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Datum  
2021-09-06  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
kallas härmed till sammanträde 2021-09-21 kl. 13.00 i Folkets Hus, 
Hällefors för att behandla följande ärenden. 
 
Under beredningstid: Fastighetschef Jessica Nilsson informerar kring 
förskolan Lärkan och gamla kommunhuset. 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00 

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, 
parfymer eller rakvatten! 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. Föreslås Tina Pirttijärvi (SD) och 

Maja Loiske (V) eller deras respektive ersättare, onsdag 29/9 kl 15.00 
 

3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 

4 Fastställande av dagordning. 
 

Allmänhetens frågestund 
 
Ledamöternas frågestund 
 
Beslutsärenden 
 
5 Valärenden 

 
6 Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer 
 
7 Yttrande över Kjell Walegrens (GL) motion om rivning av fastigheter i 

stort förfall, dnr KS 20/00183 
 

8 Ändring av datum för årlig justering av sotningsindex, KS 21/00133 
 

9 Utredning av vatten- och avloppsfrågor inför upphävande av 
områdesbestämmelser, dnr KS 18/00179 

 
10 Revidering av minoritetspolicy för Hällefors kommun, dnr KS 21/00118 
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11 Revidering avgift för borttappade eller förstörda barnmedier, dnr KS 

21/00138 
 

 
Informationsärenden 
 
12 Myndighetsnämndens återrapportering till kommunfullmäktige, dnr KS 

21/00126 
 

13 Information om ärendehantering från slutenvården första halvåret 2021, 
dnr KS 21/00164 

 
14 Behov av vård- och omsorgsboende första halvåret 2021, dnr KS 

21/00165 
 

15 Barnkulturplan, dnr KS 19/00218 
 

16 Information ombyggnation Kommunhuset, dnr KS 19/00067 
 

17 Information nybyggnation av förskola, dnr KS 18/00060 
 

18 Information nybyggnation av simhall, dnr KS 20/00264 
 
Delgivningsärenden, ej bilaga 
 
19 A) Förvaltningsrätten i Karlstad: Avslag av överklagande, beslut KF 2020-

12-08 § 184, byggnation av simhall 
 
 

Gruppmöte för (S) 16/9 kl 18.00, digitalt. 
Gruppmöte för (V) 14/9 kl 18.30, digitalt 

 
 
Susanne Grundström (S) Gunilla Josefsson (V) 
Ordförande  Vice ordförande 
 

Mathias Brandt 
   Kanslichef 
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Yttrande över Kjell Walegrens (GL) motion om rivning av 
fastigheter i stort förfall, dnr KS 20/00183 
 
Beslutsunderlag 
Kjell Walegrens (GL) motion om rivning av fastigheter i stort förfall, inkom 
2020-09-08 
KF 2020-10-27 § 158 
KS 2021-01-26 § 11 

Yttrande 
Motionären föreslår en inventering av förfallna fastigheter inom Hällefors 
tätort samt att åtgärd görs för att fastigheterna rivs.  
 
Kommunförvaltningen har sedan flera år ett antal pågående ärenden rörande 
fastigheter inom kommunen. Det rör sig i dagsläget om ett tiotal fastigheter. 
Enligt plan och bygglagen (PBL) så måste tillsynsmyndigheten följa en viss 
ordning då det gäller förfallna fastigheter enligt nedan: 
  

• Tillsynsbesök genomförs och tillsynsprotokoll upprättas.  
• Därefter finns möjligheten att förelägga fastighetsägaren att göra en 

underhållsutredning där Samhällsbyggandsförvaltningen Bergslagen 
eller kommunförvaltningen utser en certifierad sakkunnig som utreder 
i detalj vad som behöver göras för att rädda byggnaderna. 

• Om fastighetsägaren inte har några pengar eller inkommer med ett 
rivningslov efter underhållsutredningen är genomförd landar 
kostnaden för den sakkunnige hos kommunen. 

 
Alternativt: 
 

• Utfärda ett rivningsföreläggande direkt. Då behöver inspektör utföra 
invändigt besök av byggnaderna tillsammans med en byggrådgivare. 
Anledningen till det är att kommunen måste ange vad fastighetsägaren 
behöver åtgärda för att byggnaden ska uppnå godtagbart skick. 

•  Efter rivningsföreläggande är utfärdat behöver man avvakta cirka 1 år 
innan rivningen kan börja, eftersom lagstiftningen kräver att man ger 
fastighetsägaren ”skälig tid” på sig att återställa fastigheten.  



2(3) 

 

• Rivningen kan bli en kostnad som landar på kommunen om svarande 
inte har några pengar eller andra omsättningsbara tillgångar som kan 
utmätas av Kronofogden.  

 
Ovanstående är de möjligheter som plan- och bygglagen anger. Kommunen 
bör i samförstånd med fastighetsägaren på något sätt spärra av området så att 
inte obehöriga kan ta sig in i fastigheten om den kan anses utgöra fara för 
allmänheten. De tio pågående ärendena i Hällefors kommun befinner sig i 
olika faser i ovan redovisade tågordningar. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Om fastighetsägaren inte har likvida medel för att sätta fastigheten i ett 
godtagbart skick och att rivning av fastigheten är den enda lösningen finns 
en risk att kommunen får stå för rivningskostnader. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
Motionen anses besvarad med ovanstående. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer frågor om antalet aktuella fastigheter och 
vilken respons kommunen fått från fastighetsägare som har kontaktats, vilka 
delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) och 
Ulrika Jonsson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Motionen anses besvarad med ovanstående. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet tilläggsyrkar ordförande 
Annalena Järnberg (S) att Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen bjuds 
in till kommunstyrelsen gällande förfallna fastigheter. 
 
Kjell Walegren (GL), Margeurite Wase (C) och Vivianne Pettersson (M) 
yttrar sig utan att yrka. 
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag och det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bjuds till kommunstyrelsen gällande förfallna 
fastigheter. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Motionen anses med ovanstående besvarad. 
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Ändring av datum för årlig justering av sotningsindex, 
KS 21/00133 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag  Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2021-06-09 § 
15 

Ärendet 
Hällefors kommun har fått ett förslag från Bergslagens räddningstjänst (BRT) 
om en förändring i tid för den årliga sotningsindexeringen. 
 
