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§ 115 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

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

Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 117 Uppföljning internkontrollplan 2022, dnr KS 
22/00246 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-12-14 § 219 
Internkontrollrapport för kommunstyrelsen 2022, daterad 2022-11-22 
 
Ärendet 
Under året har arbetet med att förbättra och utveckla arbetet med 
internkontroll inom kommunstyrelsen fortgått. Internkontroll är en del av 
kommunens verksamhets- och ekonomistyrning. Den syftar till att påverka 
organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat mål, vad gäller 
resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Syftet med internkontroll är att 
säkerställa att kommunstyrelsen upprätthåller en tillfredsställande intern 
kontroll, d v s de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål 
uppnås: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 

 
Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att kommunstyrelsen vid 
utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och 
kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska 
faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för 
verksamheten hos olika intressenter. 
 
Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bl a att ha 
kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade 
beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och 
mål. 
  
Målet tillförlitlig rapportering och information om verksamheten innebär att 
kommunstyrelsen samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till 
rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig 
redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet 
samt övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning. 
 
Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar 
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med 
olika parter. 
 
Kommunförvaltningen har genomfört kontrollerna i enlighet med antagen 
plan år 2022 för intern kontroll. 
 
Beskrivning av utförandet 
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Kommunförvaltningen kan konstatera att förvaltningen ännu inte fått en 
fullödig rutin på hanteringen av uppföljningen. Delar av kontrollerna har skett 
utan att det dokumenterats enligt de verktyg som är framtagna. Dock har fler 
kontroller skett i det verktyg som är beslutat att användas enligt antaget 
styrdokument.  
 
Resultat av genomförda kontroller 
Sammantaget kan förvaltningen konstatera att det finns en bra bild över de 
kontrollpunkter som kommunstyrelsen beslutat men att det finns ett 
utvecklingsarbete för att säkerställa att framtagna rutiner efterlevs och att 
dokumentation som ska ske verkligen genomförs. 
 
Åtgärder som föreslås vidtas inklusive tidplan 
De åtgärder som kommunförvaltningen föreslår, i samband med att 
kontrollerna skett under år 2022, kommer att påbörjas under år 2023 utifrån 
att aktuella rutiner inte fungerar optimalt och att dokumentation saknas.  

 
Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Godkänna kommunstyrelsens internkontrollrapport år 2022. 
 
--- 
 
Innan ärendets avgörande anländer Saskia van der Zanden (V) och ersätter 
tjänstgörande ersättare Kent Grängstedt (S). 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om det finns något särskilt att vara 
observant på inför nästa år, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer frågor om höjd beredskap utifrån ett läge där 
elen skulle kunna försvinna, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica 
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Jansson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Godkänna kommunstyrelsens internkontrollrapport år 2022. 
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§ 118 Yttrande över Tobias Nygrens (C) motion om att 
ansluta Hällefors kommun till 27 augusti: nationell dag 
för civilkurage och medmänsklighet, dnr KS 19/00174 

Beslutsunderlag 
Tobias Nygrens (C) motion 
KF 2019-06-11 § 103 
KS 2019-08-27 § 192 

Ärendet 
Tobias Nygren (C) argumenterar i sin motion bland annat för att Hällefors 
kommun ska anslutas till nationell dag för civilkurage och medmänsklighet 
samt att förvaltningen ska arrangera evenemang i anslutning till detta och dela 
ut ett kuragepris. 
 
27 augusti har sedan 2012 uppmärksammats som dag för civilkurage och 
medmänsklighet i Stockholm. Denna dag är numer också en nationell dag för 
detta, något som Raul Wallenberg Academy noterar är tämligen okänt. Åren 
2017-2019 bedrevs ett projekt för att uppmärksamma dagen och däri ingick 
bland annat de delar som motionären hänvisar till. 
 
Då projektet har avslutats faller motionens första förslag; däremot kan 
kommunen naturligtvis välja att ändå uppmärksamma dagen. 
 
Turnerande utställningar och annat material som togs fram under projekttiden 
är inte längre tillgängligt, däremot erbjuder Raul Wallenberg Academy 
fortsatt stöd till kultur- och föreningsliv som önskar uppmärksamma 27 
augusti. 
 
