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Datum  
2022-08-22  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
kallas härmed till sammanträde 2022-09-06 kl. 13.00 i Folkets Hus, 
Hällefors för att behandla följande ärenden: 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00 

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

I samband med sammanträdet hålls en allmänpolitisk debatt som i år också 
utgör valdebatt inför valdagen den 11 september. Debatten öppnas omedelbart 
efter dagordningens punkt 4. 

Partierna håller, i storleksordning, inledande anföranden om högst fem 
minuter och därefter öppnas för repliker som får vara högst två minuter långa. 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. Föreslås Uta Riedel (S) och Maja 

Loiske (V) eller deras respektive ersättare, fredag 16/9 kl 14.00 på 
Kyllervägen 37. 
 

3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 

4 Fastställande av dagordning. 
 

Allmänpolitisk debatt 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Ledamöternas frågestund 
 
Beslutsärenden 
 
5 Valärenden 
 
6 Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer 

 
7 Arvodesbestämmelser, dnr KS 22/00130 

 
8 Kompetensförsörjningspolicy, dnr KS 22/00119 
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9 Tilläggsbudgetering för drift inom äldreomsorgen 2022, dnr KS 22/00099 

 
10 Yttrande över Cecilia Albertssons (M) motion om båtinläggningsplatser 

och bryggor dnr KS 21/00224 
 

11 Yttrande över Tobias Nygrens (C) motion om mensskydd, dnr KS 
21/00203 

 
12 Yttrande över Madelene Jönssons (SD) motion om löner i Hällefors 

kommun, dnr KS 21/00247 
 
Informationsärenden 
 
13 - 
 
Delgivningsärenden, ej bilaga 
 
14 A) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Direktionens kommentarer 

till revisionsrapport över årsredovisning. 
 
B) Ljusnarsbergs kommun: § 65 2022, Taxa för livsmedelsavgifter 

 
 

Gruppmöte för (S) 1/9 kl 18.00 i partilokalen. 
Gruppmöte för (M), (C) och (GL) 5/9 kl 19.00, digitalt. 

 
 
Susanne Grundström Per Karlsson 
Ordförande  Vice ordförande 
 

Mathias Brandt 
   Kanslichef 



From:                                 "Morteza Naderi" <morteza_afg0093@yahoo.com>
Sent:                                  Fri, 12 Aug 2022 17:38:53 +0200
To:                                      "Malin Bergkvist" <Malin.Bergkvist@hellefors.se>
Subject:                             Avsägning

Hej Malin
Jag tänker säga upp mig från alla mina politiska uppdrag i Hällefors kommun pga flytt till en 
annan ort
Jag tack för all förtroende som Hällefors kommun och folket hade för mig

Med Vänliga Hälsningar
Morteza Naderi
Tel: +46 760166805

From:
Sent:
To:
Subject:

"Morteza Naderi" <morteza_afg0093@yahoo.com>
Fri, 12 Aug 2022 17.38:53 +0200
"Malin Bergkvist" <Malin.Bergkvist@hellefors.se>
Avsägning

Hej Malin
Jag tänker säga upp mig från alla mina politiska uppdrag i Hällefors kommun pga flytt till en
annan ort
Jag tack för all förtroende som Hällefors kommun och folket hade för mig

Med Vänliga Hälsningar
Mortea Naderi
Tel: +46 760166805
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Datum  
2022-08-30  

 
   
 
Plats och tid Ordförande Allan Myrtenkvists bostad, Lekbergsvägen 24 A 712 33 Hällefors, kl. 15.30- 

15.45 

Beslutande Ledamöter 
Allan Myrtenkvist (S), ordförande 
Ulrika Jonsson (M) 
Vivianne Pettersson (M) 
Lars-Göran Zetterlund (C) ersätts av Margeurite 
Wase (C) 
 

 

 Ersättare, ej tjänstgörande 
- 

 

Övriga närvarande Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist  

Justerare Vivianne Pettersson (M)  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 1/9 2022 kl 11.30 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 51-58 
 Malin Bergkvist  
   
 Ordförande 
 Allan Myrtenkvist  
   
 Justerare 
 Vivianne Pettersson   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Valberedning 
 
Sammanträdesdatum 2022-08-30 
    
Datum då anslaget sätts upp 2022-09-02 Datum då anslaget tas ned 2022-09-26 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Malin Bergkvist  

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

Ordförande Allan Myrtenkvist (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde, vilket godkänds.  
 

§ 52 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
 

§ 53 Förslag på ny ersättare i direktionen för 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen efter Alf 
Wikström (V) 

Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yrkar att posten lämnas vakant, vilket 
bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Vakant. 
 

§ 54 Förslag på nominering av begravningsombud 

Ulrika Jonsson (M) nominerar Maria Dahlqvist, vilket bifalls. 
 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist informerar kring krav på 
skriftlig motivering. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig. 
 
Ulrika Jonsson (M) yrkar att följande motivering lämnas; 
Valberedningen anser att föreslagen person är lämplig och har aktuell 
kompetens samt är en välkänd profil på orten, vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Maria Dahlqvist, Brandtvägen 7, 712 32 Hällefors. 
 
Valberedningen anser att föreslagen person är lämplig och har aktuell 
kompetens samt är en välkänd profil på orten. 
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§ 55 Förslag på ny ledamot i valberedningen för (S) efter 
Morteza Nadari (S) 

Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yrkar att posten lämnas vakant, vilket 
bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Vakant. 
 

§ 56 Förslag på ny ersättare för ombud för 
Rinmanstiftelsens årsstämma efter Morteza Nadari (S) 

Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yrkar att posten lämnas vakant, vilket 
bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Vakant. 
 

§ 57 Förslag på ny ersättare i valnämnden efter Amanda 
Skålberg (V) 

 
Valberedningens förslag 
 
Vakant. 
 

§ 58 Förslag på ny nämndeman efter Ulla Bergkvist (S) 

 
Valberedningens förslag 
 
Vakant. 
 

 













Till 

Hällefors kommun
Kommunfullmäktige

Motion om tillväxt och kompetens, integration och arbetslöshet 

Vi blev nyligen uppdaterade om att arbetslösheten i Hällefors är hög samtidigt som både 
industrin och vården har stora personalbehov framöver, Vi tar detta på allvar och tror att det är
nödvändigt att skapa en helhetsbild av problematiken. Att integration och arbetslöshet hänger 
ihop brukar vara lätt att se, likaså att det har med kompetens att göra, men vi tror att vi också 
måste lägga till tillväxtperspektivet. 

Om Hällefors som kommun ska utvecklas och växa är det till och med en ödesfråga för oss. 
Då är det nödvändigt att skapa en helhetslösning kring frågorna integration och arbetslöshet,
tillväxt och kompetens och ställa oss frågan om hur dessa områden samverkar idag och vad 
som kunde bli bättre. 

