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Datum  
2017-02-06  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
kallas härmed till sammanträde 2017-02-21 kl. 13.00 i Folkets Hus, 
Hällefors för att behandla följande ärenden: 
 
Före mötets öppnande informerar revisorernas ordförande Torbjörn Ström om 
revisionsplanen för 2017. 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. 

 
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 Förutsättningar för att bygga simhall mm, dnr KS 15/00344 
 
8 Kommunala idrotts- och motionsanläggningar, dnr KS 16/00341 
 
9 Tilläggsbudgetering för bowlinghallen år 2017, dnr BN 14/00115 
 
10 Yttrande över Emil Gustafssons (GL) motion om säkra skolvägar, dnr KS 

14/00050 
 
11 Yttrande över Per Grängstedts (LPO) motion om viltförvaltning, dnr KS 

16/00208 
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12 Yttrande över Berit Qvarnströms (V) mfl:s motion om planering av 
resurser i äldreomsorgen, dnr KS 16/00300 

 
Informationsärenden 
 
13 Information från kommunfullmäktiges beredningar, ej bilaga 

 
14 Säkerställande av avtalsefterlevnad fastighetsförvaltning, dnr KS 

17/00021 
 
15 Kompetens- och kunskapsanalys av Hällefors kommun, dnr KS 16/00202 
 
16 Förvaltningsrättens dom, upphandlingsskadeavgift Björskogsnäs, dnr KS 

16/00037 
 
17 Finansiell rapport december 2016, dnr KS 17/00055 
 
18 Revisionsplan för 2017 
 
Delgivningsärenden 
 
19 A)Yttrande från Bergslagens kommunaltekniks, BKT, direktion avseende 

delårsrapport, dnr KS 16/00269 
B) Revisorernas granskning av underhåll inom VA-verksamheten, dnr KS 
17/00042 
C) Revisorernas granskning av kommunens lokalplanering, dnr KS 
17/00041 
D) Revisorernas granskning av strategier för rekrytering av chefer och 
andra nyckelpersoner, dnr KS 17/00039 
 

 
 
Susanne Grundström 
ordförande 
 

Mathias Brandt 
   kommunsekreterare 
 
   
    





 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro  
712 83 Hällefors Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950  
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Förutsättningar för att bygga simhall m m, dnr KS 15/00344 

 
Beslutsunderlag 
Rapport Komplettering av ekonomiska förutsättningar för att bygga en 
simhall m m, daterad 2016-11-24 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-08 § 159 
Driftkalkyl för simhallsprojektet, daterad 2016-09-24 
Likviditetskalkyl för simhallsprojektet, daterad 2016-09-24 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-08 att återremittera ärendet för 
komplettering med en 10-årig investeringsplan samt analys av de ekonomiska 
förutsättningarna för drift av simhallen på lång sikt.   

 
Ekonomi 
Kommunförvaltningen har sammanställt en rapport som innehåller en 
beskrivning av hur investeringen påverkar kommunens balansräkning samt 
resultaträkning. Rapporten innehåller även ett avsnitt gällande en 10-årig 
driftplan för kommunen samt ett förslag på investeringsplan för åren 2017-
2026 för Hällefors kommun utifrån nu gällande kända förutsättningar. 
Investeringsplanen är utarbetad utifrån genomförda projekteringar som är 
beslutade i kommunstyrelse eller direktion. 
 
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. 

 
 

Förslag till beslut 
 
Alternativ 1: 
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- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bygga en simhall enligt inkommet 
anbud. 

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att löpande informera om projektet. 

 
- Hällefors kommun får nyupplåna maximalt 30 miljoner kronor med en 

investeringsvolym på 69 miljoner kronor. 
 
Alternativ 2: 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda lokalbehovet och dess 

konsekvenser då en simhall inte byggs, utifrån verksamhetsbehovet inom 
området skola och fritidsverksamhet. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt. 
 
Allan Myrtenkvist (S), Per Karlsson (M) och Ronnie Faltin (S) yrkar bifall till 
alternativ 1. 
 
Ritha Sörling (V) ställer fråga gällande intäkter vilken besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ritha Sörling (V) ställer fråga gällande andra investeringar under en 
tioårsperiod vilken besvaras av Allan Myrtenkvist (S), Christina Johansson 
(M) och tf kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) önskar till protokollet att han stödjer alternativ 2. 
 
Ritha Sörling (V) önskar till protokollet att hon återkommer med 
ställningstagande i samband med kommunstyrelsens behandling av ärendet. 
 
Ewa Stålberg och Christina Johansson, båda (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på Allan 
Myrtenkvists (S) mfl:s yrkande vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bygga en simhall enligt inkommet 
anbud. 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att löpande informera om projektet. 

 
Hällefors kommun får nyupplåna maximalt 30 miljoner kronor med en 
investeringsvolym på 69 miljoner kronor. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar idrottslärarna Greta 
Hidén och Maria Palm Lahti, som bjudits in av ordförande Annahelena 
Jernberg (S), utförligt. 
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Christina Johansson (M) ställer fråga gällande vilka konsekvenserna blir av 
betyget F, vilken besvaras av Greta Hidén och Maria Palm Lahti. 
 
Anne Horneman (S) ställer fråga gällande hur många timmar undervisning 
som förloras i samband med simresor till andra kommuner vilken besvaras av 
Greta Hidén och Maria Palm Lahti. 
 
Ewa Stålberg (M) ställer fråga gällande lokaler för idrottsundervisning vilken 
besvaras av Greta Hidén och Maria Palm Lahti. 
 
Christina Johansson (M) ställer fråga gällande behovet av bollhall vilken 
besvaras av Greta Hidén. 
 
Anne Horneman (S) ställer fråga gällande kvällsundervisning vilken besvaras 
av Greta Hidén. 
 
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande hur urval av elever görs vid 
simundervisning i Ljusnarsberg vilken besvaras av Maria Palm Lahti. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga gällande alternativa lösningar för 
simundervisningen vilken besvaras av Maria Palm Lahti och Greta Hidén. 
 
Efter detta utgår idrottslärarna Greta Hidén och Maria Palm Lahti. 
 
Annahelena Jernberg (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag samt att 
idrottslärarnas skriftliga underlag som skickats till kommunstyrelsen tidigare, 
ska biläggas handlingarna till kommunfullmäktige. 
 
Christina Johansson (M), Allan Myrtenkvist (S), Anne Horneman (S), Marjo 
Pruuki (S) och Ewa Stålberg (M) ansluter till Annahelena Jernbergs (S) 
yrkande. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar på alternativ 2 i förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Ritha Sörling (V) ansluter till Lars-Göran Zetterlunds (C) yrkande. 
 
Emil Gustafsson (GL) yrkar avslag. 
 
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om arbete gentemot riksdagen gällande 
skollagens konsekvenser vilken besvaras av Annahelena Jernberg (S). 
 
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande andra småkommuners hantering 
av simundervisningen vilken besvaras av kommunsekreterare Mathias Brandt. 
 
Berit Qvarnström (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annahelena Jernberg föreslår följande propositionsordning: Först 
ställs Emil Gustafssons (GL) mot Lars-Göran Zetterlunds (C) yrkanden, och 
därefter det segrande mot allmänna utskottets förslag. Propositionsordningen 
godkänns. 
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Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer Emil Gustafssons (GL) 
avslagsyrkande mot Lars-Göran Zetterlunds (C) yrkande och finner att Lars-
Göran Zetterlunds (C) yrkande vinner bifall. 
 
Därefter ställer ordförande Lars-Göran Zetterlunds (C) yrkande mot allmänna 
utskottets förslag med det egna tilläggsyrkandet och finner att allmänna 
utskottets förslag med det egna tilläggsyrkandet vinner bifall. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Idrottslärarnas skrivelse biläggs kommunfullmäktiges handlingar. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bygga en simhall enligt inkommet 
anbud. 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att löpande informera om projektet. 

 
Hällefors kommun får nyupplåna maximalt 30 miljoner kronor med en 
investeringsvolym på 69 miljoner kronor. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Emil Gustafsson (GL) till förmån för eget yrkande, 
Berit Qvarnström och Ritha Sörling, båda (V), skriftligen, Lars-Göran 
Zetterlund (C) till förmån för eget yrkande, samt Fredrik Dahlberg (SD).  
 













Till kommunstyrelsen 31/1 2017 med anledning av beslut om simhall i Hällefors kommun 
 
Innan ett beslut tas om simhallens vara eller icke vara i Hällefors, vill vi idrottslärare som ansvarar för 
simundervisningen i Hällefors kommun, att ni ska vara medvetna om hur simundervisningen i 
dagsläget fungerar i kommunen och vilka konsekvenser det får. 
 
I kunskapskraven för Idrott och hälsa på grundskolan står klart och tydligt att eleven ska kunna 
simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven ska även kunna hantera nödsituationer vid 
vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. I det centrala innehållet för Idrott och 
hälsa 1 på gymnasiet står att undervisningen ska behandla “säkerhet i samband med fysiska 
aktiviteter och friluftsliv” samt “åtgärder vid skador och nödsituationer, t ex livräddande aktiviteter 
vid blödning och drunkningstillbud”. 
 
I dagsläget ser simundervisningen i Hällefors kommun ut som följer: 
Under åk 2 får alla elever åka på simskola i Filipstad som mest vid tio tillfällen. De elever som kan 
simma 25 m, får endast deltaga de första fem gångerna för att sedan lämna plats till de elever i åk 3 
som ej är simkunniga och behöver träna mer. Endast några elever får möjlighet att prova på ryggsim 
eftersom det inte hinns med. Under åk 4 gör eleverna ett nytt simprov där de ska klara delmålet 100 
m bröstsim och 25 m ryggsim. Ingen möjlighet till träning innan ges. De elever som inte klarar 
delmålet, erbjuds simträning vid ett tillfälle/termin. Under åk 3 och 5 ges ingen möjlighet till 
simträning för de som kan simma, men de som ej är simkunniga erbjuds simträning vid ett 
tillfälle/termin. I åk 6 när det är dags att få betyg, åker eleverna till Filipstad och gör simprov. Ingen 
möjlighet till träning ges. I åk 9 görs ett nytt simprov och livräddning genomförs. 
På gymnasiet åker eleverna till Nora vid ett tillfälle för att eleverna ska få visa sina kunskaper. Att 
Pihlskolan åker till Nora beror på att eleverna har busskort så att kostnaden för buss kan undvikas. 
För de som ej är simkunniga finns möjlighet att åka med en annan grupp vid ett tillfälle. 
 
Aktuella siffror för grundskolan för de som ej klarat kunskapskravet att simma 200 meter och alltså 
inte kan få godkänt betyg i Idrott och hälsa är: 
 
Åk 9 15 st av 75  (20%) 
Åk 8 24 st av 80  (30%) 
Åk 7 12 st av 56  (18%) 
 
När det gäller gymnasiet läser de elever som går på Introduktionsprogrammet (IM), grundskolans 
Idrott och hälsa. De elever som läser på övriga program läser kursen Idrott och hälsa 1. Betyg i Idrott 
och hälsa 1 ges vid kursslut andra året. För gymnasiet finns inga aktuella siffror hur många elever 
som inte är simkunniga, då simning ej har kunnat genomföras med nuvarande elever än. Utifrån det 
eleverna säger är det en mycket hög andel som inte kan simma. 
 
Simundervisningen i Hällefors kommun är i dagsläget bristfällig. Eleverna ges inte möjlighet att träna 
tillräckligt under skoltid, det finns egentligen bara utrymme för att testa av deras kunskaper. Dels är 
det en ekonomisk fråga eftersom det krävs buss att ta sig till Filipstad och även extra personal krävs 
då minst två pedagoger måste åka med ur säkerhetssynpunkt. Dessutom behövs vikarier till den 
ordinarie undervisningen som lärarna har. Kostnaden för en resa med en enda klass innebär alltså 



kostnader för en stor buss och minst två extra personal. Dessutom påverkas den ordinarie 
undervisningen negativt. Det är svårt att hitta vikarier och när samma lärare åker på simresa flera 
veckor i sträck med olika klasser och eleverna får olika obehöriga vikarier varje gång, blir 
undervisningen självklart lidande. De få tillfällen som eleverna får träna att simma gör att många 
elever inte har någon vattenvana och är väldigt rädda i närheten av vatten. Många har dessutom 
väldigt dålig teknik, vilket gör att de även har svårt att klara livräddningen. Elever som är sent 
anlända till Sverige, har i stort sett ingen chans att nå målen eftersom de inte får någon möjlighet att 
träna simning om de inte har någon som kan hjälpa dem på sin fritid. 
Att eleverna har simundervisning i åk 2, gör simprov i åk 4 och sedan ett simprov inför 
betygssättningen i åk 6, är intressant att jämföra med andra ämnen. Tänk om eleverna skulle ha 
matteprov i åk 6 där ett kunskapskrav skulle testas, trots att de inte har haft någon undervisning på 
området sedan åk 2 förutom ett prov i åk 4…? 
 
Eftersom vi hyr simhall i andra kommuner, kan vi aldrig boka tider förrän deras egna skolor har bokat 
tider. Det betyder också att vi får ta eventuella strötider som finns kvar, vilket nästan alltid handlar 
om lunchtider och vi får reda på dem med kort varsel. Att inte kunna planera i förväg är ett problem 
när många andra lektioner i andra ämnen och kurser påverkas. Eleverna riskerar att inte nå målen 
även i andra ämnen och kurser.  
 