Kommunförvaltningen ser liksom motionären att det kan vara värdefullt att 
lyfta en diskussion kring civilkurage och medmänsklighet och det ligger med 
självklarhet i lagstiftning och styrdokument för såväl skol- som 
omsorgsväsendet som är kommunens båda stora uppdrag. Att värna de 
mänskliga rättigheterna är ett självklart åtagande för alla delar av det 
offentliga Sverige. 
 
Utöver de uppdrag som redan åligger förvaltningens olika delar, kan det vara 
problematiskt att ge den här typen av uppdrag till tjänstepersonsnivån. Dels 
torde det vara politiskt kontroversiellt vad som ska anses utgöra civilkurage – 
kan det innefatta civil olydnad, engagemang i politiska eller religiösa 
organisationer och så vidare – dels riskerar det att sammanblanda politiska 
åsikter och överväganden med förvaltningens värdeneutrala uppdrag.  
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Förvaltningens uppfattning är att de förslag som lagts snarare hör hemma 
antingen på den politiska nivån eller i civilsamhällets regi. I båda fallen kan 
förvaltningen utgöra stöd och samordnare på olika sätt. 

Social konsekvensanalys 
De förslag som läggs i motionen bidrar sannolikt till att lyfta viktiga frågor 
till diskussion och potentiellt också till avspänning i socioekonomiskt 
utsatta samhällen där medborgare med olika bakgrund och förutsättningar 
ska leva tillsammans. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med detta ska motionen anses besvarad. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket 
bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Med detta ska motionen anses besvarad. 
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§ 119 Yttrande över revisionsgransking attraktiv 
arbetsgivare, dnr KS 22/00134 

Beslutsunderlag 
Rapport från KPMG daterad 2022-10-17 

Ärendet 
KPMG har av Hällefors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om 
kommunstyrelsen på ett övergripande plan har en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning för att säkerställa att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
 
Kommunstyrelsen har av kommunrevisorerna mottagit rapporten 2022-10-25. 
 
Granskningen har resulterat i följande rekommendationer: 
-Revidera och uppdatera riktlinjer, exempelvis arbetsmiljöpolicy och 
personalpolicy, för att säkerställa att dessa följer aktuell lagstiftning 
-Fullfölja uppföljning av planerade åtgärder för att nå målen 
-Säkerställa att den övergripande kompetensförsörjningspolicyn 
implementeras i verksamheten samt säkerställa att verksamhetsspecifika 
kompetensförsörjningsplaner tas fram 
-upprätta en formaliserad och dokumenterad rutin för uppföljning av det som 
framförs i avslutningssamtalen 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen 
huvudsakligen arbetar på ett systematiskt sätt för att säkerställa att kommunen 
är en attraktiv arbetsgivare. Kommunen har till största del en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning. Det ses som positivt att kommunfullmäktige nyligen 
beslutat om en kompetensförsörjningspolicy. 
 
Yttrande 
Kommunstyrelsen delar revisionernas uppfattning och är i många delar 
medveten om det som framkommer i rapporten. Ett arbete med ständiga 
förbättringar pågår, vissa åtgärder och insatser är vidtagna eller kommer att 
initieras och planläggas. 
 
 
HR-enheten har ansvar för kommunens samlade personal- och 
löneadministration. Genom ett ständigt pågående arbete med att upprätta och 
revidera policy, riktlinjer och rutiner samt att genomföra kompetensduschar 
på ledningsgrupperna hålls chefer och medarbetare uppdaterade med aktuella 
stöddokument för de stora processerna inom personalområdet. 
Arbetsmiljöpolicyn kommer att revideras i samband med att den 
kommunövergripande arbetsmiljöutbildningen som pågått under 2022 
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avslutas. Inom arbetsrätten pågår stora nationella reformer vilket föranleder 
att lokala styrande dokument behöver ses över under kommande år. 
 
Ett tydligt och närvarande ledarskap är en bidragande orsak till hur 
kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Chefer erbjuds därför 
kontinuerligt utbildningar inom ledarskap.  
 