Ett exempel som kan studeras är "Polstjärnan - centrum för tillväxt och kompetens" som 
drevs av kommunen. Det var som det låter en enhet för tillväxt och kompetensfrågor. Där 
fanns kommunens flyktingsamordnare, arbetsmarknadsenheten, näringslivssekreteraren, den
kommunala vuxenutbildningens rektor samt EU-projekt-samordnaren. I huset fanns också till
och från olika projekts administrationer inom området. De olika sektorerna samarbetade 
väldigt väl och framgångsrikt. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan var fysiskt 
närvarande i kommunen. Deras aktiva närvaro skapade personliga relationer som i sin tur var
en god grund för många bra projekt som minskade arbetslöshet och segregation. 

Nu saknar vi den statliga närvaron i vår kommun. Myndigheter finns kvar, men det är i allt 
större utsträckning en digital närvaro som erbjuds. Kommunen måste till stor del lita till sig
själv och samla alla goda krafter för att minska arbetslösheten och öka integrationen, samt 
arbeta tillsammans med näringslivet kring personalförsörjningsfrågor, kompetens och tillväxt.

Vi tror att den verksamhet som bedrevs inom ramen för Polstjärnan kan inspirera till att ställa
frågor huruvida kommunen idag har en organisation som svarar upp mot samhällets behov 
och utmaningar. Hur ska verksamheterna organiseras för att möta våra utmaningar? 

Vi föreslår

att en utredning görs kring hur frågorna som rör arbetsmarknad, integration, kompetens och
tillväxt bäst kan organiseras för att gynna tillväxt och framtid i kommunen. 

Hällefors den 10 juli 2022

Allan Myrtenkvist
Socialdemokrat 

Christina Kuurne 
Socialdemo

�



Vänsterpartiet 
Hällefors
 
hallefors@vansterpartiet.se
hallefors.vansterpartiet.se

En Fritidsbank är en självklarhet för en kommun som vill främja folkhälsan och ge 
invånarna goda möjligheter till en aktiv fritid. Att använda utrustning på ett smart 
sätt är också ett måste om vi ska kunna minska vår konsumtion för klimatets skull. 
Det finns mängder med sport- och friluftsutrustning som ligger undanstoppade och 
glömda i olika förråd i kommunen och i hela landet. Samtidigt finns det många som 
har behov av en viss utrustning bara någon enstaka gång och måste välja mellan att 
köpa utrustning eller hoppa över aktiviteten. 

Om vi i Hällefors kommun vill göra en insats för både folkhälsa och klimat i enlighet 
med de globala målen i Agenda 2030 bör vi inrätta en Fritidsbank. 

Vi yrkar 

att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag för inrättandet av Fritidsban-
ken i Hällefors kommun för kommunfullmäktige att ta ställning till i början på 2023. 

Katja Ollila
Maja Loiske

Vänsterpartiet

Motion 
Inrättande av
Fritidsbank

2022.08.30



Motion till  Kommunfullmäktige i Hällefors Kommun 
 
Nolltaxa i Hällefors kommun 
 
 
Vi föreslår nolltaxa för de kommuninvånare som är inskrivna 
hos regionen för vård och i behov av kommunens tjänster. 
 
Det rör sig om en förhållandevis liten grupp som förutom att 
vara drabbad av sjukdom ofta lever under knappa ekonomiska 
förhållanden. En del av dem har avsagt sig insatser från 
kommunen på grund av att de inte har råd att betala för hjälpen. 
Detta trots att de är i stort behov av hjälp. 
 
Kommunen bör prioritera att satsa på denna grupp 
 
 
Wilhelm Tham   Kjell Walegren 
Grythyttelisan 



 

 
Postadress Besöksadress E-post Telefon 
Hällefors kommun Kyllervägen 37 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
Kommunförvaltningen Hällefors   
712 83 Hällefors  Organisationsnr Bankgiro 
  212000-1942 193-8950 
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Arvodesbestämmelser, dnr KS 22/00130 

Beslutsunderlag 
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors 
kommun 
KF 2017-11-14 § 168 (dnr 14/00143) 
KF 2018-04-24 § 49 
KF 2018-06-12 § 83 
delårsrapporten 2019 (KS 19/00293) 
KS 2020-09-15 § 73, återremiss  
KF 2022-02-15 § 33 

Ärendet 
Arvodesbestämmelserna omfattar arvoden och ersättningar till kommunens 
förtroendevalda samt särbestämmelser för kommunala bolag och stiftelser. 
 
Förvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av Bestämmelser om 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors kommun inför 
kommande mandatperiod. Sedan tidigare har förvaltningen fått i uppdrag att 
se över dokumentet för att förtydliga bland annat rutinerna för förlorad 
arbetsförtjänst. Revideringen har pågått under en längre tid och under 2020 
gjordes en översyn som resulterade i förslag till förtydliganden. Förslaget 
skickades på remiss till partierna innan det behandlades av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen valde att i september 2020 återremittera ärendet. I februari 
2022 tillsattes en tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att se över 
arvodesbestämmelserna och återkomma med ett beslutsförslag som inte är 
fördyrande. 
 
Kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna har under 2022 processat 
fram en revidering som delvis innebär redaktionella ändringar och delvis 
förtydliganden och förändringar. De föreslagna förändringarna är markerade 
med grön text.  
 
I förslaget har begreppet kommunalråd ersatts med kommunstyrelsens 
ordförande. Ett förtydligande har gjorts gällande hanteringen av ledigheter för 
arvoderade förtroendevalda. Hanteringen av ersättning för förlorad 
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arbetsinkomst i kapitel 7 har förenklats genom att kravet på att styrka 
inkomstförlusten genom intyg från arbetsgivaren har tagits bort.  
 
Inför kommande mandatperiod har en utvärdering och en översyn av nivåerna 
för de fasta arvodena gjorts. I revideringen har nivåerna för fasta arvoden 
förändrats endast gällande förändrat uppdrag för vice ordförande i 
kommunstyrelsen och för förtroendevalda i kommunfullmäktiges presidium. 
Förändringen för kommunfullmäktige innebär en sänkning av 
ordförandearvodet samt att förste och andre vice ordförande får ett fast 
arvode. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnader för förtroendevaldas deltagande i politiska forum utgår i 
grunden från Kommunallagen och från arvodesbestämmelserna. 
Förändringarna i det reviderade förslaget beräknas inte utgöra någon större 
förändring av kostnaderna men det kan vara avgörande vilken lönenivå de 
förtroendevalda har eftersom en viss del av kostnaderna utgörs av 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan anses inte nödvändig i denna fråga. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta arvodesbestämmelserna inklusive bilaga 1 att gälla från och med nästa 
mandatperiods början till och med nästa mandatperiods slut. 
 
dessa arvodesbestämmelser ersätter Bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda i Hällefors kommun beslutade 2018-06-12 § 83 
med tillhörande revideringar.  
 