Under höstterminen var simhallen i Nora stängd p g a renoveringar, vilket har gjort att gymnasiet 
inte har simmat i år. För att eleverna på gymnasiet överhuvudtaget ska hinna med att simma nu i 
vår, åker en idrottslärare till Filipstad på kvällstid med eleverna på Introduktionsprogrammet. 
Skolans minibuss används, vilket gör att bara sex elever kan åka åt gången. Gruppen är 28 stycken, 
vilket gör att det blir fem grupper och att det tar fem veckor på kvällstid innan alla elever ha fått åka 
med en gång och göra ett simprov. De elever som inte kan simma kommer att få åka minst en gång 
till, men man lär sig inte att simma på två gånger.Läraren gör det utanför sin ordinarie arbetstid och 
extra personal behövs dessutom vid alla tillfällen. Ingen möjlighet finns att åka med eleverna mer än 
en gång under ordinarie skoltid eftersom 1,5 h simning i Nora plus resa med buss tur och retur tar 
nästan en hel skoldag. Eleverna behöver ha sina ordinarie lektioner för att klara målen i övriga 
kurser. 
 
Om det fanns en simhall i Hällefors kommun skulle all simundervisning kunna ske på ordinarie 
lektionstid med ordinarie personal. Undervisningen skulle också kunna genomföras kontinuerligt och 
inte enbart bestå av simprov som “undervisningen” i stort sett består av idag. Förhoppningsvis skulle 
det även leda till fler simkunniga i kommunen samt även fler elever som inte är rädda för vatten i en 
kommun med drygt 400 sjöar. Det skulle även minska trycket på Sporthallen så att alla lektioner kan 
genomföras på skoltid. I dagsläget har vi lektioner förlagda till kvällstid samt även i Grythyttan för att 
alla ska få plats. 
 
Kommunen måste ta sitt ansvar för att alla elever i kommunens skolor ska kunna få möjlighet att lära 
sig simma och klara skolans mål. 
 
Mvh 
/Idrottslärarna i Hällefors kommun  
Greta Hidén, Johan Berglund, Maria Palm Lahti, Sanna Andersson, Torgny Sundkvist 



 

 E-post  Organisationsnr  
HÄLLEFORS KOMMUN kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 
Ekonomi- och IT-enheten Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3 
712 83 Hällefors Hällefors     
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1 Inledning 

Kommunförvaltningen har av kommunfullmäktige erhållit i uppdrag att 
komplettera utredningen om förutsättningar av att bygga en simhall m m vad 
gäller ekonomin. Förvaltningen ska presentera en 10-årig investeringsplan 
utifrån nu kända faktor och beskriva framtida driftkostnader för en eventuell 
simhall. 
 
2 Investering  

En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. 
Avkastningen i detta projekt kommer i form av minskade kostnader. 
Kommunen har idag riktlinjer för vilka åtgärder som får definieras och 
redovisas som en investering. En investering som kommunen gör måste 
betalas direkt när investeringen genomförs och bekostas genom den likviditet 
som kommunen har eller genom nyupplåning av låneinstitut, som leder till 
ökad låneskuld.  
 
2.1 Hur påverkar investeringen kommunens balansräkning? 
Enligt framtagna kalkyler och inkommet anbud kostar det 69 miljoner kronor 
att bygga en simhall och omklädningsrum, vilket blir en tillgång för 
kommunen inledande året. Investeringen är en utgift för kommunen och 
påverkar aldrig kommunens resultaträkning. En utgift uppstår vid 
anskaffningstillfället och avser priset av resursanskaffningen.  
 
  Tillgångarna   Likviditeten 
  ökar med    minskar med 
  69 mkr    39 mkr och  
    låneskulden ökar 
    med 30 mkr
  
 
2.2 Hur påverkar investeringen kommunens resultaträkning? 
Utifrån framtaget underlag och inkommet anbud beräknas kommunens 
kostnader för första helåret att kosta cirka 4,5 miljoner kronor. Kostnad 
uppstår i samband med att resurser förbrukas, inte inköps. Denna kostnad är 
uppdelad i ökade kostnader samt antaganden om ökade intäkter.  

 
2.2.1 Driftkostnader 
Driftskostnaden för projektet avser drift och underhåll för anläggningen samt 
personalkostnader. Fastighetsunderhållet bygger på ett snittantagande, vilket 
innebär att anläggningen inte kommer att ha ett behov av underhåll på  
0,2 miljoner kronor de första åren.  
 
Personalbemanningen är högt beräknat utifrån ytterligare en genomgång. 
Beräknad personalåtgång kommer även att ha förutsättningar att kunna vara 
tillgänglig i nuvarande sporthall. 
 
En dubbel drift beräknas kosta högst 1,3 miljoner kronor i bruttokostnad, 
vilket troligen kommer att uppvägas av ökade intäkter för de som kommer att 
bada.  
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Enligt Sveriges kommuner och landstings prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i 
löpande och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser 
kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså 
av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på 
arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redovisas 
SKL:s senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2015–2020. 
Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från 
löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med samma förutsättningar som 
används i SKL:s kalkyler.  
 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arbetskraftskostnader 3,4% 3,6% 3,0% 3,2% 3,4% 3,4%
Övrig förbrukning 1,6% 2,0% 2,1% 2,4% 2,6% 2,6%
Prisförändring 2,8% 3,0% 2,7% 2,9% 3,2% 3,2%
 
Det innebär att kommunens sammantagna kostnad för drift, underhåll och 
personalkostnader på 2,3 miljoner kronor årligen beräknas öka med cirka 
3 procent, vilket motsvarar 69 000 kronor. 
 
2.2.2 Avskrivningskostnader 
Avskrivning är en redovisningsterm som syftar till att i bokföringen redovisa 
kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och att därmed uppta 
kommunens tillgångar till deras verkliga värde/bokfört värde. Avskrivningar 
syftar också till att fördela kostnaderna för en tillgång över samma tid som 
tillgången bidrar till intäkter s k matchningsprincipen. 
 
Avskrivningen sker efter gällande lagstiftning och antal år som tillgången 
beräknas ha i ekonomisk livslängd s k avskrivning enligt plan, som ska 
motsvara den ungefärliga värdeminskningen på anläggningen. Det innebär att 
den totala investering som görs ett enskilt år delas upp som kostnad under 
flera år. Denna årliga kostnad ska då mötas av de årliga intäkter som 
kommunen erhåller av skatter och bidrag. 
 
Det framgår av framtaget underlag att ökade kostnader i form av 
avskrivningar för kommunen blir maximalt 2,8 miljoner kronor årligen. 
 
2.2.3 Komponentavskrivning 
Från och med år 2016 kommer kommunen att tillämpa komponentavskrivning 
på alla nya investeringar enligt ny lagstiftning och på allt gammalt från och 
med verksamhetsår 2018. Komponentavskrivning innebär att en investering 
delas in i olika komponenter utifrån nyttjandetid. När en komponent efter 
nyttjandetidens slut är fullt avskriven kommer det att bli frågan om en ny 
investering, en så kallad komponentinvestering. Avskrivningen sker linjärt 
över nyttjandetidens antal år.  
 
I underlaget har förvaltningen räknat med en genomsnittlig nyttjandetid på 
hela projektet på 25 år, vilket är enligt försiktighetsprincipen. Exempelvis har 
en stålbassäng en oändlig nyttjandetid och motsvarar drygt 3 miljoner kronor 
av hela projektets utgift. Det finns även ett andrahandsvärde på stålbassängen.  
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2.2.4 Internränta 
Alla verksamheter inom kommun som genomför investeringar får betala en 
internränta till kommunens finansförvaltning för de likvida medel som tas i 
anspråk. Denna ränta bekostas av verksamheten och erhålls av 
finansförvaltningen, vilket totalt för kommunen innebär ett nollsummespel 
under ett verksamhetsår.  
 
I underlaget har förvaltningen räknat med en internränta på två procent, vilket 
motsvarar 1,4 miljoner kronor, och utgår från bokfört värde. Kommunen 
tillämpar Sveriges kommuner och landstings rekommendation för den interna 
räntesatsen och år 2017 är internräntan satt till 1,75 procent, vilket innebär en 
volym på 1,2 miljoner kronor.  
 
2.2.5 Finansiella kostnader 
Projektet kostar totalt 69 miljoner kronor och enligt beräkningar från 
förvaltningar kommer kommunen att som mest att behöva öka låneskulden 
med 30 miljoner kronor under byggnationstiden. Denna nyupplåning innebär 
en ökad räntekostnad som måste hanteras av kommunens resultat. Just nu är 
räntenivån gynnsam och kommunen kan idag erhålla ett lån med 0,5 procent 
ränta, vilket motsvarar 150 000 kronor i årlig kostnad. I framtaget underlag 
har förvaltningen räknat med en tre procentig ränta utifrån 
försiktighetsprincipen, vilket istället motsvarar 900 000 kronor.  
 
Förvaltningen räknar med att lånet ska amorteras årligen, vilket innebär att 
räntekostnaderna framöver minskar årligen vid en oförändrad räntesats. Skulle 
räntorna däremot öka kommer räntekostnaderna att påverkas om kommunen 
har valt att ha rörlig ränta. Förvaltningen kalkylerar med att lånet betalas av 
på tre till fyra år. Räntenivån påverkar kommunens finanseilla räntekostnader. 
 

 
 
2.3 Amortering av låneskuld 
Om detta projekt genomförs ger projektet i sig utrymme för en årlig 
amortering av låneskulden utifrån den avskrivningskostnad som årligen 
uppstår. En avskrivning som påverkar kommunens resultat innebär inga 
likvida medel utan ger utrymme att använda till investeringar eller amortera 
låneskulden.  
 
3 10-årig driftplan 

Enligt kommunallagens (1991/900) 8 kapitel 5 § framgår att ”Budgeten skall 
också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall 
därvid alltid vara periodens första år.” Enligt kommunens antagna 
verksamhets- och ekonomistyrningspolicy framgår att ”Kommunens budget 
ska innehålla en plan för ekonomin för en period av fem år, där budgetåret 
alltid är periodens första år.” Detta innebär att kommunen valt att ha 
ytterligare två år i planeringen för att få en långsiktighet. Det innebär också att 
ju längre en plan är desto fler antaganden görs och osäkerheten ökar.  
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Den budget och plan som årligen antas av kommunfullmäktige respektive 
kommunstyrelsen bygger på politiska fattade beslut och det antagande som 
görs utifrån gällande kvalitet, befolkningsprognos och lagstiftning.  
 
Som stöd för kommunens budgetering av skatteintäkter och generella 
statsbidrag använder sig förvaltningen av Sveriges kommuner och landstings 
modell kallad Skatter och bidrag. Den bistår med en ekonomisk planering på 
fyra år vilket innebär att det sista och femte året är ett antaganden som 
förvaltningen gör.  
 
Det finns många olika faktorer som påverkar kommunens framtida 
ekonomiska plan och kan specificeras upp i nedanstående punkter: 
 

• Förändrad eller ny lagstiftning  
• Förändring av utjämningssystemet 
• Förändring av riktade statsbidrag 
• Befolkning till antal och stuktur/behov  
• Antalet företag i kommunen  
• Löneutveckling  
• Ränteutveckling  

 
Slutsatsen är att det är svårt att beräkna en driftplan på 10 år framåt för 
kommunen då det är stora förändringar och antagen som kommer att 
ske/göras.  
 
4 10-årig investeringsplan 

Förvaltningen har arbetat fram ett förlag på en 10-årig investeringsplan utifrån 
det underlag som inkommit till förvaltningen. Förslaget innebär att 
kommunen vissa år behöver genomföra en nyupplåning. Simhallsprojektet 
behöver exempelvis finanserias med nyupplåning med 30 miljoner kronor och 
delar av extra VA-investeringar behöver nyupplånas som beräknas finanseras 
av VA-taxan. Förslaget är sammanställt i en bilaga.  
 
Förvaltningen har informerats om att antal behov som inte utretts och 
presentrats för kommunstyrelsen, som förvaltningen valt att presenta sist i 
bilagan och ingår inte i förslaget.  
 