Det lönestrategiska arbetet innebär att löneprocessen knyts samman med 
budgetprocessen så att hänsyn kan tas till bristsituationer inom yrkesgrupper 
utifrån jämförande lönestatistik. Vid behov avsätts extra utrymme i syfte att 
lönenivåerna ska vara konkurrenskraftiga samt att karriärutveckling kan 
kopplas till löneutveckling. Uppföljningar av resultatet av lönesatsningarna 
kommer att ske i samband med uppstart av kommande års löneöversyner. 
 
Nätverk och arbetsgrupper finns etablerade för arbetet med 
kompetensförsörjning. En strategi kommer att tas fram för det fortsatta arbetet 
med implementering av kompetensförsörjningspolicyn och arbetet med 
framtagande av verksamhetsspecifika kompetensförsörjningsplaner. 
 
Rutinen för avslutssamtal kommer att ses över utifrån synpunkterna och 
rekommendationerna i granskningen. 
 
Resultatet från fokusgrupperna kommer att användas som vägledning i det 
fortsatta arbetet med attraktiv arbetsgivare. De områden som diskuterats i 
fokusgrupperna är ledning och styrning, löneläge, öppenhet och god 
arbetsmiljö samt utvecklingsmöjligheter. 
 
Förvaltningen vill framhålla vikten av ständiga förbättringar och 
utvecklingsinsatser för ökad tydlighet, uthållighet och långsiktighet i syfte att 
effektivisera verksamheten. 
 
Sammantaget anser kommunstyrelsen att revisorernas rekommendationer är 
relevanta och kommer att beaktas i förvaltningens fortsatta utvecklings- och 
effektiviseringsarbete.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson. 
 
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga kring på vilka sätt förvaltningen 
arbetar med frågan, vilket besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om kompetensutveckling, vilket 
besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
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Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om rådande uppfattningar kring 
kompetensutveckling, vilken lämnas obesvarad. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar följande; 
Anta yttrandet till revisorerna. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Anta yttrandet till revisorerna. 
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§ 120 Lönestrategi 2023-2027 och lönepolitiska riktlinjer 
2023, dnr KS 22/00219 

Beslutsunderlag 
Förslag till lönestrategi 2023 - 2027 samt lönepolitiska riktlinjer 2023 
Kommunstyrelsen 2019-11-19 § 266  

Ärendet 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-11-19 har lönestrategi för de 
kommande fem åren samt årliga lönepolitiska riktlinjer tagits fram.  
 
Lönestrategin omfattar den kommande femårsperioden och utgör tillsammans 
med personalpolicyn de övergripande dokumenten för Hällefors kommuns 
lönebildning. Lönestrategin ses över årligen.  
 
Som komplement till de övergripande dokumenten har förvaltningen tagit fram 
lönepolitiska riktlinjer för 2023 som utgör grund för det kommande årets 
löneöversynsprocess.  
 
Lönestrategin, de årliga lönepolitiska riktlinjerna, personalpolicyn, aktiva 
åtgärder mot diskriminering och de centrala löneavtalen är viktiga 
styrdokument som utgör stöd för lönesättande chefer i den årliga 
löneöversynsprocessen. De lönesättande chefernas agerande är avgörande för 
kommunens löneöversynsprocess och medarbetarnas syn på Hällefors 
kommun som arbetsgivare. 
 
De centrala löneavtalen med sifferlösa avtal har öppnat upp för ett ökat lokalt 
ansvar för lönebildningen. 
 
Arbetsgivaren ansvarar för att de totala löneökningarna, utfallet, speglar 
kommunens ekonomiska förutsättningar, verksamheternas resultat och 
rekryteringssituation.  
 
De senaste centrala löneavtalen med arbetstagarorganisationerna omfattar 41 
månader och gäller till och med 31mars 2024. Löneavtalen är inte 
uppsägningsbara vilket innebär en lång period av arbetsfred med möjlighet att 
prioritera annat viktigt arbete inom t ex kompetensförsörjning och arbetsmiljö. 
 