--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) kortfattat kring den politiska beredningen av ärendet som 
tidigare har skett. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta arvodesbestämmelserna inklusive bilaga 1 att gälla från och med nästa 
mandatperiods början till och med nästa mandatperiods slut. 
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dessa arvodesbestämmelser ersätter Bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda i Hällefors kommun beslutade 2018-06-12 § 83 
med tillhörande revideringar.  
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förslag till revidering av 
Bestämmelser om arvoden och 

ersättningar till förtroendevalda i 
 Hällefors kommun 

Gäller under mandatperioden 2023-2026 
Giltig from 2022-07-01 

 
 
 
Förslag till ny skrivning med grön text – dialog med gruppledarna 2022-04-12 
 
 
 
 
 
 
Ärende till KS 2022-08-16 och KF 2022-09-06 
 
Beslutad av Kommunfullmäktige den xxxxx 
KSAU 2020-09-15 Återremiss 
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Dokumenttitel 
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i Hällefors kommun 

 
Typ av styrdokument 
Policy 

Ansvarig utgivare 
Hällefors kommun 
Kommunfullmäktige 

Ansvarig författare 
 
HR-chef 
 

Giltighetsdatum 
2022-xx-xx 

Dokumentförteckning 
A-D-0001 

Organisation 
Hällefors kommun 

Enhet 
Kommunförvaltningen 

Datum nästa revision 
2025-xx-xx 

 

O[O\HÄLLEFORS
Dokumenttitel Sida
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till 1(17)

adK0MUN förtroendevalda i Hällefors kommun

Typ av styrdokument Ansvarig utgivare Ansvarig författare Giltighetsdatum
Policy Hällefors kommun 2022-xx-xx

Kommunfullmäktige HR-chef
Dokumentförteckning Organisation Enhet Datum nästa revision
A-D-0001 Hällefors kommun Kommunförvaltningen 2025-xx-xx

Förslag till revidering av
Bestämmelser om arvoden och

ersättningar till förtroendevalda i
Hällefors kommun

Gäller under mandatperioden 2023-2026
Giltig from 2022-07-01

Förslag till ny skrivning med grön text- dialog med gruppledarna 2022-04-12

Arende till KS 2022-08-16 och KF 2022-09-06

Beslutad av Kommunfullmäktige den xxxxx
KSAU 2020-09-15 Återremiss
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Innehåll 
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1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 

Utöver det som föreskrivs om ekonomiska förmåner i 4 kapitlet 
Kommunallagen gäller dessa bestämmelser för förtroendevalda i 
Hällefors kommun. 
 
För ledamöter och ersättare i styrelser för kommunens bolag och 
lekmannarevisorer gäller särbestämmelser. För gruppledare gäller 
separat reglemente. 
 
2 TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA 

Kommunstyrelsen avgör frågor om tillämpning och tolkning av dessa 
bestämmelser.  
 
3 ARVODEN 

3.1 Arvodesprinciper 
Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med beaktande av uppdragets 
omfattning och innehåll till en viss procentandel av ett basarvode.  
 
Basarvodet utgörs av det grundarvodesbelopp som utges till 
ledamöterna vid Sveriges Riksdag. 
 
3.2 Arvode för kommunstyrelsens ordförande 
För det arbete som är förenat med uppdraget som kommunstyrelsens 
ordförande utgår ett årsarvode. Årsarvodet utgår med 76 procent av 
basarvodet för riksdagsledamöter och utbetalas med en tolftedel per 
månad utifrån uppdragets omfattning. 
 
Årsarvodet utgör ersättning för det arbete och ansvar som är förenat 
med uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har utöver sitt årsarvode rätt till 
ersättning för resekostnader samt traktamente enligt Skatteverkets 
regler. Resor till och från arbetet på tjänstgöringsdagar betraktas dock 
som arbetsresor för vilka resekostnadsersättning inte utgår.  
 
3.2.1 Ledighet kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsens ordförande har rätt till ledighet utan att arvodet 
reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att 
förtroendeuppdraget kan fullgöras på avsett sätt.  
 
För Kommunstyrelsens ordförande som på grund av sjukdom eller 
annan ledighet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som 
överstiger en månad ska arvodet minskas i motsvarande mån. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har rätt till ledighet utan avdrag på 
arvodet med de antal dagar per år som motsvarar årssemestern enligt 
Allmänna bestämmelser (AB) för kommunanställda. 
 
Kommunstyrelsens ordförande som på grund av sjukdom är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska anmäla sjukdom till kanslichef. 
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Sjukanmälan ska ske i enlighet med kommunens rutiner. Vid annan 
frånvaro ska arvodet reduceras om frånvarotiden överstiger en månad. 
I sådant fall ska avdrag på arvodet ske i motsvarande mån som 
frånvaron överstiger en månad. 
 
Om Kommunstyrelsens ordförande förtroendevald med årsarvode på 
grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid 
och ersättare utses, får ersättaren arvode enligt ovan motsvarande 
tjänstgöringstiden tjänstgöringsperioden.  
 
Avgår Kommunstyrelsens ordförande förtroendevald, som erhåller 
årsarvode, under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan den 
som inträder och den som avgår. Fördelningen sker i förhållande till 
den tid varunder var och en av dem innehaft uppdraget.  
 
3.3 Arvode för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
För det arbete som är förenat med uppdraget som kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande utgår ett årsarvode.  
 
Arvodets storlek relateras till kommunstyrelseordförandes arvode och 
framgår av bilaga 1. Arvodet utbetalas med en tolftedel per månad. 
 
Årsarvodet utgör ersättning för det arbete och ansvar som är förenat 
med uppdraget som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och 
innefattar även ett av kommunstyrelsens utskott. 
 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande har utöver sitt årsarvode rätt 
till ersättning för resekostnader samt traktamente enligt Skatteverkets 
regler. Resor till och från arbetet på tjänstgöringsdagar betraktas dock 
som arbetsresor för vilka resekostnadsersättning inte utgår.  
 
3.3.1 Ledighet kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Kommunstyrelsens ordförande har rätt till ledighet utan att arvodet 
reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att 
förtroendeuppdraget kan fullgöras på avsett sätt.  
 
För Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som på grund av sjukdom 
eller annan ledighet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid 
som överstiger en månad ska arvodet minskas i motsvarande mån. 
 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som på grund av sjukdom är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska anmäla sjukdom till kanslichef.  
 
Sjukanmälan ska ske i enlighet med kommunens rutiner. Vid annan 
frånvaro ska arvodet reduceras om frånvarotiden överstiger en månad. 
I sådant fall ska avdrag på arvodet ske i motsvarande mån som 
frånvaron överstiger en månad. 
 
Avgår Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande förtroendevald, som 
erhåller årsarvode, under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet 
mellan den som inträder och den som avgår. Fördelningen sker i 
förhållande till den tid varunder var och en av dem innehaft uppdraget.  
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Sjukanmälan ska ske i enlighet med kommunens rutiner. Vid annan
fränvaro ska arvodet redueeras om fränvarotiden överstiger en mimad.
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Arvodets storlek relateras till kommunstyrelseordförandes arvode och
framgår av bilaga l. Arvodet utbetalas med en tolftedel per månad.