Det handlar om att ta ställning till nedanstående frågeställningar: 
 
• Hur stor ska investeringsvolymen vara årligen (investeringsandelen)? 
• Ska investeringarna finanseras med egna medel eller ska det ske en 

nyupplåning (självfinansieringsgrad)? 
• Vilka investeringar ska prioriteras utifrån ovan? 
• Kan en enskild investering delas upp på fler antal år? 
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Ekonomi- och IT-enheten 712 83 Hällefors  
Besöksadress Sikforsvägen 15 Hällefors  

Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76 
kommun@hellefors.se 

 



BILAGA

INVESTERINGSPLAN 2017-2026

Objekt TOTALT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

SKATTEFINANSIERAT 
IT-investeringar 15 175 1 435 2 175 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285
Fiberutbyggnad 2 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0
Möbler och inventarier 8 500 500 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Omvårdnadshjälpmedel 4 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Centralköket Klockarhagsskolan 8 000 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0
Kylanläggning Hällevi IP 4 000 3 700
Simhall, omklädningsrum Hällevi IP 69 000 51 750 17 250 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrassen nedre plan, mellanarkiv 3 500 3 357 143
Formens hus 9 000 9 000
Enligt lokalförsörjningsplanen 18 000 1 000 1 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Trafiksäkerhetsåtgärder 5 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Gator och vägar i samband med VA 11 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Gator och vägar återställning 16 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Gång och cykelbro 3 306 3 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broar reainvestering 1 600 300 300 300 0 700 0 0 0 0 0 0
Offentlig belysning reainvestering 14 271 1 235 880 960 1 040 1 127 1 221 1 322 1 432 1 552 1 681 1 821
Offentlig belysning ny 3 000 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Resecentrum 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parkinvesteringar 2 990 250 250 250 280 280 280 280 280 280 280 280
Sikforvägen trädplantering 400 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Schillingvägen gatuprojekt 2 700 400 0 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Lekplatser 2 880 50 50 500 70 500 70 500 70 500 70 500

2016-11-24



BILAGA

INVESTERINGSPLAN 2017-2026

Objekt TOTALT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2016-11-24

Badplatser 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

TAXEFINANSIERAT
Sikfors Ledningsnät 6 000 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0
Ledningsnät ospecificerat 27 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Saxhyttan VA-anläggning 6 200 200 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvergruvan VA-anläggning 11 000 0 5 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Bredsjö VA-anläggning 4 000 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sävsjön VA-anläggning 4 000 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0
Älvestorp VA-anläggning 6 000 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0
Hjulsjö VA-anläggning 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0
VA-anläggningar ospecificerat 11 100 1 100 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Personalutrymme Gyltbo 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fastighetsnära hämtning 350 0 0 150 200 0 0 0 0 0 0 0

SUMMA  289 172 33 033 74 998 40 945 16 125 17 642 20 106 20 137 16 317 16 367 16 566 16 636
Summa behov 2017-2026: 256 139

ANTAGANDE! Investeringsutrymme 2017-2026
med en finansiering med egna medel 172 370

Nyupplåning skattefinansierat: 30 000 20 000 10 000
Nyupplåning taxefinansierat: 35 000 11 000 10 000 1 000 3 000 6 000 4 000



BILAGA

INVESTERINGSPLAN 2017-2026

Objekt TOTALT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2016-11-24

YTTERLIGARE DISKUTERADE INVESTERINGAR SOM INTE ÄR GJORD NÅGRA PROJEKT OMKRING
Nytt vårdboende
Kommunhuset
Rivning Annexet intill kommunhus
Återställande av gamla busstation
Pihlskolan
Galaxen, maskinrum
Lindholmstorpet
Centrumbilden
Ny maskinpark på Hällevi IP
Nya förskoleavdelningar 5 stycken
Ny parallell grundskolan Hällefors
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Kommunala idrotts- och motionsanläggningar, dnr KS 
16/00341 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-10 § 36 

 
Ärendet 
Kommunen har idag fyra större idrotts- och motionsanläggningar; Hällevi 
idrottsplats, Hällevi ishall, Grythyttans idrottsplats och Hurtigtorpets 
motionsanläggning. Alla utom Hällevi idrottsplats sköts genom föreningsdrift 
och regleras genom upprättade avtal. Förutom dessa finns även ett antal 
mindre anläggningar, Hjulsjö motionsspår och Hällevi tennisplaner, där 
underhållskostnaderna är ringa. Kommunen har idag avtal med Hjulsjö 
Byförening gällande elljusspåret i Hjulsjö enligt samma principer som 
Hurtigtorpets elljusspår. 
 
Förvaltningen har tidigare konstaterat att det finns två byggnader som inte ägs 
av kommunen. Hurtigtorpets sanitetsbyggnad ägs av Idrottsalliansen 
Hurtigtorpet, men kommunen äger fastigheten d v s äger marken. Dessutom 
äger Hällefors Ishockeyklubb ishallens byggnad, men kommunen äger 
ispisten och sarjen då det fanns från början på kommunens mark. 
 
Kommunförvaltningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2010-06-08  
att upprätta nya avtal med samtliga föreningar som sköter om 
motionsanläggningarna via föreningsdrift, vilket har genomförts med alla 
utom Hällevi idrottsplats. Avtalen som är upprättade är 5-åriga med möjlighet 
till förlängning. Dessutom framgå det i avtalen vilket driftbidrag som erhålls 
och att det ska indexregleras med KPI. I avtalet finns det ett krav på årligt 
avstämningsmöte för att få en avstämning hur det går för föreningarna och där 
de har chans att redovisa underhålls- och investeringsbehov till kommunen för 
att kommunen ska få med det årliga budgetarbetet.  
 
Förvaltningen fick i uppdrag att se till att anläggningarna skulle rustas upp så 
att de uppfyller alla krav på funktionalitet och underhåll för att långsiktigt 
driva och sköta om dem. Sedan beslutet har det byts elbelysning på Hällevis 
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grusplan, då det varit ett behov i många år. Dessutom har belysningen i 
Hurtigtorpets spår bytts till energilampor och slingan har sektionerats för att 
kunna minimera elförbrukningen, och bytt utdömda belysningsstolpar. 
Slutligen har ispist, sarj och takbelysning bytts ut i ishallen på Hällevi 
idrottsplats och beslut är taget om att investera i en ny kylanläggning.  
 
Förvaltningen fick också i uppdrag att upprätta en underhålls- och 
investeringsplan för alla anläggningar tillsammans med föreningarna. I 
avtalen förespråkar förvaltningen att det ska ingå ett krav på underhålls- och 
investeringsplaner för de anläggningar som kommunen äger som ska 
diskuteras mellan kommunen och föreningen vid avstämningsmötena. När det 
gäller byggnaderna som kommunen inte äger så är det respektive förening 
som måste ha en plan. Dessa planer har inte slutförts och beror till viss del på 
kompetensbrist. I samband med att Hällefors Bostads AB tog över ansvaret 
för kommunens idrotts- och motionsanläggningar 2015-03-01 har kommunen 
inte erhållit någon skriftlig information om vilka drift och underhållsbehov 
som framkommit av genomförda avstämningssamtal som kommunen ska ta 
ställning till i samband med budgetprocessen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-10 att ansvaret för förvaltning av 
kommunens idrotts- och motionsanläggningar skulle ske av Hällefors Bostads 
AB i och med att bolaget förvaltar alla kommunens fastigheter. Anledningen 
var att bostadsbolaget besitter specifik fastighetskunskap och kan hantera 
skötsel på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Utifrån information från 
aktuella föreningar och bolaget har det framkommit att det inte fungerar 
optimalt utan att föreningskompetensen saknas. Utifrån att kommunstyrelsen 
består av en förvaltning idag föreslår förvaltningen att ansvaret återtas av 
kommunen och att kommunförvaltningen får i uppdrag att organisera 
uppdraget på ett optimalt sätt utifrån både fastighets- och 
föreningskompetens.  
 

Ekonomi 
Totalt har kommunen budgeterat en driftkostnad på 3 855 tkr för 
kommunala idrotts- och motionsanläggningar för verksamhetsåret 2017.  

 
Folkhälsa 
Kvalitativa och väl fungerande idrotts- och motionsanläggningar är mycket 
positiv för folkhälsan.  
 
Miljö 
Förslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för miljön. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors kommun återtar uppdraget att förvalta kommunens kommunala 

idrotts- och motionsanläggningar från Hällefors Bostads AB genom 
föreningsdrift så långt som möjligt.   
 

- Kommunens förvaltning över kommunala idrotts- och 
motionsanläggningar återtas av Hällefors kommun från 2017-03-01. 

 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Christina Johansson 
(M) fråga om ekonomiska överföringar vilken besvaras av ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Hällefors kommun återtar uppdraget att förvalta kommunens kommunala 
idrotts- och motionsanläggningar från Hällefors Bostads AB genom 
föreningsdrift så långt som möjligt.   

 
Kommunens förvaltning över kommunala idrotts- och motionsanläggningar 
återtas av Hällefors kommun från 2017-03-01. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Ewa Stålberg (M) 
utan att yrka. 
 
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Hällefors kommun återtar uppdraget att förvalta kommunens kommunala 
idrotts- och motionsanläggningar från Hällefors Bostads AB genom 
föreningsdrift så långt som möjligt.   

 
Kommunens förvaltning över kommunala idrotts- och motionsanläggningar 
återtas av Hällefors kommun från 2017-03-01. 
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Tilläggsbudgetering för bowlinghallen år 2017, dnr BN 
14/00115 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29 § 314 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-13 § 185 
Bilaga till regeringens beslut den 20 december (dnr Fi2016/04852/K) 
avseende anslaget 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen inom 
utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-29 att alternativ 2 gällande 
bowlinghallen ska gälla vilket innebär att verksamheten behöver 
tilläggsbudgeteras ytterligare 540 tkr för verksamhetsåret 2017.  

 
Ekonomi 
Kommunchef fick i uppdrag att presentera ett förslag på finansiering av 
tilläggsbudgeteringen.  Kommunförvaltningen föreslår att 
tilläggsbudgeteringen finanserias med de extra generella statsbidrag som 
Hällefors kommun beslutats erhålla för verksamhetsåret 2017. Totalt 
erhåller kommunen 13,9 miljoner kronor och av dessa har 
kommunfullmäktige 2016-12-13 beslutat att teckna in 8,2 miljoner kronor. 
Förvaltningen föreslår att 540 tkr tilläggsbudgeteras kommunstyrelsen för 
verksamhetsåret 2017, vilket innebär att kommunstyrelsens driftsram 2017 
totalt blir 408 787 tkr, och att kommunens budgeterade generella 
statsbidrag ökas med motsvarande belopp till totalt 540 tkr.  
 
I och med att det extra generella statsbidraget är tillfälligt och kommer att 
fasas ut är det viktigt att förvaltningen arbetar för att säkerställa att 
bowlinghallens beslutade verksamhet inryms inom budgetram från och 
med verksamhetsåret 2018. 
 
Folkhälsa 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.  
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Miljö 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen driftbudgetram höjs med 540 tkr för år 2017 till 

sammanlagt 408 787 tkr avseende kommunens bowlinghall. 
 

- Budgeten för generella statsbidrag höjs med 540 tkr för år 2017. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen driftbudgetram höjs med 540 tkr för år 2017 till 
sammanlagt 408 787 tkr avseende kommunens bowlinghall. 

 
Budgeten för generella statsbidrag höjs med 540 tkr för år 2017. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet tilläggsyrkar Annahelena 
Jernberg (S) att bowlinghallen ska beaktas i budgetramen för 2018. 
 
Emil Gustafsson (GL) ställer fråga gällande skolans nyttjande av 
bowlinghallen vilken besvaras av Ewa Stålberg (M). 
 
Christina Johansson (M), Ewa Stålberg (M), Ritha Sörling (V), Emil 
Gustafsson (GL), Lars-Göran Zetterlund (C), Allan Myrtenkvist (S), Anne 
Horneman (S) och Marjo Pruuki (S) yrkar bifall till allmänna utskottets 
förslag med Annahelena Jernbergs (S) tilläggsyrkande. 
 
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsen driftbudgetram höjs med 540 tkr för år 2017 till 
sammanlagt 408 787 tkr avseende kommunens bowlinghall. 

 
Budgeten för generella statsbidrag höjs med 540 tkr för år 2017. 
 
Bowlinghallen ska beaktas i budgetramen för 2018. 
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Yttrande över ett flertal medborgarförslag och en motion om 
trafik, dnr KS 15/00330, dnr KS 15/00329, dnr KS 14/00050, 
dnr KS 13/00184, dnr KS 13/00031 och dnr KS 13/00022,  

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag KS 15/00330, KS 15/00329, KS 13/00184, KS 13/00031, 
KS 13/00022 
Motion KS 14/00050 
KF 2016-06-28 § 94 
KS 2016-11-29 § 308 
 
Yttrande 
Till kommunförvaltningen har det kommit in ett antal medborgarförslag och 
en motion vars gemensamma nämnare är att de berör frågor om trafik. Främst 
handlar förslagen om sänkt hastighet och farthinder. Ett område som särskilt 
pekas ut för åtgärd är det vid förskolorna Lilla Pyret och Lärkan. Förutom 
sänkt hastighet och farthinder föreslås t.ex. att öppna en väg, långtradarförbud 
på en annan väg och säkrare busshållplats i de olika förslagen. 
 
Ett antal av förslagen har kommunförvaltningen skickat till Bergslagens 
miljö- och bygg (BMB) för handläggning. Utifrån denna bakgrund såg BMB 
behov av en översyn. Det planerades för att genomföra en trafikanalys under 
2017 i tätorterna. Det med särskilt fokus på områden kring skolor och 
förskolor samt andra områden med barnverksamhet. Analysen skulle leda 
fram till att olika åtgärder presenterades för prioritering av Hällefors kommun. 
 
I och med beslut av kommunfullmäktige i Hällefors, 28 juni 2016, och övriga 
kommuner i norra Örebro län (KNÖL) flyttas frågor om trafik från 1 januari 
2017 till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, nuvarande Bergslagens 
kommunalteknik (BKT). Dessutom har den trafikingenjör som skulle utföra 
analysen slutat sin tjänst, samtidigt som en ny permanent lösning saknas. Det 
är därför osäkert exakt när en trafikanalys kan genomföras. Men syftet med en 
trafikanalys är att få en helhetsbild över trafiksituationen i tätorterna. 
 
Hällefors kommun har även i vissa fall påtalat problem för Trafikverket, 
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exempelvis i frågan om bättre bussplats där även Länstrafiken har varit 
involverad. 
 
I flera av medborgarförslagen framförs åsikter om förare som kör fort och 
utan hänsyn. Trafikverket har i ett uttalande i samband med ett tidigare 
medborgarförslag påtalat att trafikanter, förutom skyldigheten att följa 
hastighetsbegränsningarna, enligt lag är skyldiga att anpassa hastigheten efter 
rådande förutsättningar. I de fall förare håller för höga hastigheter är det 
främst ett ärende för polisen. 
 

Ekonomi 
Det är i dagsläget svårt att bedöma de samlade ekonomiska kostnaderna, 
eftersom de är beroende av vad som framkommer i trafikanalysen. För 
kostnaderna för själva trafikanalysen har BMB:s inhyrda trafikingenjör 
uppskattat de ungefärliga kostnaderna till mellan 50 000 och 100 000 
kronor. I Hällefors kommuns beslutade budget med kommunstyrelsen 
verksamhetsplan för 2017 finns inga medel för denna kostnad. Kostnaderna 
för en trafikanalys får därför prioriteras mot andra kostnader i arbetet med 
budget för 2018. 
 