Från och med 2023 kommer lärarna att företrädas av den nybildade 
organisationen Sveriges Lärare, som är en sammanslagning av Lärarförbundet 
och Lärarnas Riksförbund. Skolledarna kommer att företrädas av den 
nybildade Sveriges Skolledare som är en sammanslagning av Sveriges 
Skolledarförbund och Lärarförbundet Skolledare. 
 
Huvudöverenskommelserna med arbetstagarorganisationerna löper ut 2024. De 
sifferlösa löneavtalen gäller för samtliga avtalsområden förutom Kommunals 
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avtalsområde. För Kommunal ska tillföras det utrymme för 2023 som utgörs av 
det utrymme som för 2023 fastställs inom den internationellt konkurrensutsatta 
sektorn, det så kallade ”märket”, som är en slags norm för hela 
arbetsmarknaden. Avtalsrörelsen inom industrin inleds vid årsskiftet 
2022/2023 så det är i dagsläget svårt att veta resultatet av avtalsrörelsen. 
Utrymmet fastställs av centrala parter. I ekonomiskt osäkra tider är sifferlösa 
avtal svårare att hantera. 
 
Av Hällefors kommuns lönestrategi för de kommande fem åren från och med 
2023 till och med 2027 framgår en långsiktig idé och för de årliga riktlinjerna 
framgår mål, aktiviteter och tidplan för 2023 års löneöversyn.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningens förslag till central lönepott för verksamhetsåret 
2023 är 8 039 tkr. 

Facklig samverkan 
Arbetsgivarens strategi och lönepolitiska riktlinjer kommer att utgöra 
underlag för dialogen med arbetstagarorganisationerna i samband med 
löneöversynen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Förslaget till lönestrategi för 2023 - 2027 antas. 

 
- Årliga lönepolitiska riktlinjer för 2023 antas. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga omkring tänkt lönepott samt låga 
lönenivåer och om potten räcker för at nå upp till godtagbara löner, vilket 
delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Saskia van der Zanden (V) ställer följdfråga om lönenivåerna fortfarande kan 
ligga lågt, vilket delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om summan på lönepotten och ett 
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begrepp om hur mycket det innebär samt om tanken är en stegvis höjning, 
vilket delvis besvaras av kommunchef Hans Åhnberg och HR-chef Ann 
Karlsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Förslaget till lönestrategi för 2023 - 2027 antas. 
 
Årliga lönepolitiska riktlinjer för 2023 antas. 
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§ 121 Dokumenthanteringsplan för HR- och 
löneenheten, dnr KS 22/00234 

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan för HR-och löneenheten 

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

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

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslagen till dokumenthanteringsplaner är inte kostnadsdrivande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Dokumenthanteringsplan för HR-och löneenheten antas. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Dokumenthanteringsplan för HR-och löneenheten antas. 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(25) 

Datum  
2022-11-29  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Avgifter Hällefors badhus, dnr KS 22/00221 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritids förslag på avgifter i Hällefors Badhus. 

Ärendet 
Våren 2023 inviger- och öppnar kommunen Hällefors Badhus. En spännande 
utmaning på många olika sätt då det dels är en helt ny verksamhet i 
kommunen men som också följs med stort intresse och är efterlängtat av 
många invånare i kommunen.  
 
Intäktssidan är beroende av många olika faktorer som entréavgifter men också 
antal medarbetare, öppettider, och inte minst simundervisningen i skolan. Här 
finns det också en ”simskuld” som är svår att komma i kapp i närtid och som 
ska tillgodoses till en rimlig kostnad beroende på tillgången och behovet av 
simlärare och öppettider som i sin tur ska anpassas till alla övriga målgrupper 
som vill besöka badhuset.  
En omvärldsspaning på avgifter i liknande storlek på badhus har gjorts i bland 
annat Hagfors, Vårby, Hallstavik och Nora, vilket också presenterades på 
årets budgetdialog. Studiebesöken i Hallstavik och Botkyrka badhus, 
badhuschefens yrkeserfarenhet (Filipstads badhus,) och det socioekonomiska 
läget ligger sammantaget till grund för föreslagna avgifter. 
 