I ärendet från BRT framgår att BRT:s medlemskommuner tidigare har 
beslutat att använda första april som datum att justera avgifterna för 
brandskyddskontroll och första juni för sotning. Att ha två olika datum för 
justering av årets avgifter innebär viss otydlighet för BRT, men framförallt för 
sotningsentreprenörer och kunder. Det skulle således underlätta och ge ökad 
tydlighet kring sotarnas avgifter mot kunderna om dessa avgifter årligen 
justeras vid samma tidpunkt. Förslaget från BRT och dess direktion är att 
första april väljs som detta datum. 
 
Kommunförvaltningen ser inga hinder i att harmoniera indexeringstiderna. 

Social konsekvensanalys 
Tydlighet i när indexeringar ska ske, ger en bättre förståelse från slutkund 
likväl som för utförare. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Enligt information från BRT består den totala avgiften för sotning 
respektive brandskyddskontroll av två delar, en grundavgift och en 
kontrollavgift. Grundavgiften för både sotning och brandskyddskontroll är 
kopplad till sotningsavgiften vilket innebär att avgiften för 
brandskyddskontroll måste justeras två gånger per år om olika datum för 
index används. Kommunförvaltningens rekommenderar att kommunen 
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ändrar datum för den årliga justeringen av sotningsavgiften från första juni 
till första april från och med år 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut  
 

- Förändra datumet för den årliga justeringen av sotningsavgift, enligt SKR 
sotningsindex, från första juni till första april från och med år 2022. 

 
--- 
 
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 
 
Förändra datumet för den årliga justeringen av sotningsavgift, enligt SKR 
sotningsindex, från första juni till första april från och med år 2022. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Förändra datumet för den årliga justeringen av sotningsavgift, enligt SKR 
sotningsindex, från första juni till första april från och med år 2022. 
 



  
  
  

BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST 
 

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09 
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                      Drnr:2021/0525–111 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

   

 

 
 
 
§ 15 
 
Ändring av datum för årlig justering av sotningsavgift 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att datum för årlig justering av sotningsavgift, enligt SKR 
sotningsindex, ändras från 1/6 till 1/4 samt att förslaget lämnas till 
medlemskommunernas KF för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
BRT har använt två olika datum för den årliga justeringen av sotningsavgift 
respektive avgift för brandskyddskontroll, 1/6 respektive 1/4. Detta innebär viss 
olägenhet för BRT men framförallt för sotarna varför även sotningsavgiften föreslås 
att justeras 1/4, så att avgifterna justeras vid samma tidpunkt. 
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Utredning av vatten- och avloppsfrågor inför 
upphävande av områdesbestämmelser, dnr KS 18/00179 
 
Beslutsunderlag 
Utredning av områdesbestämmelser för Hällefors kommun samt bilagor, 
inkom från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 2020-01-24 
KS 2020-03-03 § 25 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har i uppdrag att ta fram underlag och 
bereda ett ärende till kommunfullmäktige om ett upphävande av 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). Av 
dessa så har Stor- och lillsången samt Halvtron lyfts ur denna process då det i 
dessa områden kommer kräva detaljplan som ersättning för en upphävd 
områdesbestämmelse samt utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. Dessa tas 
separat då de kräver en annan process. 
 
I arbetet med upphävande av områdesbestämmelserna har det i dialogen med 
Länsstyrelsen Örebro framkommit behovet av att ta fram en heltäckande VA-
plan som reder ut eventuella risker och miljöpåverkan Det för att få svar 
gällande den påverkan ett upphävande eventuellt kan medföra. Kommunen 
behöver även visa på hur upphävandena säkerställer att statusen för 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte försämras. 
 
Utredningen utförs av konsultföretag då den kompentensen inte finns i 
kommunen. Utredningen kommer ske i två steg där fem områden, Sör-Älgen, 
Sör-Älgens camping, Saxen, Norr-Älgen och Torrvarpen utreds initialt. Dessa 
områden är de som ger störst mervärde vid ett upphävande. De övriga fem 
utreds i ett senare skede i egna etapper. Utredningen kommer i ett senare 
skede, efter upphävandeprocessen, också kunna vara ett underlag för den VA-
plan som behöver tas fram. Dialog förs med Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen i den frågan.  
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Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Miljökonsekvensanalys där risker och bedömningar görs för de aktuella 
områdena är direkt nödvändig i upphävandeprocessen.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
En utredning av konsekvenserna av de aktuella fem områdena beräknas 
kosta 285 000 kronor. Kommunförvaltningens kan konstatera att det inte 
finns några medel att tillfoga för denna utökade kostnad i 
kommunstyrelsens budgetram för verksamhetsåret 2021. 
 
För tillkommande handläggning av ärendena, bistå konsulten i arbetet, 
revidera planhandlingarna och uppdatera fastighetsförteckningarna kommer 
Samhällsbyggnadsnämndens handläggning behöva utökas till ytterligare 
100 000 kr utöver redan budgeterad kostnad för de aktuella områdena. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen begär en tilläggsbudgetering 
med 385 000 kronor för utredning av påverkan på vatten. Finansieringen av 
tilläggsbudgeteringen föreslår förvaltningen genomförs genom en 
tilläggsbudgetering av finansförvaltningen med motsvarande belopp. Enligt 
nuvarande prognoser för finansförvaltningen beräknas intäkterna bli högre 
än budgeterat vilket gör att utrymme finns för detta.  

Förvaltningens förslag till beslut  
 

- Ge Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen i uppdrag att genomföra 
utredning som svarar på frågorna från Länsstyrelsen för fem områden 
samt utreder eventuell påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.  
 

- Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 385 000 kronor för drift under 
verksamhetsåret 2021 för miljökonsekvensanalys för fem områden.  