Folkhälsa 
Att kunna vistas tryggt vid och kring vägarna är av betydelse för 
folkhälsan. 
 
Miljö 
För trafikmiljön är frågor om hastigheter och liknande av stor betydelse. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att samtliga medborgarförslag och motionen i ärendet överlämnas till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för att beaktas i en eventuell 
trafikanalys.  
 

- Att kostnaderna för en trafikanalys tas med i budgetberedningen och blir 
en del i budgetprocessen för 2018.  
 

- Att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att 
återrapportera, i det fall en trafikanalys genomförs, förslag på åtgärder 
med beräknade kostnader till kommunstyrelsen. 
 

- Att medborgarförslagen ska anses besvarade med ovanstående. 
 

- Att motionen ska anses besvarad med ovanstående. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Ewa Stålberg (M), 
Ritha Sörling (V), och Ronnie Faltin (S) utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att en översyn av 
hastigheterna i närheten av skolor och förskolor ska prioriteras. 
 
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på förvaltningens förslag med 
tillägg för det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls. 



3(4) 

 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att samtliga medborgarförslag och motionen i ärendet överlämnas till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för att beaktas i en eventuell 
trafikanalys.  
 
Att kostnaderna för en trafikanalys tas med i budgetberedningen och blir en 
del i budgetprocessen för 2018.  
 
Att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att återrapportera, i 
det fall en trafikanalys genomförs, förslag på åtgärder med beräknade 
kostnader till kommunstyrelsen. 
 
Att medborgarförslagen ska anses besvarade med ovanstående. 
 
Att motionen ska anses besvarad med ovanstående. 
 
Att en översyn av hastighetsgränserna i närheten av skolor och förskolor ska 
prioriteras. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Ewa Stålberg (M) att 
sista satsen ska vara ”Att hastighetsgränserna i närheten av skolor och 
förskolor ska genomföras.” 
 
Tina Pirttijärvi (SD) ställer fråga om vägen vid pedagogisk omsorg i Sikfors 
vilken besvaras av ordförande Annahelena Jernberg (S). 
 
Christina Johansson (M), Anne Horneman (S), Ritha Sörling (V), Allan 
Myrtenkvist (S) och Fredrik Dahlberg (SD) yttra sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag med den av Ewa Stålberg (M) yrkade förändringen, vilket 
bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Att samtliga medborgarförslag och motionen i ärendet överlämnas till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för att beaktas i en eventuell 
trafikanalys.  
 
Att kostnaderna för en trafikanalys tas med i budgetberedningen och blir en 
del i budgetprocessen för 2018.  
 
Att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att återrapportera, i 
det fall en trafikanalys genomförs, förslag på åtgärder med beräknade 
kostnader till kommunstyrelsen. 
 
Medborgarförslagen anses besvarade med ovanstående. 
 
Att hastighetsgränserna i närheten av skolor och förskolor ska genomföras. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Att motionen ska anses besvarad med ovanstående. 
 



                               Motion 

BKT. 

Jag vill härmed lämna en motion ang säkra skolvägar. 

Då jag har uppmärksammat stora brister i ämnet vid två specifika 

platser. 

Plats 1.    Riksväg 205. Avser ”Busshållplatsen” vid adressen 
Lokavägen 5 i Grythyttan. Där står skolbarnen i princip på vägbanan 

& väntar på skolbussen. Den busshållplatsen är obefintlig. Skolbarnen 

får förlita sig på att ägaren till fastigheten sköter sin snöröjning samt 

infart så att det finns plats på deras tomt att vänta på bussen. Då 

trafiken är hög av tunga fordonskombinationer vid den tidpunkt på 

dygnet då barnen reser till skolan samt att vägen är relativt smal & 

sikten är minimal samt att många trafikanter inte lyckats komma ner 

till lagstadgad hastighet från Karlskoga hållet gör det att det 

tillsammans utgör en mycket stor risk för barnen vid vägen samt när 

dom ska ta sig till hållplatsen. 

Plats 2. Riksväg 244 vid korsningen Måltidenshus & riksväg 205 mot 

Karlskoga. (Vid Macken) Där väljer i stort sett samtliga studenter vid 

universitetet att gena över gräset på macken & korsar vägen i 

samband korsningen där trafiken är hög samt vid den här tiden på 

året då stressade Sälenresenärer inte följer dom 

hastighetsbestämmelser som råder på platsen. Vad kan kommunen 

göra för att få folk att utnyttja den befintliga gångtunneln under 

vägen ? Jag är rädd för att det kan vara platsen för nästa olycka med 

riktigt tragisk utgång. 

Emil Gustafsson (Grythyttelistan) 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro  
712 83 Hällefors Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950  
      
      
 

 

  
Sida 
1(3) 

Datum  
2017-02-08  

 
   
   
   
 
  

 
 
 
Yttrande över Per Grängstedts (LPO) motion om 
viltförvaltning, dnr KS 16/00208 

 
Beslutsunderlag 
Per Grängstedts (LPO) motion 
 
Yttrande 
Motionären uttrycker i rubricerade motion ett önskemål om att 
kommunfullmäktige ska ange att Hällefors kommun ska ha som mål att vara 
en vargfri kommun. I motionen konstateras också att detta kräver en justering 
i den nationella rovdjurspolitiken. 
 
Motionären menar att klövvilt är en viktig resurs för kommunen då det ger 
råvara som är klimatsmart, giftfritt och djuretiskt och dessutom möjliggör en 
högre kommunal självförsörjningsgrad. Med en omläggning av den nationella 
rovdjurspolitiken som möjliggör en vargfri kommun, menar motionären med 
hänvisning till Skandulv, att uttaget av kött från klövvilt kan öka med 10-20 
ton per år. 
 
Utan varg ökar också möjligheten till en bättre förvaltning av klövviltet 
genom exempelvis löshundsjakt enligt motionären, liksom förbättrade 
möjligheter till älgturism. 
 
Kommunförvaltningen kan liksom motionären konstatera att rovdjurspolitiken 
fastställs nationellt och dessutom har kopplingar till europeiska och 
internationella överenskommelser och avtal. I riksdagen finns en stor enighet 
kring de mål som fastställts för rovdjurspolitiken. Frågan faller således inte 
inom den kommunala kompetensen. Trots detta har det förekommit att 
kommuner har tagit ställning i frågor rörande detta, jämför exempelvis med 
Älvdalens kommun, KF 2011-03-10 § 33. 
 
Genom En hållbar rovdjurspolitik, antagen av riksdagen 2013 har skapats ett 
utökat regionalt ansvar för rovdjursförvaltningen till exempel genom utökad 
beslutanderätt från Naturvårdsverket till länsstyrelserna gällande jakt. 
Referensvärden har tagits fram för rovdjursstammarnas storlek och utbredning 
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för att uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt art- och 
habitatdirektivet som stöd för länsstyrelserna i detta arbete. Något utrymme 
för arbete för en vargfri kommun kan kommunförvaltningen inte se med 
hänsyn till detta. 
 
Denna ståndpunkt förstärks av att Sverige sedan 1993 är anslutet till 
Konventionen om biologisk mångfald, vars direktiv omfattar varg, björn, lo, 
järv och kungsörn, varav vargen enligt Skandulv är akut hotad.  
 
Kommunförvaltningen delar uppfattningen att viltkött ur hållbarhetssynpunkt 
är gynnsamt och att ett ökat användande av sådant i de kommunala 
verksamheterna kan bidra till uppnående av mål gällande bland annat nära 
produktion och miljö. Under 2015 använde kommunens måltidsverksamhet ca 
21 ton kött, och sett i det perspektivet är det bortfall som motionären 
beskriver substantiellt. 
 
Idag köps en begränsad mängd viltkött till måltidsverksamheten, under 2015 
rörde det sig om 8 kilo. Genomsnittspriset för det använda älgköttet var ca 
177 kr per kilo, att jämföra med ca 84 kr per kilo av ekologiskt (strimlat) 
nötkött. Kommunförvaltningens bedömning är att det finns goda möjligheter 
att öka användningen av viltkött, men att detta skulle innebära en betydande 
fördyrning av måltidsproduktionen. Det i sin tur kräver ett tydligt politiskt 
ställningstagande genom mål och budget. 
 
Avseende möjligheterna till olika typer av klövviltförvaltning, där motionären 
exemplifierar med löshundsjakt, finns belägg för att varg har skadat och dödat 
hundar i samband med detta. Enligt Agria, som försäkrar ca 70 % av Sveriges 
hundar, har 47 hundar skadats eller dödats av varg under perioden 2011-2015, 
vilket belyser att det finns risker förknippade med denna typ av jakt. 
Samtidigt kan som jämförelse konstateras att under samma period har 92 
hundar skottskadats eller -dödats, medan 2820 har skadats eller dödats i 
trafiken. 
 
Älgturism är som motionären beskriver en växande turismform och viktig att 
värna. Enligt ekoturismföreningen som samlar företag inom bland annat 
viltturism, är de svenska rovdjuren en ännu viktigare faktor för den typ av 
turism som motionären beskriver, och dessutom något som ytterligare ökar 
intresset för turism kopplat till klövvilt. Ur turistisk synpunkt riskerar 
förslaget således att vara kontraproduktivt. 
 
Med utgångspunkt i att frågan inte faller inom den kommunala kompetensen 
och att förslaget delvis riskerar att vara kontraproduktivt i förhållande till 
motionens argument, föreslår kommunförvaltningen att motionen ska avslås. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen kan inte bedöma vilka ekonomiska konsekvenser en 
övergång från nöt- eller annat kött till viltkött i den kommunala 
måltidsproduktionen i den storleksordning som motionären föreslår, kan få. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen ser inga konsekvenser av förslaget ur ett 
folkhälsoperspektiv då alla typer av råvaror som upphandlas omfattas av 
kvalitetskrav. 
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Miljö 
Kommunförvaltningen bedömer att motionärens förslag har positiva 
miljöeffekter under förutsättning att viltproduktionen ersätter kött som 
producerats under sämre miljömässiga förhållanden.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Motionen avslås. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunsekreterare 
Mathias Brandt kortfattat. 
 
Ewa Stålberg (M) och Ritha Sörling (V) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Motionen avslås. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande 
Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag 
vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Motionen avslås. 
 



 
         Siksand 2016-06-28 

 
 

Motion över utvecklingsarbetet med de gröna näringarna i Hällefors kommun. 
 

Viltet har en betydande försörjningspotential i Hällefors kommun i en fullt utvecklad 
viltförvaltning. 
 
En satsning på ökad avkastning av klövviltet ger oss en varaktig och uthållig ökad 
självförsörjningsgrad, bästa tänkbara råvaror ur ett klimatsmart giftfritt och djuretiskt perspektiv. 
 
Minskar vi dessutom vår köttkonsumtion ökar viltets betydelse än mer i det sammanhanget. 
 
Viltet står för den i särklass klimatsmartaste, mest närproducerade, giftfria och ojämförligt mest 
djuretiska produktionskälla vi har i vår kommun och är en naturlig del i vår natur. 
 
Vi har dessutom lång erfarenhet av viltförvaltning och stor kunskap i ämnet i kommunen som 
kommer väl till pass i arbetet. 
 
En väl utvecklad viltförvaltning kommer dessutom ge ett starkt uppsving för sidoverksamheter som 
älgturism som är en omvittnat populär och säljbar turistverksamhet som efterfrågas såväl lokalt som 
internationellt i stor omfattning. 

 
För att viltförvaltningen i Hällefors kommun ska kunna utvecklas och ge kommunen den avkastning 
som ligger i linje med en klimatsmart och giftfri närproduktion behövs en revidering av den 
nationella rovdjurspolitiken. 
En del anser att detta är något som ligger på nationell nivå men så enkel är inte processen. 
  
För att en revidering ska komma till stånd krävs tydliga signaler från bl a Hällefors kommun. 
Att skjuta ifrån sig problemet leder oss inte framåt i frågan. 
Vi måste aktivt påtala detta dilemma för att få en ändring till stånd. 
Att kunna utveckla viltförvaltningen är direkt beroende av att vi lägger fokus på att bli en vargfri 
kommun. 
 
Enligt Sveriges Lantbruks Universitet, Skandulv, doc. Håkan Sand, står enbart vargen för ett direkt 
bortfall ur viltproduktionen på mellan 10-20 ton/år i vår kommun av vår klimatsmartaste 
närproduktion vilket helt motverkar våra ambitioner i våra framtidsplaner för kommunen. 
 
Vargen utgör dessutom ett direkt hinder i möjligheten att klara ett funktionellt upplagt 
förvaltningsarbete där olika jaktmetoder såsom löshundsjakt måste varvas med andra metoder  för 
att uppnå ett bra förvaltningsresultat för den långsiktiga hållbarheten i viltförvaltningen. 
 
Landsbygdspartiet oberoende anser därför att det är av högsta prioritet att vi redan nu riktar fokus 
mot målet en vargfri kommun med start snarast eftersom det kräver en justering i den nationella 
rovdjurspolitiken vilket kan ta tid. 
 
 
 
Per Grängstedt 
Landsbygdspartiet oberoende 
Hällefors 
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Berit Qvarnströms (V) mfl:s motion om planering av resurser 
i äldreomsorgen, dnr KS 16/00300 

 
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2016-11-14. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Christina Johansson 
(M) att motionen ska besvaras med att kommunstyrelsen redan beslutat om 
fler korttidsplatser. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ansluter till Christina Johanssons (M) yrkande. 
 
Berit Qvarnström (V) ställer fråga gällande kostnader för tomma platser 
vilken besvaras av tf kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Tf kommunchef Tommy Henningsson informerar om att det i dagsläget inte 
finns något behov av korttidsplatser i kommunen. 
 