Årsarvodet utgör ersättning för det arbete och ansvar som är förenat
med uppdraget som kommunstyrelsens l :e vice ordförande och
innefattar även ett av kommunstyrelsens utskott.

Kommunstyrelsens l:e vice ordförande har utöver sitt årsarvode rätt
till ersättning för resekostnader samt traktamente enligt Skatteverkets
regler. Resor till och från arbetet på tjänstgöringsdagar betraktas dock
som arbetsresor för vilka resekostnadsersättning inte utgår.

3.3.1 Ledighet kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens ordförande har rätt till ledighet utan att arvodet
reduceras. Ledigheten ska förläggas pasädant sätt att
förtroendeuppdraget kan fullgöras på avsett sätt.

För Kommunstyrelsens l :e vice ordförande som på grund av sjukdom
eller annan ledighet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid
som överstiger en månad ska arvodet minskas i motsvarande mån.

Kommunstyrelsens l :e vice ordförande som på grund av sjukdom är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska anmäla sjukdom till kanslichef.

Sjukanmälan ska ske i enlighet med kommunens rutiner. Vid annan
fränvaro ska arvodet redueeras om fränvarotiden överstiger en mänad.
I sädant fall ska avdrag pa arvodet ske i motsvarande min som
frinvaron överstiger en månad.

Avgär Kommunstyrelsens le vice ordförande frtroendevald, som
erhåller årsarvode, under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet
mellan den som inträder och den som avgår. Fördelningen sker i
förhållande till den tid varunder var och en av dem innehaft uppdraget.
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3.4 Arvode för oppositionsråd tillika kommunstyrelsens 

2:e vice ordförande 
Oppositionsråd i Hällefors kommun är tillika 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen. I rollen som oppositionsråd, har rådet att bistå 
samtliga oppositionspartier med representation i kommunfullmäktige, 
i fråga om exempelvis informationsöverföring. 
 
Arvodets storlek relateras till kommunstyrelseordförandes arvode och 
framgår av bilaga 1. Arvodet utbetalas med en tolftedel per månad. 
 
Oppositionsrådet har utöver sitt årsarvode rätt till ersättning för 
resekostnader samt traktamente enligt Skatteverkets regler. Resor till 
och från arbetet på tjänstgöringsdagar betraktas dock som arbetsresor 
för vilka resekostnadsersättning inte utgår.  
 
3.4.1 Ledighet för oppositionsråd 
 
För oppositionsråd som på grund av sjukdom eller annan ledighet är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad 
ska arvodet minskas i motsvarande mån. 
 
Oppositionsråd på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag ska anmäla sjukdom till kanslichef.  
 
Oppositionsrådet har rätt till ledighet utan att arvodet reduceras. 
Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att förtroendeuppdraget kan 
fullgöras på avsett sätt.  
 
Arvodet inkluderar sammanträdesarvode för sammanträden med 
kommunstyrelsen och de utskott där oppositionsrådet har invalts, och 
alla de uppgifter som är kopplade till uppdraget, t ex planering och 
ledning av dessa organs arbete, beredning av ärenden och 
förberedelser inför sammanträden, vara oppositionens talesman mot 
allmänheten, ansvara för kontakt med massmedia, ha fortlöpande 
kontakt med berörd personal, aktivt deltaga i budgetarbete, 
representation och uppvaktningar samt deltaga i ej protokollförda 
överläggningar med andra kommunala organ. 
 
Arvodet inkluderar även ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
semesterersättning.  
 
3.5 Arvode till kommunfullmäktiges presidium 
 
Årsarvodet utgör ersättning för det arbete och ansvar som är förenat 
med uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande, 1;e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande. Arvodets storlek relateras till 
kommunstyrelseordförandes arvode och framgår av bilaga 1. Arvodet 
utbetalas med en tolftedel per månad. 
 
I det fasta arvodet ingår:  
1. Presidieträffar som krävs för att sätta kallelse och dagordning,  
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2. Kontakter med förvaltningen kopplat till genomförandet av 
fullmäktiges sammanträden,  
3. Justering av protokoll,  
4. Deltagande i och sammankallande av möten med fullmäktiges 
gruppledare, samt  
5. Kontakter med medborgare. 
 
För aktiviteter som ligger utanför ovanstående ska istället utgå 
sammanträdesarvode och förlorad arb. 
 
3.6 Arvode för gruppledare 
Varje parti som har två eller flera mandat i kommunfullmäktige har 
rätt att representeras av en gruppledare.  
 
Arvodet för gruppledarna beräknas utifrån en pott om totalt 
motsvarande 50 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode, vilket 
ska fördelas lika över de partier som uppfyller kraven och väljer att 
utse en gruppledare.  
 
Gruppledaren ska väljas bland kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare. och valet ska meddelas kommunfullmäktige för att arvode 
ska utbetalas. 
 
Gruppledarnas uppdrag regleras ytterligare i separat reglemente. 
 
3.7 Särskilt arvode till ordförande och övriga fast 

arvoderade.  
Ordförande och revisor som anges i bilaga 1, ersätts med ett särskilt 
arvode för det arbete som är förenat med uppdraget. 
 
Arvodets storlek relateras till kommunstyrelseordförandes arvode och 
framgår av bilaga 1. Arvodet utbetalas med en tolftedel per månad. 
 
Arvodet inkluderar sammanträdesarvode för det egna organets den 
egna nämndens/styrelsens/utskottets/kommunfullmäktiges 
beredningars sammanträden och alla de uppgifter som är kopplade till 
uppdraget, t ex planering och ledning av organets 
nämndens/styrelsens/utskottets arbete, beredning av ärenden och 
förberedelser inför sammanträden, upprättande av föredragningslista, 
justering av protokoll, vara organets talesperson 
nämndens/styrelsens/utskottets/beredningens talesman mot 
allmänheten, ansvara för kontakt med massmedia, ha fortlöpande 
kontakt med berörd personal, aktivt deltaga i budgetarbete, 
representation och uppvaktningar, deltaga i ej protokollförda 
överläggningar med andra kommunala organ samt förrättningar och 
konferenser kopplade till det arvoderade uppdraget. 
 
Årsarvodet inkluderar även ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
semesterersättning.  
 
Utöver det särskilda arvodet har de förtroendevalda enligt bilaga 1 rätt 
till ersättning för resekostnader samt traktamente enligt Skatteverkets 
regler. Resor till och från arbetet på fasta tjänstgöringsdagar betraktas 
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2. Kontakter med förvaltningen kopplat till genomförandet av
fullmäktiges sammanträden,
3. Justering av protokoll,
4. Deltagande i och sammankallande av möten med fullmäktiges
gruppledare, samt
5. Kontakter med medborgare.

För aktiviteter som ligger utanför ovanstående ska istället utgå
sammanträdesarvode och förlorad arb.

3.6 Arvode för gruppledare
Varje parti som har två eller flera mandat i kommunfullmäktige har
rätt att representeras av en gruppledare.