Vad beträffar öppettider är det svårbedömt men utifrån nuvarande bemanning 
(badhuschef och två badvärdar på vardera 100 %), som också ansvarar för 
simundervisningen och lokalvården, kommer badhuset vara öppet 34 h/v. 
Detta inkluderar allmänhetens bad som morgon, eftermiddags- och kvällssim, 
öppet varannan lördag samt skolans simundervisning (13h/v).  
För att säkerställa en trygg miljö vid allmänhetens bad och 
simskoleundervisningen så krävs det att badhuset är bemannat med två 
personal.  
Förhoppningen är att föreslagna intäkter blir minst som beräknat och att 
ytterligare en medarbetare kan anställas inför hösten 2023. Det skulle i sin tur 
generera ca 10-15 h ytterligare öppet/v. 
 
 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunen räknas till en av Sveriges socioekonomiskt utsatta kommuner. 

    Många barn växer upp i hem med en socioekonomisk utsatthet. Även om 
    det blåser positiva vindar och fler kommer i jobb så är det fortfarande hög 
    arbetslöshet i Hällefors. Kommunen har också en hög medelålder bland 
    invånarna och om badhuset ska vara en mötesplats för alla så är det viktigt 
    att avgifterna läggs på en nivå som är rimlig utifrån invånarnas 
    förutsättningar. 
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Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunen har varit förutseende vad gäller installering av solceller på 
badhusets tak och i återvinningen av överskottsvärmen från ishallen. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Det har tagits fram olika beräkningsunderlag vad gäller intäktssidan inför 
beslutet att bygga badhuset. De beräkningar som gjorts och görs är 
svårbedömda trots omvärldsspaningar och vi får vara öppna för att revidera 
och omvärdera verksamhetens entréavgifter särskilt under/efter första året 
men förmodligen även under 2024. En intäkt på minst en miljon  
kronor/år bör dock vara realistisk utifrån såväl tidigare som nuvarande 
”spaningar” och föreslagna avgifter.  

     
    Avgiften för aktivitetsytan på vån 2 utgår förslagsvis från avgiften för 
    kommunens mindre inomhushallar. Föreningar med barn- och unga upp till  
    20 år har nolltaxa. Avgiften för vuxna i föreningslivet 100 kr/h och övriga 
    250 kr/h. Här finns behovet att prioritera målgruppen ”daglediga”, 
    exempelvis pensionärerna som idag inte får plats i kommunens 
    inomhushallar då skolan har ökade behov.  
 
    Nivån på föreslagna avgifter ligger till största delen i mellanskiftet i  
    jämförelse med liknande badhus och med jämförbara kommuner. 
    Se bilaga 1 med samtliga avgiftsförslag. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta samtliga förslag till avgifter i Hällefors badhus. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kultur- och 
fritidschef Kicki Johansson utförligt och badhuschef Pia Ljungqvist tillför 
kortfattat. 
 
Cecilia Albertsson (M) yttrar sig och ställer fråga om möjlighet att anställa 
fler och förlänga öppettider med intäkter från avgifter, vilket delvis besvaras 
av kultur- och fritidschef Kicki Johansson. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om vad som händer vid sjukdom eller 
annan frånvaro, vilket delvis besvaras av badhuschef Pia Ljungqvist och 
kompletteras av kultur- och fritidschef Kicki Johansson. 
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Saskia van der Zanden (V) ställer fråga kring vilka öppettider förvaltningen 
har utgått ifrån, vilket delvis besvaras av kultur- och fritidschef Kicki 
Johansson och badhuschef Pia Ljungqvist. 
 
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om möjligheten att simma flera 
gånger i veckan, vilket besvaras av badhuschef Pia Ljungqvist. 
 
Vivianne Petersson (M) ställer fråga om summan på intäkterna, kostnader för 
nuvarande personal och politiska satsningar som alternativ för utökade 
öppettider, vilket delvis besvaras av kultur- och fritidschef Kicki Johansson. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om badhuspersonalens kompetensutveckling, 
vilket besvaras av badhuschef Pia Ljungqvist och kompletteras av kultur- och 
fritidschef Kicki Johansson. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om tänkta tider för morgonsim, vilket 
besvaras av badhuschef Pia Ljungqvist. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om kostnad för simlärarutbildningen, 
vilket besvaras av badhuschef Pia  Ljungqvist. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Anta samtliga förslag till avgifter i Hällefors badhus. 