Ritha Sörling (V) och Ewa Stålberg (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annahelena Jernberg (S) sammanfattar överläggningarna och 
yrkar att motionen ska anses besvarad med Christina Johanssons (M) yrkande 
samt att det i dagsläget inte finns något behov av korttidsplatser i kommunen 
vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 



2(2) 

 

Kommunstyrelsen har redan beslutat om fler korttidsplatser. 
 
I dagsläget finns inget behov av ytterligare korttidsplatser i kommunen. 
 
Med detta anses motionen besvarad. 
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Säkerställande av avtalsefterlevnad fastighetsförvaltning, 
dnr KS 17/00021 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-17§214 
Förvaltningsavtal Hällefors kommun-BOAB 2012-05-03 
Förvaltningsavtal Hällefors kommun-BOAB 2016-02-11 
KPMG rapport 2011-09-23 
KPMG rapport Säkerställande av avtalsefterlevnad fastighetsförvaltning, 
daterad 2016-12-09 
 
Ärendet 
KPMG har under hösten 2016 genomfört en genomlysning av 
förvaltningsavtalet mellan Hällefors kommun och Hällefors Bostads AB 
(BoAB) på uppdrag av båda parter. Genomlysningen har kommit fram till 
följande brister: 

• Avsaknad av underhållsplaner för fastighetsbeståndet. 
• Avsaknad av fastighetsbesiktningar. 
• Uppföljning av förvaltningsavtalet. 
• Avsaknad av dialog mellan Hällefors kommun och Hällefors Bostads 

AB. 
• Uppföljning av resultat och kvalitet avseende förvaltningsavtalet. 

 
KPMG har även noterat att det finns olika uppfattning om syftet med 
förvaltningsavtalet dvs att Hällefors kommun och BoAB har skilda åsikter om 
förväntningarna av förvaltningsavtalet.  

 
Ekonomi 
Konsekvensen av att inte det finns underhållsplaner och en dialog mellan 
fastighetsägare och fastighetsförvaltare gör att det uppkommer en stor 
osäkerhet hos fastighetsägaren om vilket skick fastigheterna befinner sig i. 
Detta får stora konsekvenser för en kommun då det stora kapitalet finns i 
fastigheterna, men även beslut angående verksamheten kan bli felaktiga om 
ägaren inte har ett rättvist underlag. Fastighetsförvaltningens mål är att med 
långsiktig planering och ett väl planerat underhåll bibehålla värdet på 
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fastighetsbeståndet. Detta på ett så ekonomi- och energieffektivt sätt som 
möjligt. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors Bostad AB uppdras att åtgärda följande punkter och en tidplan 

för att uppnå detta ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 28 februari 
2017: 
• Upprättande av underhållsplaner som ska godkännas av Hällefors 

kommun. 
• Utföra en genomgående besiktning av de fastigheter som ingår i 

förvaltningsavtalet. 
• Kalla till möten med Hällefors kommun för avstämning av 

förvaltningsuppdraget. 
• Upprätta informativ rapport till kommunstyrelsen två gånger per år 

angående förvaltningsuppdraget.  
• Arbeta fram rutin för återkoppling till verksamheten vid felanmälan 

och pågående ärenden. 
• Följa Hällefors kommunens riktlinjer till verksamhets-och 

ekonomistyrning policy.  
 
- Kommunförvaltningen, fastighetskoordinatorn, uppdras att åtgärda 

följande punkter och en tidplan för att uppnå detta ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 28 februari 2017: 
• Formalisera vem som har behörighet att beställa underhållsåtgärder. 
• Formalisera vem som har behörighet att beställa investeringsåtgärder. 
• Följa upp och utvärdera förvaltningsavtalet i syfte att säkerställa 

avtalsefterlevnad. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet meddelar Allan Myrtenkvist 
(S) att han inte deltar i beslutet. 
 
Ekonomichef Jessica Jansson och fastighetskoordinator Mikael Pulkkinen 
föredrar utförligt varefter ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande vilka fastigheter som 
omfattas av rapporten vilken besvaras av fastighetskoordinator Mikael 
Pulkkinen. 
 
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande beräkningsgrunder vilken besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson och ordförande Christina Johansson (M). 
 
Ewa Stålberg (M) och Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka. 
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Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

 
- Hällefors Bostad AB uppdras att åtgärda följande punkter och en tidplan 

för att uppnå detta ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 28 februari 
2017: 
• Upprättande av underhållsplaner som ska godkännas av Hällefors 

kommun. 
• Utföra en genomgående besiktning av de fastigheter som ingår i 

förvaltningsavtalet. 
• Kalla till möten med Hällefors kommun för avstämning av 

förvaltningsuppdraget. 
• Upprätta informativ rapport till kommunstyrelsen två gånger per år 

angående förvaltningsuppdraget.  
• Arbeta fram rutin för återkoppling till verksamheten vid felanmälan 

och pågående ärenden. 
• Följa Hällefors kommunens riktlinjer till verksamhets- och 

ekonomistyrningspolicy.  
 
- Kommunförvaltningen, fastighetskoordinatorn, uppdras att åtgärda 

följande punkter och en tidplan för att uppnå detta ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 28 februari 2017: 
• Formalisera vem som har behörighet att beställa underhållsåtgärder. 
• Formalisera vem som har behörighet att beställa investeringsåtgärder. 
• Följa upp och utvärdera förvaltningsavtalet i syfte att säkerställa 

avtalsefterlevnad. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Annahelena Jernberg 
(S) återremiss för att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda 
eventuella brister i rutinerna som lett till förseningar i ombyggnaden av 
kommunens verksamhetslokaler, samt att så snart som möjligt återkomma till 
kommunstyrelsen med en utredning av kommunens fastighetsorganisation 
inklusive förslag till beslut. 
 
Ritha Sörling (V), Christina Johansson (M), Ewa Stålberg (M) och Allan 
Myrtenkvist (S) ansluter till Annahelena Jernbergs återremissyrkande. 
 
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer därefter bifall mot avslag på det 
egna återremissyrkandet vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras till kommunförvaltningen. 
 
Förvaltningen uppdras att skyndsamt utreda eventuella brister i rutinerna som 
lett till förseningar i ombyggnaden av kommunens verksamhetslokaler. 
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Förvaltningen uppdras att så snart som möjligt återkomma till 
kommunstyrelsen med en utredning av kommunens fastighetsorganisation 
inklusive förslag till beslut. 
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Kompetens- och kunskapsanalys av Hällefors kommun, dnr 
KS 16/00202 

 

Allmänna utskottet har tillställts delrapport tre av kompetens- och 
kunskapsanalys av Hällefors kommun. 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Ritha Sörling (V) 
utan att yrka. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet önskar Ritha Sörling (V) till 
protokollet att rapporten är svag i förhållande till kostnaden för analysarbetet. 
 
Tf kommunchef Tommy Henningsson förklarar kort processen bakom 
materialet. 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Ärendet vidarebefordras till 
kommunfullmäktige för information. 
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Projektet kompetens och kunskapsanalys 
 
Rapport, delrapport 3 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Den 30 mars 2016 projektanställdes undertecknad av 
kommunchefen i Hällefors kommun. Uppdragets innehåll är att 
under två år genomföra ett projekt med namnet Kompetens och 
kunskapsanalys, med syfte att undersöka förutsättningarna för att 
bättre koordinera befintlig utbildningsverksamhet i Hällefors 
kommun, angränsande kommuner och regioner. Bakgrunden till 
projektet är den demografiska utvecklingen i Hällefors som 
tendera försvåra möjligheterna att rekrytera den arbetskraft som 
behövs såväl i den privata sektorn som i den offentligt drivna 
verksamheten. En sådan utveckling kan äventyra verksamheter och 
arbetstillfällen i kommunen. I uppdraget ingår även att analysera 
kompetensbehovet i arbetslivet i Hällefors kommun, och i särskild 
ordning se hur nyanländas resurser kan tas tillvara. Till projektet 
kopplas också en kommunanalys med syfte att klarlägga den 
nuvarande situationen i kommunen avseende ett stort antal 
parametrar. 
 
I delrapport 1 har projektet föreslagit att ett utvecklingsråd för 
gymnasieutbildning i Hällefors kommun återetableras. Rådet 
föreslås bestå av fem till sju personer, varar två till tre är externa 
personer med god kännedom och erfarenhet av 
gymnasieutbildning. Resterande deltagare är personer verksamma i 
utbildningssammanhang i kommunen. Skälet för förslaget är att 
förutsättningarna för gymnasieutbildning har över tid förändrats 
såväl ur elevperspektiv som verksamheten och arbetslivets 
förväntningar. Läsåret 2016/2017 föreslås vara en 
försöksverksamhet som utvärderas när perioden är till ända. 
I delrapport 2 har projektet föreslagit att Hällefors kommun 
etablerar komtek från våren terminen 2017. 
 
KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola. Här kan barn och unga 
gå på fritidsverksamhet, ungefär som den kommunala kulturskolan, fast med 
teknik som intresse och ämne. 

Komtek handlar om att intresserar barn och ungdomar i unga år för 
teknikutbildning och teknikyrken. Komtek kan erbjudas från 
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förskoleålder och sedan kontinuerligt under grundskoletiden. 
Formen kan vara antingen eftermiddags- eller kvällspass,  och/eller 
lägerverksamhet. Där får barn och unga möjlighet att lära känna 
såväl material som utvecklingar och uppfinningar på ett lättsamt 
sätt.  
 
Jag föreslår också att samma koncept tillämpas för mat och 
måltider, dvs att barn och ungdomar får tillfälle att tillaga måltider, 
hantera råvaror, men också att äta den tillagade maten så som 
etiketten bjuder.   
 
Läs mer i delrapport 2. 
 
Inledning 
 
Den 30 mars 2016 projektanställdes undertecknad av 
kommunchefen i Hällefors kommun för att genomföra ett tvåårigt 
projekt med uppdraget att undersöka förutsättningarna för att 
bättre koordinera befintliga utbildningsverksamheter i Hällefors 
kommun, angränsande kommuner och regioner.  Vidare ska 
projektet analysera kompetensbehoven i arbetslivet i Hällefors 
kommun i vid mening, och bedöma hur utbildningsbehoven bäst 
kan tillgodoses. I projektet ingår även att i särskild ordning se hur 
nyanländas resurser kan tas tillvara.  Till projektet kopplas också 
en kommunanalys med syfte att klarlägga statusen för kommunen 
och dess innevånare utifrån att antal parametrar som är 
betydelsefulla för utvecklingen i kommunen i vid mening. 
 
Bakgrunden till projektet är den sedan lång tid tillbaka pågående 
strukturomvandlingen inom järn- och stålhanteringen, åtföljd av en 
kraftig urbanisering som förändrat invånarantalet negativt i 
Hällefors kommun, andra liknande bruksorter och jämförbara delar 
av Sverige.  
 
Projektet finansieras gemensamt av Hällefors kommun och Region 
Örebro Län. 
 
Projektplaneringen har definierat följande 
målformuleringar:  
 
Att ta fram en rapport som beskriver arbetslivet i Hällefors och 
dess behov av utbildning och kompetens på kort och medellång 
sikt 
Att integrationsperspektivet särskilt beaktas och behovet av 
validering belyses 
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Att utifrån rapporten göra en analys för att ta fram en 
handlingsplan där individens möjligheter att finna rätt 
utbildning som leder till jobb och egen försörjning förbättras 
I uppdraget ingår även att fortlöpande föreslå aktiviteter och 
åtgärder som bidrar till projektets måluppfyllelse. 
 
Metodval 
 
Intervjua berörda intressenter och aktörer. Samtala med personer 
som har särskild kännedom om förhållanden och förutsättningar. 
Anordna workshops med intressenterna. Ta del av rapporter och 
statistik, såväl fakta som åsikter. Bedöma det insamlade materialet 
utifrån utmaningar och möjligheter. Lägga förslag och planera 
åtgärder fortlöpande. Utvärdera och följa upp. Fortlöpande 
rapportera till kommunledning, regionledning och gruppen 
kommunchefer och regionchef.  
 
Till projektet utses en styrgrupp bestående av företrädare för 
projektfinansiärerna med uppdrag att bistå projektledaren 
beträffande prioriteringar, resursbehov och vägval.  Vidare utses 
en referensgrupp med uppgift att bistå med idéer såväl som 
sakkunskap inom projektets hela perspektiv.   
 
Projektarbetet sommaren– hösten 2016 
 
Projektledaren har träffat ett antal aktörer, intressenter och 
medarbetare, samtalat om förutsättningarna i Hällefors kommun, 
resonerat om resursbehov och utbud hos utbildningsanordnarna 
lokalt, påbörjat en inventering av arbetskrafts- och 
kompetensbehov.  
 
Överväganden och bedömningar 

Sveriges bästa Kulturskola! 

I Hällefors finns en mycket välrenommerad kulturskola inom ramen för 
Bildning. Hällefors kulturskola ligger i topp i Sverige. År efter år bekräftas detta  
av Lärarförbundet som ser Hällefors som ett föredöme när de jämför landets alla 
musik- och kulturskolor med varandra. År 2009 och 2010 rankades Hällefors 
Kulturskola som landets bästa musik- och kulturskolekommun. Kulturskolan 
rankades som tvåa år 2011 och 2012. 2016 låg skolan på första plats i länet och 
på åttonde plats i landet. 

På Hällefors Kulturskola kan eleverna välja att delta i olika kurser, spela 
instrument, dansa, spela teater, filma, spela i rockband, sjunga, måla och forma. 
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För elever i åk 3-6 kan du dessutom vara med i fritidsklubb Valhalla efter 
skoltid tisdag till torsdag. Här finns möjlighet genomföra egna projekt eller delta 
i Valhallas planerade aktiviteter. För de lite äldre (åk 6 och uppåt) finns Lilla 
Kvarn, en plats för Hällefors ungdomar att umgås på. 

