneökningsbudgeten. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen bedömer att en könsneutral lönepolitik är viktig för den 
upplevda hälsan hos kommunens anställda. 
 
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 har skett/kommer att ske i centrala 
samverkansgruppen innan ärendet når kommunstyrelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson utförligt. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om placering av 
måltidspersonal i värderingsboxarna, vilket besvaras av HR-chef Ann 
Karlsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka. 
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Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om lägsta samt högsta löner för 
undersköterskor, vilket delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information.  
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§ 19 

Sammanställning 2019 års föreningsbidrag, dnr KS 
20/00015 
 
Informationsunderlag 
Sammanställning föreningsbidrag 2019 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidschef fattar på delegation beslut om föreningsbidrag för 
offentliga arrangemang och aktivitetsbidrag. Bidragens syfte är att stimulera 
föreningslivet att genomföra offentliga arrangemang och aktiviteter i 
kommunen.  

Under 2019 har 12 ansökningar om föreningsbidrag inkommit. 7 stycken 
ansökte om aktivitetsbidraget och 5 stycken för offentliga arrangemang. 10 
stycken beviljades bidrag (under 2018 beviljades 6 stycken bidrag). 2 stycken 
fick avslag. 

Ekonomi 
Av de budgeterade 100 000 kr har 66 500 kr betalats ut i föreningsbidrag. 

Folkhälsa 
Kultur- och fritids aktiviteter och evenemang är positivt för folkhälsan 
oavsett om du är publik, funktionär eller deltagare. 

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

Medborgarperspektiv 
Bidraget stöttar det ideella föreningslivets initiativ och engagemang 
samtidigt som invånarna i Hällefors får ta del av de arrangemang och 
aktiviteter som genomförs. 

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om alla som sökt bidrag finns med i 
redovisningen, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information.  
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§ 20 

Ekonomisk uppföljning på ansvarsområde, dnr KS 
20/00022 
 
Allmänna utskottet har fått en driftprognos för centrala funktioner under 
kommunstyrelsen, Den enda avvikelsen gentemot budget är en avvikelse på 
800 000 kronor under ekonomichef som avser ökade kostnader för färdtjänst 
enligt en prognos från Länstrafiken. 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om färdtjänstens underskott, vilket 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och kompletteras av samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om lönepotten, vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson, 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om utbetalningar från Migrationsverket, 
vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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