 
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(25) 

Datum  
2022-11-29  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123 Dokumenthanteringsplan för kultur- och 
fritidsverksamheten, dnr KS 22/00241 

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsenheten 

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

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

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslagen till dokumenthanteringsplaner är inte kostnadsdrivande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsenheten antas. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kultur- och 
fritidschef Kicki Johansson kortfattat. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsenheten antas. 
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§ 124 Yttrande över Kjell Valegrens (GL) motion om 
belyst motionsspår i Grythyttan, dnr KS 21/00218 

Beslutsunderlag 
Kjell Valegrens (GL) motion inkom 2021-10-19 
KF 2021-10-26 § 132 
KS 2021-11-09 § 198 
Bilaga översiktskarta motionsspår 

Ärendet 
En motion från Grythyttelistan inkom den 2021-10-19 och förslaget är att ett 
belyst motionsspår ska anläggas så snart som möjligt med start och mål vid 
måltidsutbildningarnas lokaler i Grythyttan. Vidare beskriver motionären 
vikten och behovet av att de studerande på RHS har möjligheter till 
sysselsättning utanför schemalagd tid, vilket har nämnts i utredningar och 
olika debattartiklar enligt motionären. 
 
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att bereda motionen. Förvaltningen 
bedömer, att det av kostnadsekonomiska skäl, inte finns utrymme i 
investeringsbudgeten för ett belyst motionsspår i Grythyttan. Däremot finns 
en förfrågan från studentkåren att uppgradera ett befintligt spår med skyltar 
och spårmarkeringar vilket är möjligt enligt nedan. 
  
Tillsammans med en student på RHS har Kultur- och fritidschef och 
näringslivschef ”provgått” möjliga spår, och kommit fram till att det befintliga 
motionsspåret som utgår från Hälsans hus är att rekommendera, då andra sträckningar innebär 
att riksväg 244 måste korsas, det är mycket vattenansamlingar, sankt och lerigt då markägarna 
kör sina skogsmaskiner på dessa gångvägar och stigar. Detta har förvaltningen försökt 
att beskriva i bilagan med översiktskarta och bilder. 
  
För att göra motions/naturspåret, på ca 3,3 km, mer tillgängligt behövs inköp 
av en informationsskylt med översiktskarta, där bansträckningen och 
information om spårets längd finns med och någon form av markeringar 
utefter spåret. Ovanstående förslag är förankrat med en representant i 
Studentkåren. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslagna åtgärder ryms inom kommunstyrelsens befintliga budget. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(25) 

Datum  
2022-11-29  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kultur- och 
fritidschef Kicki Johansson. 
 
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om vad belysning skulle kunna kosta, 
vilket delvis besvaras av kultur- och fritidschef Kicki Johansson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Ulrika Jonsson (M) och Cecilia 
Albertsson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Motionen avslås 
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§ 125 Risk- och sårbarhetsarbetet i Hällefors kommun, 
dnr KS 22/00235 

Informationsunderlag 
- 

Ärendet 
En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg i en kedja för att reducera 
risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och 
hantera kriser och extraordinära händelser. 
 
Under hösten 2022 och våren 2023 arbetar samhällsutvecklingsenheten med 
att planlägga kommunens risk- och sårbarhetsarbete. Det består av att skriva 
den risk- och sårbarhetsanalys som kommunen skall rapportera in till 
Länsstyrelsen samt det vardagliga kontinuitetsarbetet.  
 
Arbetet innefattar bland annat att få fram en åtgärdsplan och en handlingsplan 
som kommunen kommer att arbeta efter under kommande mandatperiod. 
En relativt stor del av handlingsplanen kommer att bestå av utbildning och 
övning. Under första kvartalet av 2023 kommer utbildning för nya 
förtroendevalda att hållas inom kommunens säkerhetsarbete och krisledning.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

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

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen. 
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