 
- Tilläggsbudgetera finansförvaltningen 385 000 kronor under 

verksamhetsåret 2021. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om ärendet ska behandlas av 
kommunfullmäktige, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare 
Malin Bergkvist.  
 
Vivianne Pettersson (M), ordförande Annalena Järnberg (S) och Ulrika 
Jonsson (M) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen i uppdrag att genomföra utredning 
som svarar på frågorna från Länsstyrelsen för fem områden samt utreder 
eventuell påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.  

 
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 385 000 kronor för drift under 
verksamhetsåret 2021 för miljökonsekvensanalys för fem områden.  

 
Tilläggsbudgetera finansförvaltningen 385 000 kronor under verksamhetsåret 
2021. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Ge Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen i uppdrag att genomföra utredning 
som svarar på frågorna från Länsstyrelsen för fem områden samt utreder 
eventuell påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.  

 
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 385 000 kronor för drift under 
verksamhetsåret 2021 för miljökonsekvensanalys för fem områden.  

 
Tilläggsbudgetera finansförvaltningen 385 000 kronor under verksamhetsåret 
2021. 
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Revidering av minoritetspolicy för Hällefors kommun, 
dnr KS 21/00118 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till minoritetspolicy för Hällefors kommun 
KF 2015-09-06 § 124 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 

Ärendet 
I Hällefors kommun har 14,4 % av kommunens befolkning finsk anknytning. 
Enligt de senaste siffrorna från SCB, 2016-12-31, var det 1027 personer med 
finsk anknytning av den totala befolkningen i Hällefors kommun med 7138 
personer. Hällefors kommun är sedan 1 januari 2012 finskt 
förvaltningsområde.  
 
Lagändringarna i lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i 
kraft den 1 januari 2019 och därmed görs nu revidering av ”Minoritetspolicy 
för Hällefors kommun” så att denna stämmer överens med lagstiftningen. 
 
Lagförändringarna innebär bland annat utökade rättigheter vad gäller 
information och inflytande. Några konkreta förändringar är att kommunen 
aktivt måste informera om möjligheten till finsk äldreomsorg och förskola, 
helt eller på väsentlig del på finska. Vidare måste alla kommuner anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. 
 
Syftet med Hällefors kommuns minoritetspolicy är att skapa ett övergripande 
styrdokument som förtydligar det gemensamma regelverket för att utveckla 
och ange en riktning för kommunens minoritetspolitiska arbete. 
 
Finska samrådsgruppen har getts möjligheten att ge synpunkter och önskemål 
om ändringar på reviderad policy via mail mars 2021. Just att samråda med 
den aktuella målgruppen innan beslut fattas har stärkts i samband med 
lagändringen. Finska samrådsgruppens synpunkter kommer också att 
användas i det efterföljande arbetet med att ta fram kommunövergripande 
riktlinjer för arbetet med minoritetsfrågor. 
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Några av de revideringar som har gjorts i minoritetspolicyn: 

• Stycket ”Minoritetslagen och annan lagstiftning” har lagts till. 
• Text om lagförstärkningen 2019 har lagts till i stycket ”Bakgrund” 
• Stycket ”Ansvarsfördelning” har uppdaterats 
• Information om att sverigefinska samrådsgruppen har getts möjlighet 

att påverka minoritetspolicyns har lagts till 

Social konsekvensanalys 
Syftet med lagförändringarna och den reviderade policyn är att stärka det 
grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur 
samt att stärka de utökade rättigheter som finns inom 
förvaltningsområdena. Barn och ungdomars inflyttande ska främjas 
särskilt. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Hällefors kommun får ett riktat statsbidrag på 660 tkr/år. Bidraget ska 
användas, i samråd med minoriteterna, till merkostnader som uppkommer 
med anledning av enskildas rättigheter enligt minoritetslagen och till 
åtgärder för att stödja användningen av finska. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta minoritetspolicy för Hällefors kommun. 
 
Upphäva tidigare minoritetspolicy för Hällefors kommun som antogs av KF 
2015-06-09 § 124. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samordnare finskt 
förvaltningsområde Marjo Mäkinen utförligt. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om ärendet ska behandlas av 
kommunfullmäktige, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare 
Malin Bergkvist. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta minoritetspolicy för Hällefors kommun. 
 
Upphäva tidigare minoritetspolicy för Hällefors kommun som antogs av KF 
2015-06-09 § 124. 
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--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta minoritetspolicy för Hällefors kommun. 
 
Upphäva tidigare minoritetspolicy för Hällefors kommun som antogs av KF 
2015-06-09 § 124. 
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1  Mål 

Målet för minoritetspolicyn är att skydda och främja de nationella 

minoritetsspråken och främja möjligheterna för minoriteterna att behålla och 

utveckla sin kultur samt stärka deras möjligheter till inflytande.  

 

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 

minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

 

Hällefors kommun ska sprida kunskap och kännedom om nationella minoriteter 

och deras rättigheter hos allmänheten och kommunens personal. 

 

 

 

2 Syfte 

Syftet med Hällefors kommuns minoritetspolicy är att skapa ett övergripande 

styrdokument som förtydligar det gemensamma regelverket för att utveckla och 

ange en riktning för kommunens minoritetspolitiska arbete. 

Policyn ska fungera som ett stöd och en vägledning inom kommunens 

förvaltning, nämnder och verksamheter för att uppnå det övergripande målet. 

 

Målsättningen är att via styrdokument implementera ett minoritetspolitiskt tänk i 

de åtgärder som rör det löpande arbetet och i det ha ett sektorsövergripande 

synsätt. 

 

Denna policy är övergripande och gäller för hela Hällefors kommun. I den 

bemärkelsen skall varje berörd förvaltning, enhet och verksamhet utifrån denna 

övergripande policy arbeta in minoritetsperspektivet i sina egna riktlinjer, rutiner 

eller andra styrdokument för att uppnå det övergripande målet. 

 

 

2.1 Minoritetslagen och annan lagstiftning 
Som grund till Hällefors kommuns policy för de nationella minoriteternas 

rättigheter ligger lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009.724), 

språklagen (2009:600), bibliotekslagen (2013:801), skollagen (2010:800), 

diskrimineringslagen (2008:567), socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30) samt FN:s barnkonvention artikel 29c och artikel 30. 