Kulturskolan i Hällefors samarbetar med de övriga skolorna i kommunen. 
Kulturskolan erbjuder eleverna fördjupade kunskaper inom skolans "elevens 
val". Kulturskolan bedriver även ordinarie undervisning i teater för åk 4 och 
dans i åk 1.  Dessutom ansvarar verksamheten för gymnasiekurser inom det 
estetiska området inom ramen för introduktionsprogrammen och för 
grundskolans introduktionsklasser. 

 

Från Kulturskolan har det tagits initiativ för en ökad samverkan såväl i de fyra 
norra kommunerna i Örebro län ( KNÖL-kommunerna ) som inom hela Region 
Örebro län. I regionens kulturplan uttrycks dessa ambitioner som följer: 

I regionala dokument lyfts samverkan fram som en framgångsfaktor.  

”Region Örebro län prioriterar 2016-2019 arbetet med kultur för alla med ett 
särskilt fokus på barn och unga. Samverkan över gränser är ett viktigt medel” 

”Kulturplanen beskriver utvecklingsmål för ett gemensamt kulturarbete i länet. 
För att de gemensamma utvecklingsmålen ska uppnås krävs gränsöverskridande 
samverkan mellan region, kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Det 
handlar om att tillsammans arbeta för mål som är större än den egna 
verksamheten och genom att gå åt samma håll få ut mer av de sammanlagda 
resurserna.” 

Så uppnår vi målen, uttrycker regionala utvecklingsstrategin: 
 
”Radikalt nyskapande kulturyttringar 
Nytänkande och korsbefruktning av kulturformer ska premieras 
och gränsöverskridande möten och samarbeten ska 
uppmuntras. Det är angeläget att bejaka mångfalden i alla 
dess former: etnicitet, kultur, religion, genus, ålder och 
utbildning. Vi vill stimulera sådana former av kultur som är 
radikalt nyskapande också i ett internationellt perspektiv. Det 
behövs en spetsinriktad kunskapsbildning och forskning om 
nya kulturformer, ny teknik och nya medier. Mod är något 
som ska prägla de offentliga kulturbesluten och det kulturella 
entreprenörskapet i regionen. Samsyn och gemensamt ansvarstagande är 
avgörande för framgång.” 
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Barns och ungas nytta av samverkan.  

Ökad tillgänglighet (konstformer, utbud, resurser, variation), tillgång till kvalité, 
bredare utbud, läger/projekt, större sociala sammanhang/nätverk, större/mindre 
samspel eller grupper, nya influenser, ökad integration, möjlighet att vidare 
utvecklas utan att byta skola/leta lärare, förebildning – samverkan med 
institutioner/mer komplexa projekt,  

Betydelsen av samarbete enstaka kommuner emellan, möjliggör: köp av 
lärartjänster, ökad tillgång av: ämnesutbud, kompetens, nätverk, projekt, lokaler, 
instrument o särskild utrustning.  

Dessutom se över hur vi tar gemensamt ansvar för tillgång på kulturaktiviteter 
av god kvalité. Tillsammans studieförbund, fria kulturlivet, föreningsliv, 
institutioner samverka för att komplettera grundverksamheten. 
(utvecklingsprojekt/ punktinsatser som stimulerar skolans utveckling av spets 
och bredd.) 

Regionalt samverkande kulturskolor samverkan handla om:  

Samordning av kompetens, utvecklingsprojekt som samordnas regionalt, 
kompetensutveckling (integration, barn med särskilda behov), samverkan med 
högskola kring utbildningar, samordning Skapande skola och kulturgarantin, 
upphandling, samverka med skola kring måluppfyllelse i estetiska ämnen.  

Nätverk som inspirerar, stärker och utvecklar verksamheten. Tillsammans har 
man bättre möjligheter att bli regionalt intressanta adressater mot nationella 
aktörer i projekt –- ej en enskild liten kommun. Liksom mot regionala och 
nationella institutioner. 

Nationella strategier, regionala och kommunala strategier - logisk följd! Båda 
stora och små kommuner har nytta av samarbete.  

Identifierat behoven: lärarkompetens, vikariepool, fortbildning, pedagogiskt 
utbyte, inspiration, nå nya målgrupper, ökad integration, behov av 
kostnadseffektiv verksamhet, nya influenser, tillgång till olika scener, elever 
behöver möta fler likasinnade och bygga sociala nätverk, administrativ 
samordning, effektiv upphandling av system,  

Samordna högre utbildningar/fortbildning, länsinstitutionerna i samverkan, 
instrument, instrumentförråd, systemupphandling/service, administration,  
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Personal, kompetens, samordna utbud, administration, system för hantering av 
register o fakturor,  

Örebro län regional samverkan sedan 2011 (Karlskoga, Hällefors, Örebro skrev 
under) form av länsstudiedagar, fortbildning, orkesterläger, Spetsbandet, 
Bredbandet, workshops, musikalutbyte mm Samarbete kammarorkestern. 
Saknar kommunal kulturskola; Laxå, 
Nora utreder samverkan i norra länsdelen för möjliggöra en kommunal 
kulturskola. 

Resurser: skatta styrkor i varje kommun, medel till samverkan, 
länsinstitutioner/konsulenter, Nätverken (Utmaningar: Små respektive stora 
kommuners olikheter, nybörjare i äldre åldrar, barn med särskilda behov, 
logistiska problem, organisations, formella? Politisk förankring viktig, 
prioriteringar kommunal budget, samlad anställning – vem är huvudman? 

Samarbetsavtal- kommunallagen- Kommunförbund? Bästa köp av enskilda 
tjänster – utmaning: samplanering och tillit/avtal, behöver vi samsyn kring vad 
en kulturskola är? 

Samverkande regional kulturskola i samarbete med Örebro läns Landsting , 
numera Region Örebro län (RÖL) Kulturplanens mål om utvecklingsområde 
samverkan mellan kulturskolor och att stärka den ideella sektorn. 

Målet: förbättra för alla barn och unga att utöva kultur.  

Start 2013-11 en arbetsgrupp på uppdrag av RÖL; 
Hällefors kulturskola ordförande, 5 kommunala kulturskolor, även ÖLBF, 
Studieförbund, Betelkyrkan, Örebro universitet.   

Enkät ett underlag, ”Regional kulturskola” från 2011 grunden, uppdraget o 
syftet - 2 årigt projekt ta fram en regional samverkansform inom ramen för 
kulturplanen  
Prio 2016- kommunala representanter i beslutskedjan, nationella riktlinjer (barns 
och ungas nytta av samverkan,)  

Svårigheter: Förankringsprocess, ej samsyn kring vilken roll studieförbund/fria 
aktörer hösten 2014.  
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Ur 2016-2019 års regionala kulturplan;  
 

”Stärkt samverkan mellan länets kultur- och musikskolor är ett pågående 
utvecklingsarbete som syftar till att förbättra möjligheten för alla barn och unga i 
länet att utöva kultur.  
 
Det handlar till exempel om att öka samverkan med civilsamhället och utveckla 
El Sistema eller andra arbetssätt i länet. Viktiga parter är länets kultur- och 
musikskolor.  Svenska kammarorkestern/Länsmusiken, övriga kultur-
institutioner, Örebro universitet/Musikhögskolan, internationella 
samarbetsparter, civilsamhället/studieförbund, länets kulturkonsulenter samt 
Region Örebro län.” 

 
 ”En inkluderande kulturskola på egen grund” 
  

I regeringens utredning med ovanstående namn SOU 2016:69 föreslås en rad 
åtgärder för att uppnå målen med en inkluderande kulturskola på egen grund. 
Sammanfattning av utredningen följer nedan: 
 
Sammanfattning 
 
I enlighet med regeringens direktiv har utredningen tagit fram ett 
brett kunskapsunderlag om den kommunala kulturskolan. I betänkandet 
beskrivs verksamhetens historik och nuvarande verksamhet 
och vilka hindren är för barns och ungas deltagande. Vidare 
behandlas vissa kulturella omvärldstendenser samt de spänningsfält 
som påverkar förutsättningarna för den kommunala musik- och 
kulturskolan. Mot denna samlade bakgrund tydliggör utredningen 
därefter sina bedömningar och sina förslag. Förslagen i detta 
betänkande avser det som utredningen bedömer som kulturskolornas 
kärnverksamhet, dvs. den undervisning, de projekt och övriga 
verksamhet som genomförs på barns och ungas fria tid. 
 
Juridisk ram önskvärd men inte genomförbar 
Utredningen bedömer att en juridisk ram i form av en kulturskolelag 
vore mest verkningsfullt som grund för att tydliggöra 
kulturskolans nationella intresse. Mot bakgrund av de ekonomiska 
konsekvenser som den så kallade finansieringsprincipen föranleder 
bedömer utredningen att det inte är görligt att överlämna ett 
lagförslag till regeringen. En helstatligt finansierad kulturskola ser 
inte utredningen heller som ett mål i sig, vilket är konsekvensen av 
en strikt tillämpning av den nämnda principen, utan det är en i lag 
reglerad kommunal kulturskola som bedöms vara angeläget. 
I stället föreslår utredningen nationella mål som vägledande för 
den kommunala kulturskolan samt ett antal sammanlänkade 
förslag. Efter tre år bör en utvärdering genomföras för att ta reda 
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på vilken verkan förslagen har haft på barns och ungas tillgång till 
en inkluderande kulturskola på egen grund. Om utvärderingens 
resultat visar att tillgång till en jämlik och tillgänglig kulturskola 
fortsatt saknas och om det finansiella läget så tillåter, bör 
regeringen överväga att genom lagstiftning göra den kommunala 
kulturskolan obligatorisk. Kulturskolan utgör, på samma sätt som 
övrig kommunal verksamhet, en del av samhällets välfärd. 
 
Ny infrastruktur för den kommunala musik- och kulturskolan 
 
Utredningen föreslår en ny infrastruktur som tar sin utgångspunkt 
i nationella mål för kulturskolan samt ett antal sammanhängande 
förslag i syfte att barn och unga i hela landet oavsett bakgrund och 
uppväxtmiljö kan få ökad tillgång till en inkluderande kulturskola. 
Att utveckla kulturskolorna till att vara mer inkluderande kommer 
fortsatt att vara en utmaning. Utredningen vill med dessa förslag 
därför slå fast att detta ansvar inte bara bör vila på kommunerna 
utan är av ett nationellt och regionalt intresse som fordrar ett 
gemensamt ansvarstagande. 

 
 
 
Nationella mål 
Många kommuner har inlett ett ambitiöst arbete med att utveckla 
kulturskolans verksamhet för att stärka dess relevans i en förändrad 
omvärld. Utredningen menar att genom att införa nationella mål 
tydliggörs en riktning för verksamheten vilket kan gynna denna 
pågående utveckling. Utredningen föreslår att regeringen för beslut 
av riksdagen lägger fram följande mål för den kommunala 
kulturskolan: 

 
En kommunal kulturskola ska 
 ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva konstuttryck i första 
hand i grupp, 
 bedrivas på barns och ungas fria tid, 
 präglas av hög kvalitet och en konstnärlig och genremässig 
bredd med verksamhet inom tre eller flera konstuttryck, 
 tillämpa en pedagogik som utgår från barnets egna erfarenheter 
och intressen, 
 ge barn och unga goda förutsättningar att ha inflytande på verksamhetens 
utformning och innehåll, 
 ha en hög andel pedagogiskt och konstnärligt utbildad personal, 
 verka i för verksamheten anpassade lokaler med ändamålsenlig 
utrustning, 
 aktivt verka för att kommunens barn och unga har kännedom 
om kulturskolan och ges likvärdig möjlighet att delta i dess 
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verksamhet, och 
 arbeta i bred samverkan och bedriva en utåtriktad verksamhet 
gentemot det övriga samhället. 
För att följa och stödja det kommunala arbetet utifrån dessa mål 
föreslår utredningen att ett nationellt kulturskolecentrum inrättas 
med ansvar för bl.a. nationell uppföljning och statistik. 

 
Nationellt kulturskolecentrum 
Utredningen bedömer att en av kommunernas största utmaningar 
är att kunna möta kulturskolornas behov av kunskapsutveckling, 
erfarenhetsutbyte, samverkan och uppföljning. Om dessa behov 
inte kan tillgodoses kan verksamheten riskera att förlora sin starka 
position i samhället på grund av bristande relevans sett ur ett 
medborgarperspektiv. 
Utredningen föreslår att ett nationellt kulturskolecentrum ska 
inrättas som ett särskilt beslutsorgan inom Statens kulturråd med 
ansvar för nationell uppföljning, att främja erfarenhetsutbyte och 
samverkan, att främja kulturskolerelaterad kunskap med grundforskning och 
beprövad erfarenhet och att fördela statsbidrag. 
Utredningen föreslår att ett nationellt kulturskolecentrum ska fördela 
ett utvecklingsbidrag till kulturskoleverksamhet, ett tidsbegränsat 
verksamhetsbidrag till kulturskola och ett bidrag till 
verksamhet med avancerad spetskompetens. Det nationella kulturskolecentrumet 
är, tillsammans med de 
kommunala kulturskolorna och en ökad samordning på regional 
nivå, avsett att ingå i kedja av samverkan med kommunernas behov 
i främsta rummet. Det nationella kulturskolecentrumet föreslås 
vara den länk som på nationell nivå sluter denna kedja och bör ha 
i uppdrag att samla in, analysera och förmedla dessa till i första 
hand de kommunala kulturskolorna men även till samhället i övrigt. 
 
