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§ 72 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde, vilket godkänns. 
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§ 73 

Fastställande av dagordning 
 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist informerar om att 
förvaltningen ännu inte har erhållit delårsrapport från 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen eller Bergslagens räddningstjänst. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att de båda ärendena, punkt 12 och 
13 på dagordningen, därför utgår vilket bifalls. 
 
Med ovanstående förändring fastställs dagordningen. 
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§ 74 

Sammanträdesdatum allmänna utskottet 2022, dnr KS 
21  

Beslutsunderlag 
KS 2021-10-05 

Ärendet 
Inför verksamhetsåret 2022 gäller andra yttre förutsättningar eftersom det är 
valår. Jämfört med 2021, föreslås därför relativt stora förändringar av 
sammanträdesschemat, framförallt under hösten. Detta beror huvudsakligen 
på de särskilda förutsättningar som gäller under ett valår. Några centrala 
datum att ta hänsyn till är valdagen 11 september och brytdatum för när 
nyvalda fullmäktige formellt sett tillträder, 15 oktober. Även budgetprocessen 
ser annorlunda ut under ett valår.  
 
Förutom lagstiftningen kring valet och gällande tidsgränser kring detta har 
kommunens ekonomiska processer och kommunallagens krav utgjort 
grundförutsättningen vid sammanträdesplaneringen. 
 
Utgångspunkterna för förvaltningens förslag har varit att så långt möjligt 
behålla tisdag och onsdag som sammanträdesdag samt att bibehålla ett 
intervall om tre veckor mellan utskott – kommunstyrelse – 
kommunfullmäktige för att möjliggöra en god beredningsprocess. 
 
Föreslagna sammanträdesdatum för utskottet rekommenderas också av 
kommunstyrelsen, som har antagit mötesdatum för kommunstyrelsen enligt 
förvaltningens förslag på kommunstyrelsen 2021-10-05.  
 
Under förra året fördes dialog med gruppledarna om förläggande av 
sammanträden till kvällstid och då framkom att gruppledarna för en stor 
majoritet av fullmäktige förespråkar att sammanträden även fortsatt ska hållas 
dagtid, med utskott på förmiddagar och kommunstyrelse och –fullmäktige på 
eftermiddagar. Förslaget innebär därför att utskottets sammanträde föreslås 
börja 09.00 om inte annat framgår av kallelsen. 
 
Dock beslutar varje enskilt organ om sina egna sammanträdesdatum och 
därför lämnas föreslagna mötesdatum för allmänna utskottet över för beslut i 
utskottet. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Förvaltningens förslag bedöms inte påverka kommunens politiska 
kostnader i förhållande till föregående år, då antalet schemalagda 
utskottsmöten är lika många som under 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens allmänna utskott, i regel 
med start kl 9.00 
11 januari, 22 februari, 12 april, 24 maj, 21 juni, 20 september, 1 november, 
29 november 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens allmänna utskott, i regel 
med start kl 9.00 
11 januari, 22 februari, 12 april, 24 maj, 21 juni, 20 september, 1 november, 
29 november 
 
 
Exp till 
Utskottets ledamöter och ersättare 
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§ 75 

Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2022-2031, 
dnr KS 21/00202 

Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2022-2031 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat förslag till lokalförsörjningsplan för 
Hällefors kommun 2022-2031. Antalet kommunmedborgare bedöms minska 
med cirka 200 personer under den kommande tioårsperioden. Inom förskolan 
bedöms en minskning under några år leda till att förskolan Smultronstället kan 
avvecklas. Inom grundskolan bedöms behovet av modulbyggnaden, kallad 
Rektangeln, kvarstå under planperioden. Vad gäller lokaler för vård- och 
omsorgsboende bedömer förvaltningen att det finns ett långsiktigt behov av 
totalt 86 platser, vilket är åtta platser färre än vad som finns tillgängligt efter 
att det nya vård- och omsorgsboendet på Gillershöjden står färdigt under 
våren 2022. Hur antalet platser kan anpassas till behoven ses över i samband 
med utredningen av Fyrklövern som pågår.  
 
Uppdraget att utreda möjligheterna att marknadsanpassa hyresnivåerna på 
kategoriboendet på Lärkan, som gavs förvaltningen i samband med att 
lokalförsörjningsplanen för 2021-2030 antogs, pågår och kommer att 
presenteras som ett särskilt ärende. 
 