 

FN-resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling stödjer ett 

sektorsövergripande arbete på alla nivåer i samhället vilket är en förutsättning för 

en hållbar utveckling. De nationella minoriteternas rättigheter har direkt koppling 

till flera mål i agendan, bland annat målen om god hälsa och välbefinnande, god 

utbildning samt minskad ojämlikhet. 

 

I 1 kap. 2 §. regeringsformen finns en programförklaring för samhällets 

verksamhet vad gäller nationella minoriteter. Lagstiftningen fastslår bl.a. det 

allmännas skyldigheter att främja språk och kultur, att ge inflytande och 

delaktighet, att motverka diskriminering och utsatthet och att ge möjligheter till 

omsorg, utbildning och egen organisering. 

Vid tillämpningen av all relevant lagstiftning ska det allmännas skyldigheter 

genom minoritetslagen beaktas. 
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Hällefors kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan januari 2012. 

Detta innebär att finskspråkiga har särskilda lagstadgade rättigheter i kommunen 

enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). 

 

 
2.1.1 Bakgrund 

År 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för 

nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller 

minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). Enligt 

minoritetsspråkskonventionen måste ett landsdels- eller minoritetsspråk ha en 

historisk geografisk anknytning, skilja från landets majoritetsspråk och talas av 

tillräckligt många. Om kravet på historisk geografisk anknytning inte uppfylls 

betraktas språket som ett territoriellt obundet språk. Språk med historisk 

geografisk anknytning har starkare skydd än territoriellt obundna språk. 

 

År 2000 erkände Sverige även samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och 

romer som nationella minoriteter. De nationella minoritetsspråken är samiska, 

finska, meänkieli (språk med historiskt geografisk anknytning) samt jiddisch och 

romani chib (territoriellt obundna språk). Gemensamt för de nationella 

minoritetsgrupperna är att de har en uttalad samhörighet samt historiska och 

långvariga band till Sverige. De har även en tillhörighet som är religiös, språklig 

eller kulturell samt en vilja att behålla sin identitet. Varje individ avgör själv om 

hen tillhör någon av de nationella minoriteterna (den s.k. 

självidentifikationsprincipen). 

 

År 2009 presenterade Sveriges regering en ny minoritetspolitisk strategi i 

propositionen Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de 

nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) för att ytterligare stärka de 

nationella minoriteternas rättigheter. Regeringens minoritetspolitiska strategi 

innehåller åtgärder för att:  

• säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets minoritetskonventioner 

• bättre följa upp genomförandet av minoritetspolitiken 

• motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna 

• stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande 

• främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken. 

 

År 2019 förstärktes lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och de 

nya bestämmelserna innebär bland annat att hela eller en väsentlig del av 

verksamheten inom äldreomsorgen och inom förskolan nu ska kunna ges på 

minoritetsspråk. Kraven gäller främst minoritetsspråken finska, meänkieli och 

samiska i förvaltningsområden. Det infördes även stärkta möjligheter att få 

äldreomsorg på jiddisch och romani chib. 

 

Lagförstärkningen innebär också lagkrav på att kommuner och landsting ska sätta 

upp mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete, samt ett förtydligande av 

kommunens informationsskyldighet om de nationella minoriteternas rättigheter. 

 

Hällefors kommun ska informera den som ansöker om förskoleplats och bistånd 

inom ramen för äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och 

omvårdnad på minoritetsspråk. 
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3 Ansvarsfördelning 

Kommunstyrelsen ansvarar för:  

• Att denna policy efterlevs. 

 

Utskotten ansvarar för: 

• Att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sina verksamhetsområden, 

ta de initiativ och lämna de förslag som är nödvändiga. 

 

Kommunchefen ansvarar för: 

• Att det utfärdas gemensamma riktlinjer utifrån denna policy 

• Att genomföra uppföljning och utvärdering av policyn.  

• Att vid behov ta initiativ till förändring av policyn. 

 

Verksamhetschefer ansvarar för:  

• Att policyn för nationella minoriteter och minoritetsspråk är väl förankrad 

bland medarbetarna i berörda verksamheter samt att den efterlevs och följs 

upp. 

• Att upprätta och följa upp verksamhetsspecifika riktlinjer, rutiner eller andra 

styrdokument och se till att dessa efterföljs och är känt bland medarbetarna. 

 

 

Sverigefinska samrådsgruppen, som representerar den sverigefinska minoriteten i 

Hällefors kommun, har informerats och getts möjlighet att påverka 

Minoritetspolicyns innehåll. 
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Revidering avgift för borttappade eller förstörda 
barnmedier, dnr KS 21/00138 
 
Beslutsunderlag 
- 

Ärendet 
I höst kommer Hällefors bibliotek att träda in i Bergslagsbibblan som är 
samarbetsprojekt för biblioteken i Nora och Lindesberg och består, förutom 
av ett utvecklingsarbete, av en gemensam bokkatalog och hemsida.  I 
samband med att Hällefors ansluter träder också Ljusnarsbergs kommun in i 
gemenskapen.    
 
De fyra kommunerna bör harmonisera  avgifterna. Utifrån det är förslaget att 
Hällefors bibliotek höjer avgiften för borttappade eller förstörda medier för 
barn från 100 kr till 150 kr.  