Bidrag till regional samordning 

 
Vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet förordning 
(2010:2012) föreslås tillskjutas 10 miljoner kronor i syfte att för 
samordning av kommunal kulturskoleverksamhet på regional nivå. 
En sådan ny inriktning av bidraget förutsätter ett tillägg i bidragets 
förordning om kulturskoleverksamhet som ett nytt verksamhetsområde. 
Det föreslagna beloppet har beräknats utifrån 0,5 miljoner 
kronor för vardera av landets tjugo landsting och Gotlands 
kommun. 
Kommunerna har under utredningens arbete uppvisat ett behov 
av en förstärkt infrastruktur med en tydlig ansvarsfördelning 
mellan stat, landsting och kommun, som kan bidra till ökad 
samverkan. Ett stöd på regional nivå för samordning, med kulturskolans 
behov i centrum, kan åstadkommas genom ett bidrag riktat 
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mot landstingen. I likhet med hur regional biblioteksverksamhet 
har stor betydelse för folkbiblioteken menar utredningen att en 
ökad regional samordning kan främja musik- och kulturskolornas 
utveckling väsentligt. I flera delar av landet har samverkansinitiativ 
tagits kommuner emellan och med den regionala nivån. För att 
sådan samverkan ska vara hållbar menar utredningen att strukturer 
med fast finansiering fordras. 
De samlade kulturresurserna i ett län med kommun, landsting 
eller staten som huvudman, samt kulturaktörer från det fria kulturlivet, 
är stora. Genom att bättre nyttja denna potential kan barns 
och ungas tillgång till ett varierat och brett kulturskoleutbud öka. 
Utredningen ser även andra positiva effekter för de samverkande 
parterna, exempelvis förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. 
Ett nationellt kulturskolecentrum föreslås ha en samordnande 
och stödjande roll i förhållande till de funktioner som landstingen 
väljer att inrätta. 
Det är visserligen inte en uppgift för staten att råda över hur 
kommuner och landsting samverkar. Men staten kan bidra till att 
skapa bättre förutsättningar för att samverkan på frivillig grund ska 
komma till stånd. Staten finanserar regionala kulturverksamheter 
tillsammans med landstingen och kommuner och eftersträvar en 
god användning av resurserna. Att särskilt uppmärksamma barns 
och ungas rätt till kultur uttrycks även av de nationella kultur- 
politiska målen som är styrande för staten och vägledande för 
kommuner och landsting. 

 
Utvecklingsbidrag 
 
För att främja utveckling av de kommunala kulturskolorna föreslår 
utredningen att ett nytt statsbidrag på 200 miljoner kronor inrättas. 
Sektorn som helhet uppvisar stora variationer; ifrån de kommuner 
som helt saknar verksamhet till kommuner som bedriver ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Enligt utredningens mening finns goda skäl för att inrätta ett 
statligt stimulansbidrag som kan möta den bredd av utvecklingsbehov som 
kommunerna i dag har. 
Följande tre huvudområden kan sägas sammanfatta de fält där 
utvecklingsbehoven bedöms vara som störst, men även andra 
områden bör vara bidragsberättigade: 
 Breddning av konstområden 
 Inkludering och tillgänglighet 
 Pedagogisk utveckling 
Inom dessa områden ska insatser som ökar deltagandet av barn och 
unga med intellektuella eller fysiska funktionsnedsättningar prioriteras. 
I övrigt ska de lokala behoven styra och bredden av insatser 
som beviljas medel bör vara stor. 
Fördelning och uppföljning av statsbidraget bör vara en uppgift 
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för ett nationellt kulturskolecentrum. En kommun eller kommuner 
i samverkan föreslås kunna söka bidraget. Även en samordnande 
funktion på regional nivå bör i samverkan med kommuner kunna 
ansöka om utvecklingsbidrag. Till ansökan ska bifogas en strategisk 
handlingsplan. Ytterligare en förutsättning för att få del av stödet 
är att kulturskolans verksamhet ska erbjuda eller ha för avsikt att 
erbjuda, verksamhet inom minst tre konstområden. 

 
Tidsbegränsat verksamhetsbidrag till kulturskola 

 
Utredningen föreslår att ett tidsbegränsat verksamhetsbidrag till 
kulturskoleverksamhet ska inrättas på 10 miljoner kronor. Kommuner med liten 
folkmängd samt låg befolkningstäthet ska kunna rekvirera 500 000 kronor i 
bidrag förutsatt ett eget ekonomiskt 
åtagande på 50 procent av sökt belopp. Det föreslagna nationella 
kulturskolecentrumet föreslås ansvara för att fördela bidraget. 
Att bedriva kulturskola är ett frivilligt åtagande som faller inom 
ramen för den kommunala självstyrelsen. Utredningens kartläggning 
visar att en viss typ av kommuner med liten befolkning och 
låg befolkningstäthet av strukturella skäl tenderar att ha sämre 
förutsättningar än andra kommuner att bedriva kulturskola. 
Bidraget bör därför bidra till att starta eller förstärka den pågående 
kulturskoleverksamheten i de kommuner som uppfyller bidragets 
kriterier. 

 
Bidrag till nationell spetskompetens 
 
Utredningen föreslår att ett statsbidrag till kulturskoleverksamhet 
med nationell spetskompetens på 5 miljoner kronor inrättas. 
ördelning och uppföljning av statsbidraget föreslås vara en uppgift 
för det föreslagna nationella kulturskolecentrumet. 
Bidraget syftar till att ge specialintresserade ungdomar ökade 
möjligheter att på en avancerad nivå möta professionellt verksamma. 
Utredningen menar att initiativ där konstnärligt nyskapande 
integreras är särskilt intressant. En sådan verksamhet ska bygga på 
ett brett samarbete med andra relevanta aktörer och vara öppen för 
specialintresserade ungdomar från hela landet. 
Den sökande ska bidra med ett eget ekonomiskt åtagande som 
motsvarar det sökta bidragets storlek i syfte att uppnå ett lokalt 
ansvarstagande och för att göra en volymökning möjlig. 

 
Förstärkta utbildningsvägar för att uppnå 
en inkluderande kulturskola på egen grund 

 
Det är utredningens bedömning att utbildningsvägarna till de 
kommunala kulturskolorna bör förstärkas för att uppnå en bättre 
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kompetensförsörjning. Frågan är central för kulturskolesektorn 
och har lyfts fram som en prioriterad fråga under samtliga samråd. 
Dagens högskoleutbildningar täcker in delar av kommunernas 
Rekryteringsbehov. Kulturskolorna är inne i ett brytningsskede som utmärks av 
en strävan efter ett breddat utbud av kulturuttryck och en ökad 
inkludering av barn och unga. Samtidigt står kommunerna under de 
närmaste åren inför stora behov av nyanställningar på grund av 
lärarkårens höga genomsnittliga ålder. De lärare som nu anställs 
kommer att prägla kulturskolornas inriktning under lång tid 
framöver. Kulturskolan och skolan har många gemensamma drag men 
kulturskolan har också egna karaktäristika; som ett frivilligt deltagande, en 
läroplanslös verksamhet och en flexibilitet som utgår 
från barnets perspektiv genom hänsyn till barns och ungas egna 
intressen. Även dess bredd vad gäller konstområden och publika 
aktiviteter, är utmärkande för kulturskolan. Kulturskolan är en 

 
konstnärlig mötesplats som får sin legitimitet tack vare dess 
frivillighet och en demokratisk grundsyn om allas rätt till kultur. 
Utredningen menar att det finns goda skäl att förtydliga denna 
särart utifrån de pedagogiska grundvalar som verksamheten vilar på 
och därifrån bygga kompetens specifik för en kulturskola på egen 
grund. För att kunna motsvara kommunernas kompetensförsörjningsbehov krävs 
en pedagogisk utbildning som är uppbyggd kring en kärna som uttrycker 
kulturskolans särart. Kulturskolan är i behov av pedagogisk kompetens inom 
konstnärliga områden som inte ryms inom något av förekommande 
utbildningars huvudområden. Nya utbildningsvägar kan bidra till att öka 
mångfalden bland kommunens anställda. Samhället bör bättre ta vara på den 
kompetens som personer med konstnärlig bakgrund som invandrat till Sverige 
har och som inte per automatik passar in i det svenska akademiska 
sammanhanget. Sådana pedagoger skulle kunna bidra med en annan kunskap än 
den som i dag finns representerad vid våra lärosäten och är enligt utredningens 
mening viktig för kulturskolan för att denna bättre ska avspegla det samtida 
svenska 
samhället. Utredningen menar att den kommunala kulturskolans 
potential att medverka till en förbättrad integration är stor. 
Bildningsbegreppet måste hela tiden modifieras i takt med samhällets utveckling 
och utmaningen i dag ligger i att anpassa begreppet till det pluralistiska och 
mångkulturella samhälle vi lever i. Kulturskolans pedagogik behöver därmed 
finna former för att i hög 
utsträckning möta barn och unga i den kultur där de befinner sig, 
men även att låta barnen möta främmande kulturyttringar. En 
sådan strävan mot ökad inkludering är tydlig i många av dagens 
kulturskolor. 

 
 
Öppna upp för kandidatexamen inom fler konstnärliga ämnen 
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Utredningen har noterat att flera lärosäten under de senaste åren 
har etablerat nya kandidatutbildningar mot områden relevanta för 
kulturskolan. Samtliga dessa utbildningar omfattar 180 högskolepoäng och 
bygger på lärosätets examensrätt i ett huvudområde. Utredningen ser ett behov 
av att fler och nya områden utvecklas vid lärosätena för att bättre motsvara 
kulturskolans samtida 
kompetensbehov exempelvis inom film. 
 
 
 
Anpassade ämneslärarutbildningar 

 
Utredningen bedömer att en anpassning av ämneslärarutbildningarna 
behövs för att bättre motsvara kommunernas behov av kompetens. 
Många kommuner har behov av kombinationstjänster med 
pedagogisk personal med kompetens att arbeta såväl i skolan som i 
kulturskolan. Det gör att kommunerna i stor utsträckning efterfrågar 
personer med ämneslärarexamen. Eftersom denna utbildning 
inte är avsedd för kulturskolans verksamhet i första hand bör dessa 
utbildningar öppna upp mot kulturskolan genom att införa kurser 
som relaterar till undervisning i kulturskolan och dito ts förlagd 
utbildning. 

 
Kulturskolepedagog ny yrkesexamen 

 
Utredningen föreslår att en yrkesexamen i form av kulturskolepedagog om 90 
högskolepoäng ska inrättas. Utbildningen ska vara uppbyggd kring en kärna som 
uttrycker kulturskolans särart. En utbildning mot kulturskolans specifika 
utbildningsmiljö är väsentlig av flera skäl, men i synnerhet för att stärka 
kulturskolans pedagogiska grund. Kommunerna är i stort behov av pedagogisk 
kompetens inom konstnärliga områden som inte ryms inom något av 
förekommande utbildningars huvudområden. Att arbeta i kulturskolan kräver 
både konstnärlig och pedagogisk kompetens vilket gör att en 
kulturskolepedagogexamen bör vila på utbildningsvetenskaplig grund, med 
konstnärlig kompetens som ett förkunskapskrav. En sådan utbildning kan utifrån 
den konstnärliga bakgrund de sökande bär med sig inbegripa en stor bredd av 
samtida konstområden och genrer, men även vara flexibel för framtida ännu ej 
kända konstområden. Den kan även ge utrymme för konstnärligavariationer 
beroende på lokala behov. Utbildningen föreslås kunna ges på halvfart för att 
redan verksamma pedagoger ska kunna genomföra utbildningen parallellt med 
tjänstgöring på kulturskolan. En yrkesexamen som leder till kulturskolepedagog 
om 90 hp kan vara lämplig för personer med högre konstnärlig utbildning som 
vill ha tillgång till en större arbetsmarknad. Även för personer med konstnärlig 
kompetens, men utan behörighet från högre konstnärliga studier, kan en sådan 
yrkesexamen vara lämplig. Sådana pedagoger, även de med en annan 
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konstnärlig bakgrund än svensk, skulle kunna bidra med en annan kunskap än 
den som i dag är representerad vid våra lärosäten. En sådan förstärkning är 
enligt 
utredningens mening viktig för att kulturskolan på ett bättre sätt 
än i dag ska avspegla det samtida svenska samhället. 

 
Kulturskolerelaterad forskning 

 
Utredningen föreslår att regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag 
att utlysa projektbidrag om 20 miljoner kronor år under 2018 för 
en satsning på forskning relevant för kulturskolan. Forskningen 
bör vara inriktad mot det utbildningsvetenskapliga ämnesområdet. 
Regeringen föreslås även ge Vetenskapsrådet i uppdrag att utlysa 
2 miljoner kronor i fyra år fr.o.m. 2019 för att inrätta en nationell 
orskarskola i Kulturskolans didaktik, som leder till licentiatexamen. 
Forskning om ungas lärande på fritiden är ett mångfacetterat 
område som röner ett växande intresse, men hittills har endast ett 
fåtal projekt beviljats medel. Vetenskapsrådet menar att de satsningar som görs i 
Sverige på offentligt organiserade fritidsverksamheter medför ett behov av 
ytterligare forskning. Detta 

  gäller i hög grad kulturskolan som är i behov av forskning med 
större kontinuitet och omfattning än i dagsläget. Forskning kring 
lärande och undervisning i estetiska ämnen bedrivs men en mycket 
litet del utgår ifrån den kommunala kulturskolans egna perspektiv och behov. 
Utredningen menar att det behövs stimulansåtgärder av olika slag för att få till 
stånd ett arbete med en grund i forskning och 
beprövad erfarenhet vars volym, bredd och kvalitet svarar mot de 
behov kommunerna har för att kunna möta de utmaningar kulturskolorna i dag 
ställs inför och kommer att ställas inför i framtiden. 