Uppdraget att upprätta underhållsplaner för motionsanläggningen 
Hurtigtorpet, Krokbornsparken, Björskogsnäs och Lindholmstorpet är 
påbörjat. Underhållsplan för Hurtigtorpet och Krokbornsparken är klara och 
har mynnat ut i åtgärdsförslag som finns redovisade i budgetprocessen inför 
2022. Underhållsplaner för Björskogsnäs och Lindholmstorpet är påbörjade 
men inte klara. Underhållsbehov som definieras i dessa planer kommer att 
redovisas i samband med budgetprocessen inför 2023.   

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett av de viktigaste syftena med lokalförsörjningsplanen är att säkerställa 
att kommunens ekonomiska resurser används så effektivt som möjligt.  
Genom att kontinuerligt anpassa utbudet av lokaler till behoven kan ett 
överutbud av lokaler, och därmed onödiga kostnader, undvikas. Planen 
ligger också till grund för att investeringar och anpassningar görs i 
fastigheter som på sikt kommer att behövas inom den kommunala 
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verksamheten. Behoven av dyra nödlösningar kan också minimeras genom 
en god planering och framförhållning. Åtgärder för att anpassa beståndet 
som helhet eller enskilda lokaler och som inte kan genomföras inom  
befintlig budgetram presenteras som särskilda utredningar för politiskt 
ställningstagande.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2022-2031. 

  
- Lokalförsörjningsplanen för Hällefors kommun 2021-2030 upphör 

därmed att gälla. 
 

- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att projektera för renovering av 
Centralkökets lokaler och därefter presentera en kalkyl för åtgärderna. 
Utgiften för projekteringen ska inrymmas i befintlig budget för planerat 
underhåll för kommunens fastighetsbestånd.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans 
Åhnberg kortfattat och fastighetschef Jessica Nilsson utförligt. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om köket är inkluderat i projekteringen 
av Pihlskolan, vilket delvis besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om renovering av Hurtigtorpet, vilket 
besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Ulrika Jonsson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2022-2031. 

  
Lokalförsörjningsplanen för Hällefors kommun 2021-2030 upphör därmed att 
gälla. 

 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att projektera för renovering av 
Centralkökets lokaler och därefter presentera en kalkyl för åtgärderna. 
Utgiften för projekteringen ska inrymmas i befintlig budget för planerat 
underhåll för kommunens fastighetsbestånd.  
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§ 76 
Återremitterad biblioteksplan 2021-2023 samt 
utskottsinitiativ om biblioteksutveckling och 
utskottsinitiativ från bokplats till mötesplats, dnr KS 
21/00041, dnr KS 19/00264 och dnr KS 17/00267 

Beslutsunderlag 
KS 2017-11-28 § 284 
KS 2019 -10-08 § 230 
KS 2021-03-23 § 52 
Biblioteksplan för Hällefors kommun 2021 – 2023, daterad 2021-09-10. 
Utvärdering av Hällefors kommuns biblioteksplan 2017 – 2020. 

Ärendet 
Kommunförvaltningens förslag på revidering av biblioteksplan för Hällefors 
kommun återremitterades på kommunstyrelsen 23 mars 2021. 
Biblioteksplanen återremitterades för att kommunstyrelsen önskade: 
 

• Tydligare koppling till politikernas framtagna vision 
• Mätbara mål kopplat till biblioteksplanen 
• Utvärdering av tidigare biblioteksplan  
• Biblioteksrådet ska ges möjligheter att lämna synpunkter på 

biblioteksplanen 
• Läsfrämjandeplanen bilagd 
• Tydligare skrivningar om Grythyttans bibliotek.  

 
Kommunförvaltningen har nu förstärkt den framtagna visionens innebörd i 
biblioteksplanen. Det finns mätbara mål kopplat till folkbibliotekets 
övergripande mål och till inriktningsmålen för de prioriterade grupperna. En 
utvärdering av tidigare biblioteksplan är gjord och biläggs ärendet. 
Biblioteksplanen har varit på remiss till den politiska visionsgruppen för 
biblioteket. Bibliotekschef och visionsgruppen har träffats vid ett tillfälle och 
gått igenom biblioteksplanen. Framförda synpunkter är införlivade i 
biblioteksplanen. Läsfrämjandeplanen för 2021 är bilagd. Skrivningen om 
filialen i Grythyttan är förstärkt med texten När vi skriver folkbiblioteket i 
biblioteksplanen omfattar det både huvudbiblioteket i Hällefors och filialen i 
Grythyttan. 
 
I samband med revideringen som skett efter återremissen har planen även 
uppdaterats med tydligare skrivningar kopplat till Agenda 2030. Det genom 
att en beskrivning av folkbibliotekets koppling till Agenda 2030 finns med i 
biblioteksplanen.   
 