Social konsekvensanalys 
Bergslagsbibblan möjliggör en utvecklad biblioteksverksamhet som 
kommer att gynna invånarna i Hällefors. En ökad avgift för barn är givetvis 
inte av godo – men fördelarna överväger – det är inte frekvent 
förekommande att barns medier försvinner eller förstörs.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
En ökad avgift för barn är givetvis inte av godo – men fördelarna med 
Bergslagsbibblan överväger –  det är inte frekvent förekommande att barns 
medier försvinner eller förstörs.  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Avgiften för borttappade eller förstörda barnmedier höjs från 100 kronor till 
150 kronor från och med 1 oktober 2021. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar bibliotekschef 
Karin Lundmark. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Avgiften för borttappade eller förstörda barnmedier höjs från 100 kronor till 
150 kronor från och med 1 oktober 2021. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Avgiften för borttappade eller förstörda barnmedier höjs från 100 kronor till 
150 kronor från och med 1 oktober 2021. 
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Myndighetsnämndens återrapportering till 
kommunfullmäktige, dnr KS 21/00126 
 
Kommunstyrelsen har tillställts ett underlag från myndighetsnämnden 
gällande första halvåret 2021. 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
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Information om ärendehantering från slutenvården 
första halvåret 2021, dnr KS 21/00164 

Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga 

Ärendet 
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller 
där kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna 
sjukhuset när de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att 
utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser under den första tiden 
hemma utifrån patientens behov.  
 
172 ärenden från slutenvården hanterades under första halvåret 2021. Ett stöd 
för att ta rätt beslut, vårdas i hemmet eller på sjukhus, det har pågått en massiv 
kritik mot äldrevården nationellt om att inte skicka patienter till sjukhus.  
 
Beslutstöd är ett verktyg som används av kommunens sjuksköterskor när den 
enskildes hälsotillstånd försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra var den 
fortsatta vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, 
patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till 
nästa vårdgivare säkras. 
 
Koordinatorn beskriver att läget förbättrades något under våren gällande 
planeringen från slutenvården. Dock ses en förändring, sjukhusen har önskat 
snabba på utskrivningsprocessen särskilt under de senaste månaderna. 
Riskbedömning har gjorts av medicinskt ansvariga i Norra länsdelen. 
Kommunerna har också reducerad verksamhet v 25 – v 33. Minskade 
vårdplatser på sjukhusen innebär att fler svårt sjuka skickas ut till 
kommunerna för att frigöra platser på lasarettet. 

Social konsekvensanalys 
Att vårdas på rätt vårdnivå kan vara värdefullt ur ett medborgarperspektiv. En 
trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. 
Risker och behov identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes 
behov. Koordinatorerna har delat upp sig så det alltid finns någon under 
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semestern. Sommaren är det största identifierade riskområdet som 
verksamheten har inom den kommunala hälso-och sjukvården. Baspersonalen 
med rätt kompetens och erfarenhet ersätts ofta med oerfarna vikarier många 
gånger med språksvårigheter. Det i kombination med att den legitimerade 
personalen går ner i minimibemanning och att inom kommunala 
verksamheten finns inget begränsat antal sängplatser = komplexiteten och 
riskerna försvårar arbetet med säker vård  

 

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Enligt Socialstyrelsen 1 § ska en kommun lämna ersättning till en Region för 
vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612). 
 
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter det 
att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är 
utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet 
dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar under 
en månad. Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på 
individnivå för alla patienter som vårdats mer än tre kalenderdagar som 
utskrivningsklar.  
 
En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en 
förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda 
budgeten för betalningsansvar till slutenvården. Inget köp av vårdplats har 
skett under första halvåret 2021. 
 
Facklig samverkan 
Information och samverkan har skett i den kommunala 
samverkansgruppen. 
 

--- 
 

Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige 
 



ÄRENDE- EJ UTSKR. SPÅR SPÅR SPÅR SPÅR ANTAL DYGN KOSTNAD

NYA TRANS. AKTUELLA KLARA INOM FÄRG FÄRG FÄRG FÄRG  MED  I KR FÖR
MÅNAD ÄRENDEN Föreg. mån. ÄRENDEN SPEC.MÅN GRÖN GUL RÖD BLÅ BET.ANSVAR BET.ANSVAR

JAN 30 5 35 12 7 13 3

FEB 20 12 32 4 8 16 4

MARS 23 4 27 4 5 16 2

APRIL 23 4 27 4 9 12 2

MAJ 22 4 26 3 10 12 1

JUNI 22 3 25 1 9 14 1

JULI 1

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

TOTALT 

Grönt spår:   Känd patient som har hälso- och sjukvårdsinsatser/-åtgärder i kommunal regi sedan tidigare. Patienten kan även ha sociala insatser. Patienten har vid utskrivning oförändrade behov.

Gult spår:      Känd eller okänd patient med behov av nya eller förändrade hälso- och sjukvårdsinsatser/-åtgärder i kommunal regi. Samordnad individuell plan (SIP

Rött spår:      Patient med behov av omfattande nya eller förändrade sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser. Gör en riskbedömning, ta ställning till behov av övervakning och behov av kompetens  

             som kräver utbildning av kommunens personal. SIP ska upprättas på sjukhus innan hemgång. Hänsyn ska tas till om det krävs avancerade sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i hemmet. 

Blått spår:     Känd/okänd patient endast i behov av insatser/åtgärder från socialtjänsten t.ex. hemtjänst, personlig assistans eller kontakt med socialsekreterare

              Information till kommunstyrelsen om ärendehantering från slutenvården 2021
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Behov av vård- och omsorgsboende första halvåret 
2021, dnr KS 21/00165 

 
Informationsunderlag 
Bilaga Behov av vård- och omsorgsboende första halvåret 2021 
 
Ärendet 
Under första halvåret 2021 hade 25 individer sökt och beviljats bifall enligt 
beslut om bistånd 4 kap. 1 § SoL, vård och omsorgsboende.  Av dessa 
individer har: 
 
- 13 fått erbjudande om plats 
- 13 individer har flyttat in till kommunens vård- och omsorgsboende  
- 10 individer bort på korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende 
- 1 individ bor kvar i ordinärt boende med hemtjänst i väntan på vård- och omsorgsboende 
- 1 individ har tackat nej till erbjuden plats 
 
Ej verkställda beslut enligt SoL  
Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och 
det stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller motsvarande i en 
kommun är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg 
(IVO) om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Rapporteringen 
sker efter varje kvartal. Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt 
beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning, så 
kallad återrapportering.  
 
Under första halvåret 2021 finns inga beslut som inte verkställts inom tre 
månader att rapportera till IVO.   