 
Utredningens rekommendationer 
 
Utredningen har gjort ett urval av förebildliga arbetssätt i form av 
rekommendationer till kommunerna för att främja en fortsatt 
utveckling mot en inkluderande kulturskola på egen grund. Ett 
nationellt kulturskolecentrum föreslås i uppdrag att i olika former 
bedriva ett främjandearbete som ett stöd i kommuneras arbete med 
kulturskola. 
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Förslag till aktiviteter och åtgärder: 

 
Med hänvisning såväl till kommunens ambitioner som regionens och 
utredningens, föreslår projektet att kommunen tar initiativ att på politisk nivå 
lyfta ärendet i samarbetet mellan kommunerna i norra Örebro län och i Region 
Örebro läns specifika samverkan råd för skola och utbildning, i syfte att 
snabbare utveckla samverkan i vår region och med våra omgivande kommuner i 
Örebro län inom kulturskolans uppdrag. 
 
Hällefors den 21 november  2016 
 
Hans Karlsson 
Projektledare  
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Bergslagens kulturskola    
Kulturchef Anna Henriksen 
 
Region Örebro läns kulturplan 2016-2019 
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Förvaltningsrättens dom, upphandlingsskadeavgift 
Björskogsnäs, dnr KS 16/00037 

 
Allmänna utskottet har tillställts förvaltningsrättens dom, innebärande att 
Hällefors kommun åläggs upphandlingsskadeavgift i rubricerade ärende. 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet önskar Ritha Sörling (V) till 
protokollet att hon delar förvaltningsrättens bedömning. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Lars-Göran 
Zetterlund (C) vilket föranleder replikskiften med Christina Johansson (M) 
och Allan Myrtenkvist (S). 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
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Finansiell rapport december 2016, dnr KS 17/00055 

 
Informationsunderlag 
Hällefors kommuns delårsrapport 2016 
Slutredovisning av kommunens extra medel 2016, daterad 2017-01-24 
Slutredovisning av kommunstyrelsens strategimedel 2016, daterad  
2017-01-24 
Slutredovisning av kommunstyrelsens bidragskonto 2016, daterad 2017-01-24 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett första preliminärt resultat för 
verksamhetsåret 2016 vad gäller kommunen. Det slutgiltiga resultatet och 
analyser kommer att presenteras i den kommande årsredovisningen som 
kommer att presenteras för kommunstyrelsen den 4 april 2016. 
 

Ekonomi 
Utifrån preliminära resultatet presenteras en preliminär uppföljning på de 
finansiella mål som kommunfullmäktige har antagit. Ännu finns möjlighet 
att boka upp intäkter och kostnader för år 2016.  
 
1. Resultatandelen ska uppgå till minst 3,6 procent 

Kommunens preliminära resultat uppgår till 32,5 miljoner kronor och 
innebär att lagens balanskrav uppfylls. Totalt har kommunen erhållit 
423,0  miljoner i skatter och generella statsbidrag. Det innebär att 
resultatandelen preliminärt uppgår till 7,7 procent, vilket innebär att 
målet beräknas att uppnås.  

 
Tidigare helårsprognos som presenterats i kommunens delårsrapport  
t o m augusti månad har visat på ett överskott på 21,0 miljoner kronor, 
vilket innebär en förbättring på ytterligare 11,5 miljoner kronor. 
Anledningen till förbättringen är främst ökade skatteintäkter med  
1,8 miljoner kronor inom finansförvaltningen samt försenad 
ombyggnation av Björkhaga kök med 4,4 miljoner kronor, bidrag från 
Migrationsverket på 2,7 miljoner kronor för ombyggnationer i 



2(3) 

 

skollokaler år 2015 och slutligen minskade pensionskostnader med  
1,7 miljoner kronor.  
 

2. Nettokostnadsandelen ska högst uppgå till 95,7 procent 
Kommunens nettokostnader för verksamheten uppgår preliminärt till 
391,8 miljoner kronor. Det innebär att nettokostnadsandelen preliminärt 
uppgår till 92,6 procent, vilket innebär att det finansiella målet beräknas 
att uppfyllas. 
 

3. Självfinansieringen ska uppgå till 100 procent   
Kommunens lånestock per 31 december 2016 uppgår till 102,6 miljoner 
kronor, vilket innebär att lånestocken har minskat. Alla utförda 
investeringar har finansierats med egna medel vilket gör att målet är 
uppfyllt.  
 

4. Investeringsandel ska lägst vara 7,9 procent  
Kommunens preliminära resultat för utförda investeringar uppgår till 
19,8 miljoner kronor. Det innebär att investeringsandelen preliminärt 
uppgår till 4,7 procent, vilket innebär att målet inte kommer att uppnås. 
 
Årets nettoinvesteringar har budgeterats till 29,3 miljoner kronor och 
innebär att det preliminärt redovisar ett överskott på 9,5 miljoner 
kronor. Anledningen att budgeten inte förbrukas är att 
personalombyggnaden vid Gyltbo återvinningscentral med 1,5 miljoner 
kronor kommer att hanteras via uppbyggda avfallsfonden under år 2017 
och att ombyggnad av gator och vägar redovisar ett överskott med 
motsvarande belopp. Dessutom redovisas preliminärt ett överskott på 
5,1 miljoner kronor för kommunens fastigheter där 1,7 miljoner kronor 
avser Formens hus.  
 

5. Amortering av låneskulden ska ske med minst 2,4 miljoner kronor 
Kommunens lånestock per 31 december 2016 uppgår till 102,6 miljoner 
kronor och innebär att kommunen har minskat låneskulden från 
föregående årsskifte med 5,0 miljoner kronor. Detta innebär att målet är 
uppfyllt och motsvarar prognosen som ställdes i delårsrapporten.  
 

6. Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden är lägst 0,6 miljoner 
kronor 
Hällefors kommuns långsiktiga mål från och med år 2016 är att 
försäkra bort den långsiktiga pensionsskulden som över en 
femårsperiod minst motsvarar 10 miljoner kronor. Under 
verksamhetsåret 2016 har kommunen försäkrat bort 0,9 miljoner 
kronor, vilket gör att det finansiella målet för det enskilda 
verksamhetsåret 2016 har uppnåtts. 
 

7. Finansnettoandelen ska högst vara -0,8 procent   
Kommunens finansiella ränteintäkter uppgår preliminärt till  
4,9 miljoner kronor och finansiella räntekostnader till -3,6 miljoner 
kronor. Det innebär att finansnettoandelen preliminärt uppgår till  
0,3 procent. Preliminära utfallet innebär att kommunen uppfyllt målet 
vilket är 0,6 procentenheter sämre än prognosen vid delårsrapporten. 
Orsaken till det positiva finansnettot är främst den aktieförsäljning av 
aktier i Hällefors Värme i Hällefors som genomfördes under året. 
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8. Soliditet 1 ska vara lägst 28,1 procent enligt blandad modell 
Kommunens egna kapital uppgår preliminärt till 131,7 miljoner kronor 
och totala tillgångar till preliminärt 394,6 miljoner kronor. Det innebär 
preliminärt en soliditet 1 på 33,4 procent i jämförelse med föregående 
år som uppgår till 27,2 procent. Målet beräknas uppfyllas. 
 

9. Soliditet 2 ska vara lägst -31,0 procent  
Kommunens egna kapital inklusive ansvarsförbindelsen uppgår 
preliminärt till -55,1 miljoner kronor och totala tillgångar till 
preliminärt 394,6 miljoner kronor. Det innebär preliminärt en soliditet 2 
på -14,0 procent i jämförelse med föregående år som uppgår till  
-25,7 procent. Målet beräknas uppfyllas. 
 

Folkhälsa 
Folkhälsoperspektivet kommer att redovisas i kommande årsredovisning.  
 
Miljö 
I kommande årsredovisning kommer miljöperspektivet att redovisas.  
 

Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige 

 
 



BILAGA
2017-01-24

SLUTREDOVISNING AV KOMMUNSTYRELSENS BIDRAGSKONTO 2016

Arrangemang/aktivitet Ansökt Beslutat KS-beslut Arrangör Utbetalt 
belopp belopp belopp

Inköp av snökanon 100 000 50 000 2015-10-20 § 217 Idrottsalliansen Hurtigtorpet 50 000
Skylt på Torgny Mogren 12 000 7 000 2016-04-26 § 136 Torgny Mogrensföreningen 7 000

Summa: 57 000

Budgeterat belopp: 200 000

Återstående bidragsbelopp: 143 000



BILAGA
2017-01-26

UPPFÖLJNING AV KOMMUNSTYRELSENS STRATEGIMEDEL 2017

Aktivitet/åtgärd Föreslaget Beslutat KS-beslut Verksamhetsområde Verkligt
belopp belopp belopp

PILOTSTUDIE Analys 300 000 300 000 2016-05-24 §163 Central administration
Film kommunchef 100 000 100 000 2016-12-15 § 357 Central administration
Centrumutveckling 138 000 138 000 2016-09-13 § 260 Central administration
Bilden av Hällefors 420 000 420 000 2016-03-22 § 64 Gator o vägar
Lake Resort förstudie infrastruktur 100 000

Summa: 1 058 000 958 000 Summa: 0

Totalt belopp  2017: 2 000 000 2 000 000 Totalt belopp  2017: 2 000 000

Återstående belopp: 942 000 1 042 000 Återstående belopp: 2 000 000



BILAGA
2017-01-24

SLUTREDOVISNING AV KOMMUNENS EXTRA MEDEL 2016

Aktivitet/åtgärd Föreslaget Beslutat KS-beslut Verksamhetsområde Verkligt
belopp belopp belopp

Pedagogiska verksamheten 1 500 000 1 500 000 2016-03-22 § 61 Pedagogiska verksamheten 1 500 000
Inventarier, staket Lärkans förskola 600 000 600 000 2016-03-22 § 61 Pedagogiska verksamheten 600 000
Individ och familjeomsorg 1 500 000 1 500 000 2016-03-22 § 61 Vård och omsorg 1 500 000
VFU-handledarutbildning 200 000 200 000 2016-03-22 § 82 Pedagogiska verksamheten 200 000
Ombyggnad Bergslagsvägen 5 600 000 600 000 2016-01-26 § 20 Vård och omsorg, arbetsmarknad 729 000
Projektering simhallsprojekt 700 000 1 114 123 2015-11-24 § 242 Kultur och fritid 1 175 123
Ombyggnad Godtemplargård, Folkets Hus 700 000 100 000 2016-09-13 § 270 Fastighetsförvaltning 132 000
Förstärkning ledningsresurs, skolsköterska 700 000 600 000 2016-09-13 § 270 Pedagogiska verksamheten 600 000
Förstärkning SYV arbetsmarkad/Pihlskolan 600 000 189 000 2016-10-18 § 294 Arbetsmarknad/Pihlskolan 189 000
Förstärkning socialkontoret 500 000 500 000 2016-10-18 § 294 Vård och omsorg 500 000
Inköp förbrukningsmaterial möbler 500 000 500 000 2016-09-13 § 270 Pedagogiska verksamheten 500 000
Ombyggnad Björkhaga kök 5 000 000 5 000 000 2016-05-24 §170 Vård och omsorg 648 407
Utemiljö Klockarhagsskolan 2 000 000 2 000 000 2016-09-13 § 270 Fastighetsförvaltning 2 000 000
Fastigförv, Godtempl, Klockarhags, Grythsk Kommunchef Fastighetsförvaltning 815 000

Totala driftskostnader 15 100 000 14 403 123 Summa: 11 088 530

Gång och cykelbro investeringskostnader 3 306 000 3 306 000 KF 2016-06-28 § 113 3 586 513
Kylanläggning Hällevi 3 700 000 3 700 000 KF 2016-11-08 § 160 0

Totala kostnader 22 106 000 21 409 123 14 675 043

Totalt bidragsbelopp 2016: 22 463 000 22 463 000 22 463 000
FÖRSLAG

TB TILL ÅR 2017 INVESTERING BJÖRKHAGA KÖK -4 351 593
TB TILL ÅR 2017 INVESTERING KYLANLÄGGNING -3 700 000

Återstående belopp: 357 000 1 053 877 -263 636



BILAGA
2017-01-24

SLUTREDOVISNING AV KOMMUNSTYRELSENS STRATEGIMEDEL 2016

Aktivitet/åtgärd Föreslaget Beslutat KS-beslut Verksamhetsområde Verkligt
belopp belopp belopp

Konsult centrumutveckling 95 000 95 000 2016-01-26 § 13 Central administration 97 664
Centrumutveckling 200 000 200 000 2016-09-13 § 260 Central administration 62 152
Projektering stationsvägen 100 000 100 000 2016-03-22 § 76 Gator och vägar 56 414
Parkeringsplatser Sikforvägen 14 543 000 543 000 2016-03-22 § 75 Gator och vägar 715 000
Bilden av Hällefors 500 000 500 000 2016-03-22 § 64 Gator och vägar/turism 80 352
Ökad service med kvällsmål 251 000 251 000 2016-03-22 § 63 Äldreomsorg 251 000
Feriearbete 150 000 150 000 2016-03-22 § 62 Arbetsmarknad 150 000
Parkeringsplatser Torget HFS 0 0 2016-03-22 § 91 Gator och vägar 0
LIS-plan 775 000 775 000 2016-04-26 § 140 ÖP-arbete 370 400
Projektering kylanläggning 100 000 100 000 2016-04-26 § 135 Fritid 75 340
PILOTSTUDIE Analys 300 000 300 000 2016-05-24 §163 Central administration 328 600
Badplats Grythyttan 55 000 55 000 2016-05-24 §192 Badplatser 31 226

Summa: 3 069 000 3 069 000 Summa: 2 218 148

Totalt belopp  2016: 3 000 000 3 000 000 Totalt belopp  2016: 3 000 000

Återstående belopp: -69 000 -69 000 Återstående belopp: 781 852
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