Arvodet för gruppledarna beräknas utifrån en pott om totalt
motsvarande 50 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode, vilket
ska fördelas lika över de partier som uppfyller kraven och väljer att
utse en gruppledare.

Gruppledaren ska väljas bland kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare. oeh valet ska meddelas kommunfullmäktige för att arvode
ska utbetalas.

Gruppledarnas uppdrag regleras ytterligare i separat reglemente.

3.7 Särskilt arvode till ordförande och övriga fast
arvoderade.

Ordförande och revisor som anges i bilaga l, ersätts med ett särskilt
arvode för det arbete som är förenat med uppdraget.

Arvodets storlek relateras till kommunstyrelseordförandes arvode och
framgår av bilaga l. Arvodet utbetalas med en tolftedel per månad.

Arvodet inkluderar sammanträdesarvode för det egna organets den
egna nämndens/styrelsens/utskottetskommunf u l l m ä k t i g e s
beredningars sammanträden och alla de uppgifter som är kopplade till
uppdraget, t ex planering och ledning av organets
nämndens/styrelsens/utskottets arbete, beredning av ärenden och
förberedelser inför sammanträden, upprättande av föredragningslista,
justering av protokoll, vara organets talesperson
nämndens/styrelsensutskottets/beredningens talesman mot
allmänheten, ansvara för kontakt med massmedia, ha fortlöpande
kontakt med berörd personal, aktivt deltaga i budgetarbete,
representation och uppvaktningar, deltaga i ej protokollförda
överläggningar med andra kommunala organ samt förrättningar och
konferenser kopplade till det arvoderade uppdraget.

Årsarvodet inkluderar även ersättning för förlorad arbetsinkomst och
semesterersättning.

Utöver det särskilda arvodet har de förtroendevalda enligt bilaga l rätt
till ersättning för resekostnader samt traktamente enligt Skatteverkets
regler. Resor till och från arbetet på fas-tatjänstgöringsdagar betraktas
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dock som arbetsresor för vilka resekostnadsersättning inte utgår. 
Arvode för uppdrag som ledamot eller ersättare i annan nämnd utgår 
enligt gängse regler. 
 
Ordförande och revisor som får särskilt arvode enligt vad som följer 
av bilaga 1 har rätt att avstå från det särskilda arvodet för att istället få 
sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ett 
sådant val ska gälla för minsta tidsperiod om ett år. För ordförande 
och revisor som på grund av sjukdom eller annan ledighet är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad 
ska arvodet minskas i motsvarande mån. 
Ordförande och revisor som på grund av sjukdom eller annat är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en 
månad ska få avdrag på arvodet i motsvarande mån som frånvaron 
överstiger en månad. Vid frånvaro som understiger en månad ska 
arvodet inte reduceras. 
 
4 SAMMANTRÄDESARVODE 

Ersättning utgår endast till de förtroendevalda som är ledamöter, eller 
ersättare eller har insynsplats i den aktuella nämnden, styrelsen, 
utskottet, fullmäktige eller fullmäktiges beredning. 
 
4.1 Arvodesberättigade uppdrag  
Sammanträdesarvode utgår till tjänstgörande ledamöter och 
tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare för: 
 
4.1.1 Protokollförda sammanträden 
Kommunfullmäktige, beredningar, kommunstyrelse, nämnder och 
utskott. valnämnde, myndighetsnämnd för skola och omsorg, allmänna 
utskottet, bildningsutskottet och omsorgsutskottet. 
 
4.1.2 Protokollsjustering 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott och 
beredningar. kommunfullmäktiges valberedning 
 
4.1.3 Partigruppsmöten  
Med anledning av kommunfullmäktiges sammanträde eller i direkt 
anslutning till sammanträde i kommunstyrelse eller utskott.  
 
För partigruppmöte utgår ersättning för maximalt 2 timmar inför 
respektive sammanträde. 
 
4.1.4 Övriga uppdrag 
Annat uppdrag som kommunalt förtroendevald efter särskilt beslut av 
kommunstyrelsen, nämnd, utskott eller kommunfullmäktige. 
 
Sammanträdesarvode utgår inte till ordförande för sammanträde i 
utskott. Sammanträdesarvode utgår inte heller till 
kommunfullmäktiges ordförande för sammanträde i 
kommunfullmäktige. Sammanträdesarvode utgår inte till 
kommunstyrelsens ordförande.  
 
4.2 Ersättning 
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dock som arbetsresor för vilka resekostnadsersättning inte utgår.
Arvode för uppdrag som ledamot eller ersättare i annan nämnd utgår
enligt gängse regler.

Ordförande och revisor som får särskilt arvode enligt vad som följer
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sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ett
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ersättare eller har insynsplats i den aktuella nämnden, styrelsen,
utskottet, fullmäktige eller fullmäktiges beredning.

4.1 Arvodesberättigade uppdrag
Sammanträdesarvode utgår till tjänstgörande ledamöter och
tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare för:

4.1.1 Protokollförda sammanträden
Kommunfullmäktige, beredningar, kommunstyrelse, nämnder och
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4.1.4 Övriga uppdrag
Annat uppdrag som kommunalt förtroendevald efter särskilt beslut av
kommunstyrelsen, nämnd, utskott eller kommunfullmäktige.

Sammanträdesarvode utgår inte till ordförande för sammanträde i
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kommunfullmäktiges ordförande för sammanträde i
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kommunstyrelsens ordförande.
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Sammanträdesarvodet utgår per påbörjad halvtimme med 0,131 
procent av kommunstyrelseordförandes månadsarvode. Vid beräkning 
av ersättning anses påbörjad timme som halv timme. Beloppet 
avrundas till jämt krontal. 
 
Sammanträdesarvode utges utöver eventuell ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Arvodet inkluderar semesterersättning. I 
sammanträdesarvodet ingår inläsning av sammanträdeshandlingar. 

 
4.2.1 Maximerat sammanträdesarvode 
Ersättning utgår för maximalt 8 timmar per dag. Den förtroendevalde 
ska till sekreteraren ange om arvode begärts för sammanträde tidigare 
samma dag. För partigruppmöte utgår ersättning för maximalt 2 
timmar inför respektive sammanträde. 
 
4.2.2 Handikapprådet och pensionärsrådet 
För de av kommunen utsedda representanterna i handikapprådet och 
pensionärsrådet gäller kommunens regler om sammanträdesarvode.  
 
4.2.3 Gemensamma nämnder – Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen samt Bergslagens Överförmyndarnämnd. 
Hällefors kommun har tillsammans med Lindesberg, Ljusnarsberg och 
Nora kommuner inrättat en gemensam nämnd inom miljö- och 
byggområdet – Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Lindesberg är 
värdkommun.  
 
Hällefors kommun har tillsammans med Ljusnarsberg, Lindesberg och 
Nora kommuner inrättat en gemensam överförmyndarnämnd. 
Ljusnarsberg är värdkommun.  
 