Social konsekvensanalys 
IVO har rapporterat att flera kommuner har tomma platser på boenden.  
Personer som har fått bifall till att flytta in på äldreboende väljer att i stället  
avstå på grund av coronaviruset, oftast med uppbackning från anhöriga. Det är  
framförallt anhöriga, men också enskilda äldre som inte vill flytta på grund av 
smittspridning. Trenden kvarstår från 2020 om att hemtjänsttagare avsäger  
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sig hemtjänst och får hjälp av anhöriga eller klarar sig helt utan hjälp.  
 
Enheten för korttidsboende Hagen som finns på Fyrklövern som var tänkt att  
användas vid ett eventuellt utbrott av Covid-19 inom omsorgen har åter öppnats  
för korttidsboende.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta  
perspektiv. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för  
sanktionsavgifter. Under första halvåret 2021 riskerade kommunen inga  
sanktionsavgifter.  
 
Facklig samverkan 

 Information och samverkan har skett i den kommunala samverkansgruppen. 
 

--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg kortfattat. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande hur pandemin påverkat viljan att 
flytta till vård- och omsorgsboende vilken besvaras av socialchef Daniel 
Åhnberg. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
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2021 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Behov av VoB 4 3 8 4 4 2

Åtgärd
Erbjuden plats i VoB, tackat ja 3 4 2 3 1
Tackat nej till erbjuden plats
Erbjuden plats i VoB, ej hunnit svara
Tar bort ansökan                                1
Korttidsplats i avvaktan på verkställighet 2 3 2 1 1 1
Växelvård 
Flyttat till annan kommun
Annat boende i annan kommun    
Hemtjänst i avvaktan på verkställighet 1
Avliden
Ansökan från annan kommun
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Barnkulturplan, dnr KS 19/00218 
 
Informationsunderlag 
Barnkulturplan Hällefors kommun Region Örebro län 
Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2020-06-09 § 
 
Ärendet 
Kulturskolan tog utifrån direktiv i Region Örebro under 2019 fram en 
barnkulturplan för Hällefors kommun. Barnkulturplanen är en förutsättning 
för att kunna samverka med Regionens företrädare inom området. 
 
Barnkulturplanen innehållet bland annat de mål som verksamheten ska sträva 
emot, liksom en tillhörande handlingsplan med aktiviteter. Även 
organisationen och den mot barnkultur relaterade ekonomin beskrivs. 
Barnkulturplanen som är framtagen för år 2021-2023. 
 
Barnkulturplanen har omarbetats efter beslut om ny policy för kulturskolan i 
Kommunfullmäktige.  
 

Ekonomi 
Efter framtagandet av barnkulturplanen erhåller kommunen bidrag från 
Region Örebro för arbetet.  

 
Folkhälsa 
Kulturaktiviteter har bland annat positiv inverkan på grundskolans resultat 
och därmed också på den framtida hälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet ställer Tobias Nygren (C) 
fråga gällande ung peng-bidragen vilken besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
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Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
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1. Inledning  

Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar 
kreativitet, fantasi, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar 
förutsättningar för både aktivitet och eftertanke. Det är en demokratisk rättighet för 
barn och unga att på lika villkor få ta del av och utforska olika former av 
konstnärliga uttryck och kultur. Arbetet med att inkludera alla barn och unga i 
kulturen behöver ständigt hållas levande. Ambitionen är på sikt att barn och unga 
ska ges möjlighet att delta i arbetet med denna plan. 
 
 

Kultur av, med och för barn och unga 

Barn- och ungdomskultur kan delas upp i kultur av, med och för barn och unga.  

∙ Kultur av barn och unga är ett eget skapande och ett uttryck som ingen vuxen 
styr över, till exempel spontana lekar, rollspel och all form av eget 
kulturskapande. 

∙ Kultur med barn och unga sker tillsammans med pedagoger, konstnärliga ledare 
eller andra vuxna på fritiden och i skolan. Det kan också vara tillsammans med 
kulturutövare vid speciella tillfällen. Exempel på kultur med barn och unga är 
utövandet av olika traditioner, kulturskolans verksamhet, föreningslivet och i 
studieförbund.   

∙ Kultur för barn och unga är producerad av vuxna och är upplevelser 
av kultur, till exempel teaterbesök, dansföreställningar, filmvisningar, 
och festivaler.  
 
 

2 Målsättning 

Hällefors kommun skall ha som målsättning att: 
 
1. Ge barn och ungdomar förutsättning att tillgodose sina rättigheter enligt 

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter:  
 

artikel 27: Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att 
njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess 
förmåner.  

 
2. Ge barn och ungdomar förutsättning att tillgodose sina rättigheter enligt 

artikel 2, 6, 13, 31.1och 31.2 i barnkonventionen: 
 

- Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
- Artikel 6: Barn har rätt till liv och utveckling.  



- Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka 
sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter. 
- Artikel 31.1: Barn har rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och 
konstnärliga livet.  
- Artikel 31.2: respektera och främja barns rätt att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet, samt uppmuntra tillhandahållandet av 
lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt 
för rekreations- och fritidsverksamhet. 

 
3. Alla barn och ungdomar skall ha tillgång till ett rikt och varierat 

kulturutbud. 
 

4. Alla barn och ungdomar ska ha rätt till sitt eget skapande. 
 

5. Alla barn i förskolan från 3 år till grundskolans årskurs 9 ska ges 
möjlighet att få se minst en professionell kulturupplevelse under skoltid 
per läsår. 
 

6. Utöka de professionella kulturupplevelserna/skolföreställningarna till 
Pihlskolan när möjlighet ges (ekonomisk och tidsmässigt) så även 
gymnasieeleverna får uppleva professionell kultur under skoltid. 

  
3 Syfte 

Barn- och ungdomskulturplanen ska styra beslut och vägleda det praktiska 
arbetet i kommunen. Planen kan också fungera som inspiration för 
föreningar, studieförbund, församlingar och andra kulturaktörer.  
 