Sedan tidigare finns det två utskottsinitiativ som rör biblioteksverksamheten 
med koppling till biblioteksplanen och det arbete som beskrivs där. Det är 
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dels ett utskottsinitiativ från 2017 kallat ”Från boksamling till mötesplats” och 
dels ett utskottsinitiativ från 2019 om biblioteksutveckling.  
 
Utskottsinitiativet från 2017 behandlar frågor som; Hur får vi en attraktiv 
biblioteksverksamhet i kommunen för att möta framtidens behov? Hur ökar vi 
läslusten hos våra barn och ungdomar? Hur kan vårt bibliotek stimulera 
läsandet och underlätta kunskapsinhämtning i framtiden? Den digitala 
kunskapsklyftan behöver överbryggas för att alla ska vara demokratiskt 
delaktiga.  
 
I förslag till ny biblioteksplan finns tydliga inriktningsmål som bland annat 
leder till att stimulera barn och ungas läsning, förebygga det digitala 
utanförskapet och öppna upp för att folkbiblioteket ska vara en mötesplats för 
alla. 
 
Utskottsinitiativet från 2019 handlar om att genomföra en riktad dialog om 
skolbibliotek med lämpliga målgrupper inom skolans verksamhet samt att 
genomföra en medborgardialog om folkbibliotekets verksamhet och innehåll. 
Dokumentationen från medborgardialogerna ska sedan utgöra underlag för en 
utveckling av skol- och folkbiblioteket som antas politiskt genom en 
uppdatering/revidering av biblioteksplanen. 
 
En medborgardialog om folkbibliotekets framtida verksamhet och service 
genomfördes 26 februari 2020. Förslag som kom fram är inkluderade och 
beskrivna i förslag till ny biblioteksplan. När det kommer till riktad dialog om 
skolbibliotek fördes ansvaret över till skolan inför höstterminen 2020. 
Kontinuerlig dialog pågår inom verksamheten med de aktuella målgrupperna. 
Exempelvis finns det planer på att bilda ett elevråd med tema biblioteksfrågor 
inom högstadiet. 

Social konsekvensanalys 
Med en genomtänkt biblioteksverksamhet skapas en viktig social arena 
som står för trygghet och stabilitet. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Biblioteksplanens målsättningar kommer förvaltningen att hantera årligen i 
samband med framtagandet av kommunstyrelsens verksamhetsplan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Biblioteksplan för Hällefors kommun 2021-2023 antas. 
 
Nuvarande biblioteksplan antagen av KF 2016-06-28 § 100 upphör därmed att 
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gälla.  
 
Utskottsinitiativet från bokplats till mötesplats anses med detta besvarat. 
 
Utskottsinitiativet om biblioteksutveckling anses med detta besvarat.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar bibliotekschef 
Karin Lundmark utförligt. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Biblioteksplan för Hällefors kommun 2021-2023 antas. 
 
Nuvarande biblioteksplan antagen av KF 2016-06-28 § 100 upphör därmed att 
gälla.  
 
Utskottsinitiativet från bokplats till mötesplats anses med detta besvarat. 
 
Utskottsinitiativet om biblioteksutveckling anses med detta besvarat.  
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§ 77 

Destination Bergslagens reviderade turiststrategi 2022-
2025 inklusive arbetsordning för 
verksamhetssamordnare och instruktion för 
destinationsgruppen 2022, dnr KS 21/00208 

Beslutsunderlag 
Destination Bergslagens turiststrategi 2022-2025, förslag daterat 2021-09-09  
Minnesanteckningar Tursam i Bergslagen – ekonomisk förening 2021-09-09 
Arbetsordning verksamhetssamordnare och instruktion för 
destinationsgruppen 2022, daterad 2021-09-09 

Ärendet 
Styrelsen i Tursam i Bergslagen – ekonomisk förening har reviderat den 
gemensamma Turismstrategin för Destination Bergslagen.  
 
Styrelsen har även ändrat i arbetsordning för verksamhetssamordnare och 
tagit fram en instruktion för destinationsgruppen. Instruktionen för 
destinationsgruppen har tagits fram för att tydliggöra arbetsgruppens roller 
och ansvar, vilket ska leda till bättre styrning och ökad kommunal delaktighet 
i det gemensamma arbetet i Destination Bergslagen (Tursam i Bergslagen). 
 