Varje kommun svarar för ersättning till de ledamöter som respektive 
kommun utsett i de gemensamma nämnderna. Ledamöter och ersättare 
valda av Hällefors kommun får sammanträdesarvode vid protokollförda 
sammanträden och i förekommande fall dagarvode, resekostnads-
ersättning och traktamente.  
 
Nämndernas ordförande och vice ordförande utses av 
värdkommunernas fullmäktige men får arvode av den kommun för 
vars räkning uppdraget utförs. Ordförande och vice ordförande som 
utses för Hällefors räkning arvoderas enligt bilaga 1 och enligt 
bestämmelserna om särskilt arvode i p 3.6. 
 
5 DAGARVODE 

Förtroendevalda får vid förrättning inom kommunen samt vid resa 
utom kommunen, ett särskilt dagarvode. Med förrättning menas 
konferens, studiebesök, studieresa eller kurs som rör kommunal 
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala 
förtroendeuppdraget.  
 
Arvode för uppdrag utgår endast om nämnd/styrelse/utskott/ 
fullmäktiges beredningar eller dess ordförande uppdragit till den 
förtroendevalde att delta på till exempel förrättning, konferens etc. För 
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Sammanträdesarvodet utgår per påbörjad halvtimme med 0,131
procent av kommunstyrelseordförandes månadsarvode. Vid beräkning
av ersättning anses påbörjad timme som halv timme. Beloppet
avrundas till jämt krontal.

Sammanträdesarvode utges utöver eventuell ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Arvodet inkluderar semesterersättning. I
sammanträdesarvodet ingår inläsning av sammanträdeshandlingar.

4.2.1 Maximerat sammanträdesarvode
Ersättning utgår för maximalt 8 timmar per dag. Den förtroendevalde
ska till sekreteraren ange om arvode begärts för sammanträde tidigare
samma dag. För partigruppmöte utgår ersättning för maximalt 2
timmar inför respektive sammanträde.

4.2.2 Handikapprådet och pensionärsrådet
För de av kommunen utsedda representanterna i handikapprådet och
pensionärsrådet gäller kommunens regler om sammanträdesarvode.

4.2.3 Gemensamma nämnder - Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen samt Bergslagens Överförmyndarnämnd.

Hällefors kommun har tillsammans med Lindesberg, Ljusnarsberg och
Nora kommuner inrättat en gemensam nämnd inom miljö- och
byggområdet - Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Lindesberg är
värdkommun.

Hällefors kommun har tillsammans med Ljusnarsberg, Lindesberg och
Nora kommuner inrättat en gemensam överförmyndarnämnd.
Ljusnarsberg är värdkommun.

Varje kommun svarar för ersättning till de ledamöter som respektive
kommun utsett i de gemensamma nämnderna. Ledamöter och ersättare
valda av Hällefors kommun får sammanträdesarvode vid protokollförda
sammanträden och i förekommande fall dagarvode, resekostnads-
ersättning och traktamente.

Nämndernas ordförande och vice ordförande utses av
värdkommunernas fullmäktige men får arvode av den kommun för
vars räkning uppdraget utförs. Ordförande och vice ordförande som
utses för Hällefors räkning arvoderas enligt bilaga l och enligt
bestämmelserna om särskilt arvode i p 3.6.

5 DAGARVODE

Förtroendevalda får vid förrättning inom kommunen samt vid resa
utom kommunen, ett särskilt dagarvode. Med förrättning menas
konferens, studiebesök, studieresa eller kurs som rör kommunal
angelägenhet oeh som har ett direkt samband med det kommunala
förtroendeuppdraget.

Arvode för uppdrag utgår endast om nämnd/styrelse/utskott/
fullmäktiges beredningar eller dess ordförande uppdragit till den
förtroendevalde att delta pa till exempel förrättning, konferens etc.För



10(20) 

 

ordförande gäller att dagarvode utgår för förrättningar och 
kompetenshöjande insatser i rimlig omfattning. 
 
Dagarvode utgår inte till de förtroendevalda som arvoderas med ett 
särskilt arvode enligt bilaga 1, förutom till förtroendevalda revisorer, 
som är berättigade till dagarvode vid förrättning utanför kommunen. 
Dagarvode utgår inte heller till kommunstyrelsens ordförande.  
 
Dagarvodet utgår per påbörjad halvtimme med 0,131 procent av 
kommunstyrelseordförandes månadsarvode. Vid beräkning av 
ersättning anses påbörjad timme som halv timme. Dagarvodet utges 
utöver eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst samt 
resekostnadsersättning och traktamente. Arvodet inkluderar 
semesterersättning. 
 
5.1 Maximerat dagarvode 
Ersättning utgår för maximalt 8 timmar per dag.  
 
5.2 Arvode till valnämndens ledamöter och ersättare 

under särskild röstmottagning, valdag och 
onsdagsräkning 

 
För tjänstgöring under särskild röstmottagning, valdag och 
onsdagsräkning utgår ersättning till ledamöter och ersättare för 
påbörjad halvtimme med 0,131 procent av 
kommunstyrelseordförandes månadsarvode. Bestämmelserna om 
maximerat sammanträdesarvode ovan gäller inte för ersättning enligt 
denna bestämmelse.  
 
6 VIGSEL- OCH BEGRAVNINGSFÖRRÄTTARE 

Till förtroendevald som är utsedd som officiant vid borgerliga vigslar 
och begravningar utgår per tillfälle arvode med 1,2 procent av 
kommunstyrelseordförandes månadsarvode per vigsel- eller 
begravningstillfälle. Reseersättning utgår för faktiskt avstånd. 
 
7 SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR  

7.1 Förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevald som förlorar arbetsinkomst på grund av sammanträde 
eller förrättning, har rätt till ersättning för inkomstbortfall enligt 4 kap. 
12 § kommunallagen. 
 
Ersättning ges med högst 4,8 procent av kommunstyrelseordförandes 
månadsarvode per timme och dag. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst ges, förutom för direkt sammanträdes- eller 
förrättningstid, även för tid för resa som tas i anspråk för inställelse till 
och från uppdraget. 
 
Ersättning ges för partigruppsmöten enligt avsnitt 4.1.3. 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår inte till de förtroendevalda 
som arvoderas med särskilt arvode, såvida det inte gäller tid utöver 

Commented [AK1]:  Ska detta gälla eller inte? Det kanske ska 
stå kvar? 
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ordförande giller att dagarvode utgär för förrättningar och
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5.1 Maximerat dagarvode
Ersättning utgår för maximalt 8 timmar per dag.

5.2 Arvode till valnämndens ledamöter och ersättare
under särskild röstmottagning, valdag och
onsdagsräkning

För tjänstgöring under särskild röstmottagning, valdag och
onsdagsräkning utgår ersättning till ledamöter och ersättare för
påbörjad halvtimme med 0,131 procent av
kommunstyrelseordförandes månadsarvode. Bestämmelserna om
maximerat sammanträdesarvode ovan gäller inte för ersättning enligt
denna bestämmelse.