4 Ansvarsfördelning 
 
Kulturskolan 
Hällefors kommun har sedan 1991 drivit kommunal Kulturskola med två 
fritidsklubbar och ett starkt samarbete med grundskolan. Alla elever i årskurs 1 har 
dans på schemat och i årskurs 4 en timmes teater i veckan. Kulturskolan håller i 
förberedelsekurser i bild och musik för gymnasiet och estetiska kurser för 
särskolan. Kulturskolan ger egenproducerade föreställningar till förskola, 
grundskola och allmänheten. Kulturskolan arrangerar och ansvarar för sommarjobb 
med kulturinriktning till kommunens ungdomar. Samt erbjuder kursverksamhet i 
musik, teater, dans, bild och form med mera till barn och unga mellan 4-20 år. 

Hällefors elever får i stor utsträckning möta och själva utöva estetiska ämnen 
genom skolan och kulturskolan. Forskning visar att när vi skapar och upplever 
kultur gynnar det vårt lärande, berikar vår kreativitet, främjar gemenskap och 
stärker självkänslan. Därför är det viktigt att barnen inte enbart får skapa själva 
utan även får se och uppleva professionell kultur.  

 
  Skolföreställningar 



Arbetet kring skolföreställningar är organiserat utifrån en kultursamordnare, 
kulturombud och elevrepresentanter. 

Kultursamordnaren (uppdraget ligger hos kulturskolechef) är drivande och spindeln 
i nätet. Denna håller kontakten med kulturutövare och deltar på utbudsdagen i Örebro. 
Den har ett nära samarbete med rektorerna och förskolans och skolans kulturombud. 
Samordnaren bokar alla föreställningar och håller i allt som rör bokningen, som att 
hitta lämplig lokal, se till att rätt förutsättningar finns, informera och ha kontakt med 
skolan, boka bussar, föra statistik med mera. 

Elevrepresentanterna deltar också på utbudsdagen, de får betygsätta och skriva 
kommentarer om alla föreställningar de ser. Sedan kallar samordnaren dem till ett 
möte och lyssnar av och sammanställer deras tankar och önskningar. Finns det en 
tydlig önskan ska samordnaren, utifrån att förutsättningarna finns t.ex. passande lokal 
och ekonomi, boka den gruppen. 

Kulturombuden är lärarrepresentanter från grundskolans alla stadier samt från 
förskolan. De deltar i den mån det är möjligt på länets kulturutbudsdag. De får 
information av samordnaren och är med i planeringen av bokningarna. 

 

Övriga kulturprojekt 
 

Kulturskolan och grundskolan har sedan flera år tillbaka ett nära samarbete 
med Örebro Teater i ett läsförståelseprojekt. Eleverna i årskurs 4 får möta 
teaterns olika yrkeskategorier såsom skådespelare, maskör, manusförfattare, 
regissör med mera. Samt att hela årskurs 4 varje läsår åker på guidat 
studiebesök till Örebro Teater.  

 
Genom Kulturskolesamverkan i Örebro län bedrivs samverkan mellan länets 
kultur-  och musikskolor och länets olika kulturaktörer, för att bland annat öka 
utbudet för eleverna och skapa erfarenhetsutbyte mellan pedagoger. 

 
Förskolan gör årliga besök på hembygdsgårdarna i kommunen. Där de bland 
annat får uppleva gamla hantverksmetoder och prova på slöjd i olika former. 

 
Alla elever på gymnasieskolan gör en teater/musikalresa till Stockholm i 
samverkan med svenska.  

 
 

 

 

 

Kultur med externa medel 
Skapande skola – kultursatsningar i grundskolan   



Kulturrådet har sedan januari 2008 regeringens uppdrag att fördela pengar till 
kulturinsatser i grundskolans årskurs 1-9. Målet är att långsiktigt integrera kulturen 
i skolan. Bidraget söks årligen av kulturskolechef. Bidrag kan sökas för inköp av 
professionell kultur, med fokus på elevers eget skapande samt för att stärka 
strukturer och samverkan mellan kulturlivet och skolan.  

 
Utvecklingsbidrag till Kulturskolor.  
Syftet är att främja den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda 
barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga 
uttryckssätt. Syftet är också att främja den kommunala kulturskolans 
möjligheter att erbjuda såväl fördjupning som bredd i undervisningen med 
utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar. Bidraget söks årligen 
från Kulturrådet av kulturskolechef. 
   
KulturPeng  
KulturPeng är en subvention inom modellen KulturKraft som medverkande 
kommuner och fria huvudmän erhåller vid köp av workshops, föreställningar, 
aktiviteter och besök ur det regionala kulturutbudet. Modellen syftar till att 
stärka arbetet med kultur för barn och unga i förskola, skola och gymnasium. 
KulturPeng utgår med 18 kr/barn mellan 3-19 år som bor i respektive 
kommun eller är inskriven på enskild fri huvudmans verksamhet och ska 
komplettera kommunens/verksamhetens egna finansiella satsningar på kultur 
för barn och unga. Region Örebro län har uppdraget att ansvara för och 
administrera KulturPeng. 

Ung peng  
Ung peng är ett samarbete mellan kommunen och Region Örebro län. Det är 
en möjliggörare för ungdomar mellan 13-25 år att själva kunna söka så 
kallade “snabba pengar” för att arrangera kultur till målgruppen 13-25 år. 
Kulturskolechefen är kontaktperson både gentemot regionen och 
ungdomarna. 

 

Eftersom kommunen inte styr över de externa medlens varande eller 
utformning, kan de under tiden för kulturplanens giltighet (2021-2023) 
förändras eller tas bort. Dessa bidrag är en förutsättning för att kunna 
genomföra kulturplanen. 
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Information ombyggnation Kommunhuset, dnr KS 
19/00067 
 

 Nuläge 
Entréplan och plan 2 i huvudbyggnaden är klara och biblioteket flyttade in 
den 23/8 efter att slutbeskedet för verksamheten beviljats samma dag. I 
källarplanet har det under sommarens skyfall uppstått fuktproblem. I 
dagsläget är det oklart vad som orsakat problemen och utredning pågår. Först 
när orsaken till fuktproblemen är åtgärdade kan färdigställande genomföras. 
Detta förväntas kunna påbörjas inom de närmaste dagarna.  
 