Strategin och arbetsordningen har godkänts av styrelsen för Tursam 
ekonomisk förening, förankring sker i respektive kommunstyrelse inom 
samarbetet. Kommunstyrelsen ger stämmoombuden mandat att anta 
dokumenten vid en extrastämma i Tursam ekonomisk förening.  
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 
Den reviderade strategin trycker på att de utvecklingsprojekt som 
genomförs ska innehålla ett tydligt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. Den reviderade strategin trycker på att alla 
utvecklingsprojekt som genomförs ska innehålla ett tydligt 
hållbarhetsarbete med utgångspunkt i ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet utöver fokus på Bergslagens profilområden och målgrupper. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
De reviderade dokumenten påverkar inte kommunens ekonomi då det inte 
påverkar medfinansieringen till den ekonomiska föreningen.   

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Ställa sig bakom Destination Bergslagens turiststrategi 2022-2025. 
 
Ge stämmoombudet mandat att på extrastämman för Tursam ekonomisk 
förening anta Destination Bergslagens turiststrategi 2022-2025 samt 
arbetsordning för verksamhetssamordnaren och instruktion för 
destinationsgruppen 2022.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans 
Åhnberg. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifallas. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ställa sig bakom Destination Bergslagens turiststrategi 2022-2025. 
 
Ge stämmoombudet mandat att på extrastämman för Tursam ekonomisk 
förening anta Destination Bergslagens turiststrategi 2022-2025 samt 
arbetsordning för verksamhetssamordnaren och instruktion för 
destinationsgruppen 2022.  
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§ 78 

Förslag på utskottsinitiativ om återinträde i 
Intresseföreningen Bergslaget, dnr KS 21/00200 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för förslag om att kommunen ska 
återinträdda i Intresseföreningen Bergslaget och bakgrund till förslaget. 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Vivianne 
Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M) och Katja Ollila (V) liksom Madelene 
Jönsson (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna. 
 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist tillför faktauppgift kring 
finansiering av medlemskap 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att kommunen återinträder i 
Intresseföreningen Bergslaget samt att medlemskapet finansieras via 
kommunstyrelsens medfinansieringskonto. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sina egna 
yrkanden, vilka bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunen återinträder i Intresseföreningen Bergslaget. 
 
Medlemskapet finansieras via kommunstyrelsens medfinansieringskonto. 
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§ 79 

Förslag på utskottsinitiativ om vindkraftspolicy, dnr KS 
21/00201 
 
Vivianne Pettersson (M) redogör för förslag på utskottsinitiativ och 
bakgrunden till förslaget. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig. 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar att kommunen, genom SBB, inleder en 
förstudie var i kommunen vindkraftsparker kan tillåtas och var det är 
olämpligt. Samtidigt tas en vindkraftspolicy fram som sedan innehåller 
förstudien med lämpliga områden inritade. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Vivianne 
Petterssons (M) yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunen, genom SBB, inleder en förstudie var i kommunen 
vindkraftsparker kan tillåtas och var det är olämpligt. Samtidigt tas en 
vindkraftspolicy fram som sedan innehåller förstudien med lämpliga områden 
inritade. 
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§ 80 

Förslag på utskottsinitiativ om att utreda möjligheten att 
anlägga bryggor vid strategiska ställen, dnr KS 21/00207 
 
Vivianne Pettersson (M) redogör för förslag på utskottsinitiativ och 
bakgrunden till förslaget. 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar att kommunen nu utreder och får en bild av om 
det finns möjlighet att anlägga bryggor vid strategiska ställen vid några av 
våra sjöar i kommunen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Vivianne 
Petterssons (M) yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunen nu utreder och får en bild av om det finns möjlighet att anlägga 
bryggor vid strategiska ställen vid några av våra sjöar i kommunen. 
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                        § 81 

Förteckning över besvarade medborgarförslag och 
motioner, dnr KS 21/00193 

Informationsunderlag 
Förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner daterad 2021-09-
30 
Kommunallag (2017:725) 

Ärendet 
I likhet med tidigare år har kommunförvaltningen tagit fram en förteckning 
över medborgarförslag och motioner som har blivit besvarade, eller avskrivna, 
sedan föregående års sammanställning.  
 
Enligt kommunallagen, 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige varje år få 
information om beslut som har fattats av nämnder om kommunfullmäktige 
överlåter åt en nämnd att besvara medborgarförslag. Utifrån att 
kommunförvaltningen i förteckningen över ej besvarade ärenden även 
redovisar obesvarade motioner redovisas också tidsperiodens besvarade 
motioner här. 
 