6 VIGSEL- OCH BEGRAVNINGSFÖRRÄTTARE

Till förtroendevald som är utsedd som officiant vid borgerliga vigslar
och begravningar utgår per tillfälle arvode med 1,2 procent av
kommunstyrelseordförandes månadsarvode per vigsel- eller
begravningstillfälle. Reseersättning utgår för faktiskt avstånd.

7 SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR

7.1 Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald som förlorar arbetsinkomst på grund av sammanträde
eller förrättning, har rätt till ersättning för inkomstbortfall enligt 4 kap.
12 § kommunallagen.

Ersättning ges med högst 4,8 procent av kommunstyrelseordförandes
månadsarvode per timme och dag. Ersättning för förlorad
arbetsinkomst ges, förutom för direkt sammanträdes- eller
förrättningstid, även för tid för resa som tas i anspråk för inställelse till
och från uppdraget.

Ersättning ges för partigruppsmöten enligt avsnitt 4.1.3.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår inte till de förtroendevalda
som arvoderas med särskilt arvode, såvida det inte gäller tid utöver
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den fastställda omfattningen på uppdraget. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst utgår inte heller till kommunalråd kommunstyrelsens 
ordförande.   
 
7.1.1 Intyg om inkomstförlust 
 
Förtroendevald ska minst en gång per år senast den 31 december 
årligen lämna intyg om årsinkomst och/eller förlorad arbetsinkomst 
per timme eller dag. eller annan inkomst/ersättning. Av intyget ska 
kan även framgå om den förtroendevalda förlorar semesterersättning 
eller tjänstepension. Intyget ska skrivas under av den förtroendevalde 
och intygas av huvudarbetsgivaren. 
I förekommande fall kan förtroendevald lämna in intyg från sin 
huvudarbetsgivare efter semesterårets slut om hur många förlorade 
semesterdagar som ska ersättas på grund av 
förtroendemannauppdraget, se kapitel 8. 
 
7.1.2 Begäran om ersättning 
 
Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst lämnas till 
förvaltningen för varje tillfälle.  
 
Inkomstförlusten ska styrkas genom intyg från arbetsgivaren. för varje 
tillfälle som förtroendevald begärt ersättning för inkomstförlusten.  
 
Av begäran intyget ska framgå för vilken datum och tid och samt med 
vilket belopp som löneavdrag gjorts. Utbetalning av ersättning sker 
utifrån detta underlag. 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår endast för frånvaro som 
medfört avdrag på lön eller motsvarande. Detta medför till exempel att 
semesterledighet, kompensationsledighet eller förskjuten arbetstid inte 
ersätts.  
 
7.1.3 Löpande styrka inkomstförlusten 
 
Förtroendevald som är anställd hos annan än Hällefors kommun, ska 
för varje tillfälle genom intyg från arbetsgivare eller kopia på 
lönespecifikation styrka inkomstförlusten.  
 
Utbetalning sker utifrån detta underlag. 
 
Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst görs på kommunens 
blankett. Blanketten fylls i av den förtroendevalde och intygas av 
arbetsgivaren. Av intyget ska framgå för vilken tid och med vilket 
belopp som löneavdrag gjorts.  
 
7.1.4 Förtroendevald som är anställda i Hällefors kommun 
 
Förtroendevald som är anställd i Hällefors kommun lämnar 
ledighetsansökan till sin närmaste chef som beviljar ledigheten enligt 
31 § Allmänna bestämmelser, AB. Gäller förtroendeuppdraget 
kommunalt bolag gäller andra regler, se kapitel 12 och 15. 
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den fastställda omfattningen på uppdraget. Ersättning för förlorad
arbetsinkomst utgår inte heller-till kommunalråd kommunstyrelsens
ordförande.
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medfört avdrag på lön eller motsvarande. Detta medför till exempel att
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7.1.3 Löpande styrka inkomstförlusten

Förtroendevald som är anställd hos amnan in Hällefors kommun, ska
för varje tillfälle genom intyg från arbetsgivare eller kopia på
lönespeeifikation styrka inkomstförlusten.
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belopp som löneavdrag gjorts.
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ledighetsansökan till sin närmaste chef som beviljar ledigheten enligt
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kommunalt bolag gäller andra regler, se kapitel 12 och 15.
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7.1.5 Förtroendevald med eget företag 
 
Ovanstående Dessa regler gäller även för förtroendevald med eget 
företag som bedrivs i aktiebolagsform, den förtroendevalde betraktas i 
dessa situationer som anställd. 
 
Förtroendevald med eget företag som inte drivs i aktiebolagsform som 
är egen företagare, erhåller schablonersättning motsvarande den senast 
fastställda kalenderdagsberäknade sjukpenning som 
Försäkringskassan skulle ha utbetalt på 80 procentsnivån, 
multiplicerat med 1,25. Intyg från Försäkringskassan ska lämnas. 
Schablonbeloppet beräknas enligt följande: 
Sjukpenning/dag (80%-nivån) x 1,25 x 30 dagar = ersättning per 
timme  165 timmar 
 
7.1.6 Förtroendevald med ersättning från Arbetsförmedling 

eller Försäkringskassan 
 
Förtroendevald som på grund av sina kommunala uppdrag går miste 
om arbetslöshetsersättning eller ersättning från föräldraförsäkringen, 
har rätt till ersättning för det faktiska ersättningsbortfall som den 
förtroendevalda kan styrka med intyg från arbetslöshetskassa eller 
försäkringskassa.  
 
8 FÖRLORADE SEMESTERFÖRMÅNER 

Förtroendevald som på grund av uppdrag åt kommunen går miste om 
betalda semesterdagar, semesterersättning eller annan form av 
semesterförmån, har rätt till ersättning för förlorade semesterförmåner. 
 
Löneavdrag för tjänstledighet medför inte alltid bortfall av 
semesterförmåner. Förtroendevald som vill begära ersättning för 
förlorad semesterförmån ska genom intyg från arbetsgivaren visa att 
semesterlön har förlorats och hur stor förlusten är. Detta sker 
lämpligen efter intjänandeårets slut genom att ansöka om ersättning 
 
Ersättning utgår inte till kommunstyrelsens ordförande.  
 
9 SÄRSKILDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 

Förtroendevald med speciella arbetstider eller särskilda 
arbetsförhållanden i övrigt, t ex natt- eller skiftarbete kan i särskilda 
fall få skälig ersättning för lönebortfall och förlorad semesterförmån. 
Till exempel kan det inte anses som skäligt att den förtroendevalde 
utför sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
sammanträde eller motsvarande, t ex genom arbete natt före 
kommunalt förtroendeuppdrag. 
 
Ersättning utgår inte till kommunstyrelsens ordförande.  
 
10 PENSION OCH FÖRSÄKRING 

10.1 Kommunal pension enligt OPF-KL 
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7.1.5 Förtroendevald med eget företag

Ovanstäende Bessa regler gäller även för förtroendevald med eget
företag som bedrivs i aktiebolagsform, den förtroendevalde betraktas i
dessa situationer som anställd.