I flygelbyggnaden pågår bland annat färdigställande av innerväggar.  
Även utvändiga markarbeten pågår.  
 
Tidplan 
Slutbesiktning av lokaler för individ- och familjeomsorgen, hemtjänsten, 
arbetsmarknadsenheten och Lärcentra kommer att ske den 14/10 och vara 
klara att ta i bruk den 1/11. Slutsamråd med byggnadsnämnden kommer att 
äga rum den 12/10. 
 
Ekonomi 
Budget för projektet uppgår till 35,7 mkr. Hur fuktproblemen kommer att 
påverka utgifterna är i dagsläget oklart. Dräneringsarbeten längs den norra 
fasaden tillkommer för att avhjälpa problemen men bedöms i dagsläget 
rymmas inom de 10 procent som finns avsatta för oförutsedda utgifter.  
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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Information nybyggnation av förskola, dnr KS 18/00060 
 

 Nuläge 
Slutbesked för förskoleverksamheten beviljades den 16/8 och verksamheten 
tog byggnaden i bruk dagen därpå.  Säkerhetsbesiktning av lekredskap 
genomfördes den 16/8 och slutbesiktning av markentreprenaden den 19/8. 
Entreprenaden godkändes vid besiktningen. Dock återstår planteringsarbeten 
och iordningsställande av en större gräsyta. En utvärdering av projektet 
kommer att genomföras under hösten. 
 
Tidplan 
Åtgärder av besiktningsanmärkningar efter entreprenadbesiktningen pågår. 
Plantering av växter kommer att påbörjas 6/9 och tar cirka 2 veckor. Den 
återstående gräsytan kommer att  förses med färdig grästorv även det den 6/9.  
Växtetableringsbesiktning kommer att genomföras i juni 2022. 
 
Ekonomi 
Budgetsumman för projektet uppgår till totalt 27,6 mkr. Projektet är inte 
slutfakturerat men beräknas bli cirka 1,7 mkr dyrare än budgeterat. Det beror 
bland annat på flera tillkommande krav i bygglovsprocessen såsom 
bullerutredning och därefter uppförande av ett bullerplank. Även saneringen 
som var tvungen att utföras då gamla husgrunder med osorterat byggmaterial 
kom fram i samband med grundläggningsarbetet har resulterat i behov av fler 
åtgärder vad gäller finplaneringen av utemiljön. Från början planerades 
vegetationen på stora ytor av gården behållas. Eftersom dessa grävdes bort vid 
saneringen har utgifter för iordningställande av dessa ytor tillkommit. Den 
enskilt största posten av tillkommande utgifter uppgår till 672 tkr och avser så 
kallad varmgrund vilket innebär lägre framtida uppvärmningskostnader. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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Information nybyggnation av simhall, dnr KS 20/00264 

 
Nuläge 
Under augusti har förberedelser för att gjuta plattan genomförts. Isoleringen 
under plattan är i stor sett klar, och arbete med formar och armering har 
kommit igång. 
 
Som tidigare informerats har vissa underleverantörer aviserat prisökningar på 
grund av pandemi och/eller barkborreangrepp. Frågan om vem som ska betala 
eventuella fördyringar kommer vi att skjuta på framtiden tills vi vet mera om 
hur myndigheterna hanterar detta. 
 
En illustratör har varit på besök för att kunna ge förslag på utsmyckning inne i 
bassänghallarna. Vi kommer att återkomma till förvaltning och politisk 
organisation med förslag. Vi har också förstått att Aspe-tavlan från plenisalen 
finns tillgänglig, och den skulle av flera skäl vara kul att använda i badhuset.   
 
Arvsfondsansökan kring konstgräs är inlämnat av HAIF. Vi återkommer med 
förslag på finansiering när vi vet kommunens del i kostnaden.  
 
Material (grus) från Hällevi har använts på olika ställen. Vi har själva använt 
en del för att fylla ut området kring trappan. En fråga om mycket material har 
kommit från Saxå golfklubb. Vi är givetvis positiva till att de får hämta, men 
frakten skulle kosta mycket pengar för dom. Dessutom krävs troligen 
marklov/bygglov.  

 
Hockeyn har fått ett provisoriskt avlopp. Vi ställer till med problem för dom i 
deras verksamhet, men vi försöker lösa det så gott vi kan.  
 
Arbetet med hur den framtida driften ska se ut har startat upp på allvar. En 
annons på chef för badhuset kommer att komma ut under tidig höst. 

 
Tidplan 
Inga ytterligare förseningar har tillkommit efter saneringen, men det är 
osäkert om leverans av material kan ske i rätt tid. Förseningar i ett led kan 
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påverka även andra områden. Eftersom arbetet förskjutits in i vintern kan 
stora snömängder också vara ett hinder. 
 
Den totala förseningen (den tid saneringen tog) är 11 veckor, men vi vet inte 
riktigt ännu hur mycket som går att arbeta ifatt. Mycket är avhängigt av hur 
vintervädret blir, men vi kommer inte att ta kostnader för att skynda på 
arbetet. Bedömningen är att det är bättre att arbeta efter den plan som finns. 

 
Ekonomi 
Det är fortfarande lite oklart hur åtgärder på området ska bokföras. Fokus just 
nu är på att kostnadseffektivt få till stånd en funktionell idrottsplats med hög 
kvalitet, och om investeringskostnader hamnar i badhusets kontering eller inte 
är i detta skede mindre intressant. Alla kostnader redovisas öppet och 
projektförs.  

  
För ytterligare diskussion 
Entreprenören konstaterar att återkommande strömavbrott är ett problem för 
verksamheten. En del avbrott går att förklara med åska, men det förekommer 
även oförklarliga strömavbrott från leverantören. Detta är inte minst ett 
problem med de stora regnmängder som ska pumpas bort från utrustning.    
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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