Som framgår av förteckningen har åtta medborgarförslag och fem motioner 
blivit besvarade under tidsperioden. Dessutom finns en motion från Tina 
Pirttijärvi om att webbsända kommunfullmäktigemöten som inte hade 
noterats som besvarad föregående år, men ska betraktas som avslutad i och 
med ett uppdrag till kommunfullmäktiges presidium. Det kan jämföras med 
föregående år då 12 medborgarförslag och 10 motioner blev besvarade. Under 
våren har kommunförvaltningen genomfört förändringar i arbetet med 
ärendeuppföljning. Ärendeuppföljningen har strukturerats upp och samtliga 
ärenden som ska åter till politiken har gåtts igenom. Syftet har varit att alla 
ärenden inom förvaltningen ska följas upp på likartat sätt och en systematisk 
handläggning har inletts.  Under året har förvaltningen dessutom handlagt ett 
antal större ärenden som krävt tid och fokus. 
 
Av förteckningen framgår när, av vilket organ och i vilken paragraf respektive 
medborgarförslag eller motion blivit besvarad. Det för att underlätta för den 
intresserade att själv följa upp vilket svar som getts i ärendet. Självklart går 
det även bra att kontakta kanslienheten om mer information önskas. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys, utan hänvisar till de ekonomiska aspekterna i respektive 
ärende. 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan behandling i kommunstyrelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat och kommunchef Hans 
Åhnberg tillför. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
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§ 82  

Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och 
motioner, dnr KS 21/00194 

Informationsunderlag 
Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, daterad 2021-
09-30 
Kommunallag (2017:725) 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram en förteckning över medborgarförslag 
och motioner som inte är besvarade. Enligt skrivningar i kommunallagen, 5 
kap § 35 och 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige få information om 
medborgarförslag och motioner som inte har avgjorts inom ett år. 
 
Av förteckningen framgår det att det finns 16 medborgarförslag och 10 
motioner som lämnats in till kommunen men inte besvarats än. Av de 
obesvarade ärendena kommer åtta medborgarförslag och åtta motioner vara 
ett år eller äldre när kommunfullmäktige får denna information. 
 
I bifogad förteckning framgår, förutom diarienummer och titel, aktuell status 
för de olika ärendena. Majoriteten av de obesvarade ärendena ligger hos 
kommunförvaltningen för beredning. Medan det i något fall finns ett förslag 
till yttrande för politisk behandling alternativt att ärendet avvaktar den första 
behandlingen i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det finns också 
något ärende som är skickat till samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 
yttrande. 
 
Kommunförvaltningen behandlar medborgarförslag och motioner löpande. 
Inlämnade ärenden bör besvaras så snart som möjligt, samtidigt behöver 
kommunförvaltningen hela tiden prioritera bland många olika typer av 
ärenden. 
 
För en snabbare hantering kan kommunstyrelsen själva besvara, eller lämna 
förslag på svar till kommunfullmäktige, utan att skicka det till 
kommunförvaltningen för beredning. I de fall ärendena inte kräver någon 
större utredning är det ett sätt att korta väntetiden för den som lämnat in ett 
förslag. Kommunen har även andra alternativ för medborgarna att föra fram 
sina synpunkter på, vilket kommunförvaltningen vid olika tillfällen informerar 
om. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
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Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
De ekonomiska konsekvenser som de obesvarade ärendena skulle kunna 
innebära kommer att redovisas i samband med att de olika ärendena 
behandlas. 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om de två ärendena längst ner på listan är 
från 2013 respektive 2017 och varför de inte besvarats än, vilket besvaras av 
nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist.  
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
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§ 83 

Ekonomisk redovisning på ansvar, dnr KS 21/00108 
 
Allmänna utskottet har fått en driftprognos för centrala funktioner under 
kommunstyrelsen daterad 2021-09-13. 
 
Några av de större avvikelserna är att kommunchef prognostiserar ett 
underskott på 260 tkr, vilket förklaras av kostnader för projektledare 
badhusprojektet och ökade lönekostnader. Det medan planeringsreserven inte 
har använts, vilket innebär ett överskott på 3 366 tkr. Vidare prognostiserar 
fastighetschef ett underskott på 2 078 tkr för rivningskostnader och 1 400 tkr 
för nedskrivningar. 
 
Sammantaget prognostiserar de centrala funktionerna som helhet ett 
underskott på 91 000 kronor. 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om underskott under kommunchefs 
ansvar, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om utvecklingsstrategens tillfälliga uppdrag 
kopplat till simhallsprojektet och vad som händer med ordinarie uppdrag, 
vilket delvis besvaras av kommunchef Hans Åhnberg och leder till yttrande 
från Ulrika Jonsson (M). 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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