Förtroendevald med eget företag som inte drivs i aktiebolagsform som
är egen företagare, erhaller schablonersättning motsvarande den senast
fastställda kalenderdagsberäknade sjukpenning som
Försäkringskassan skulle ha utbetalt på 80 procentsnivån,
multiplicerat med 1,25. Intyg från Försäkringskassan ska lämnas.
Schablonbeloppet beräknas enligt följande:
Sjukpenning/'dag (80%-nivän) x 1,25x30dagar ersättning per
timme 165 timmar

7.1.6 Förtroendevald med ersättning från Arbetsförmedling
eller Försäkringskassan

Förtroendevald som på grund av sina kommunala uppdrag går miste
om arbetslöshetsersättning eller ersättning från föräldraförsäkringen,
har rätt till ersättning för det faktiska ersättningsbortfall som den
förtroendevalda kan styrka med intyg från arbetslöshetskassa eller
försäkringskassa.

8 FÖRLORADE SEMESTERFÖRMÅNER

Förtroendevald som på grund av uppdrag åt kommunen går miste om
betalda semesterdagar, semesterersättning eller annan form av
semesterförmån, har rätt till ersättning för förlorade semesterformåner.

Löneavdrag för tjänstledighet medför inte alltid bortfall av
semesterformåner. Förtroendevald som vill begära ersättning för
förlorad semesterförmån ska genom intyg från arbetsgivaren visa att
semesterlön har förlorats och hur stor förlusten är. Detta sker
lämpligen efter intjänandeårets slut genom att ansöka om ersättning

Ersättning utgår inte till kommunstyrelsens ordförande.

9 SÄRSKILDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Förtroendevald med speciella arbetstider eller särskilda
arbetsförhållanden i övrigt, t ex natt- eller skiftarbete kan i särskilda
fall få skälig ersättning för lönebortfall och förlorad semesterförmån.
Till exempel kan det inte anses som skäligt att den förtroendevalde
utför sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till
sammanträde eller motsvarande, t ex genom arbete natt före
kommunalt förtroendeuppdrag.

Ersättning utgår inte till kommunstyrelsens ordförande.

10 PENSION OCH FÖRSÄKRING

10.1 Kommunal pension enligt OPF-KL
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OPF-KL gäller för samtliga förtroendevald som innehar uppdrag efter 
2015-01-01 enligt separat beslut av kommunfullmäktige.  
 
10.2 Försäkringar 
 
För årsarvoderade gäller GL-F – grupplivförsäkring för 
förtroendevalda i kommun och landsting region enligt särskilda 
villkor. 
 
Förtroendevalda omfattas av avtalsgruppsjukförsäkring, AGS-KL och 
trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, enligt särskilda 
försäkringsvillkor. 
 
10.3 Ansökan om pension eller avgångsersättning enligt 

OPF-KL 
Förtroendevald som omfattas av OPF-KL skall skriftligen ansöka om 
omställningsstöd på avsedd blankett. Ansökan lämnas tre månader 
innan förmånen ska börja betalas ut. 
 
10.4 Förlorade pensionsförmåner för fritidspolitiker 
Förtroendevald fritidspolitiker som på grund av uppdrag åt kommunen 
går miste om pensionsförmån har rätt till ersättning för förlorad 
pensionsförmån. Ersättning utgår för styrkt förlorad pensionsförmån.  
 
Den årliga ersättningen uppgår till 4,5 6, 0 procent av den 
avsättningen till pension följer pensionsavtalet för kommunanställda 
och underlaget utgörs av den sammanlagda ersättningen för förlorad 
arbetsinkomst som under ett kalenderår utbetalats till den 
förtroendevalde för fullgörande av förtroendeuppdrag hos kommunen. 
Den som kan styrka att pensionsförlusten är större än så 4,5  6,0 
procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst 
har rätt till kompensation för den verkliga pensionsförlusten. 
 
Dessa bestämmelser avser förtroendevalda som innehar uppdrag i 
Hällefors kommun.  
 
Ersättning för förlorad pensionsförmån kan bara utgå till 
förtroendevalda som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
Bestämmelserna omfattar inte heller ledamöter och ersättare i de 
kommunala bolagsstyrelserna. 
 
10.5 Yrkande av ersättning 
För att få ersättning för förlorad pensionsförmån krävs att den 
förtroendevalde, med intyg från sin arbetsgivare, kan styrka att 
fullgörandet av det kommunala förtroendeuppdraget medför en lägre 
inbetalning av tjänstepensionsavgifter och därmed en förlorad 
pensionsförmån. 
 
Den förtroendevalde ska lämna sitt yrkande om ersättning för förlorad 
pensionsförmån senast vid utgången av februari månad, året efter det år 
förlusten hänför sig. 
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OPF-KL gäller för samtliga förtroendevald som innehar uppdrag efter
2015-01-01 enligt separat beslut av kommunfullmäktige.

10.2 Försäkringar

För årsarvoderade gäller GL-F - grupplivförsäkring för
förtroendevalda i kommun och landsting region enligt särskilda
villkor.

Förtroendevalda omfattas av avtalsgruppsjukförsäkring, AGS-KL och
trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, enligt särskilda
försäkringsvillkor.

10.3 Ansökan om pension eller avgångsersättning enligt
OPF-KL

Förtroendevald som omfattas av OPF-KL skall skriftligen ansöka om
omställningsstöd på avsedd blankett. Ansökan lämnas tre månader
innan förmånen ska börja betalas ut.

10.4 Förlorade pensionsförmåner för fritidspolitiker
Förtroendevald fritidspolitiker som på grund av uppdrag åt kommunen
går miste om pensionsförmån har rätt till ersättning för förlorad
pensionsförmån. Ersättning utgår för styrkt förlorad pensionsförmån.

Den ärliga ersättningen uppgr till 4,5 6, 0 proeent av den
avsättningen till pension följer pensionsavtalet för kommunanställda
och underlaget utgörs av den sammanlagda ersättningen för förlorad
arbetsinkomst som under ett kalenderår utbetalats till den
förtroendevalde för fullgörande av förtroendeuppdrag hos kommunen.
Den som kan styrka att pensionsförlusten är större än sa 4,56,0
proeent av den sammanlagda ersättnmngen för förlorad arbetsinkomst
har rätt till kompensation för den verkliga pensionsförlusten.

Dessa bestämmelser avser förtroendevalda som innehar uppdrag i
Hällefors kommun.

Ersättning för förlorad pensionsförmån kan bara utgå till
förtroendevalda som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Bestämmelserna omfattar inte heller ledamöter och ersättare i de
kommunala bolagsstyrelserna.

10.5 Yrkande av ersättning
För att få ersättning för förlorad pensionsförmån krävs att den
förtroendevalde, med intyg från sin arbetsgivare, kan styrka att
fullgörandet av det kommunala förtroendeuppdraget medför en lägre
inbetalning av tjänstepensionsavgifter och därmed en förlorad
pensionsförmån.

Den förtroendevalde ska lämna sitt yrkande om ersättning för förlorad
pensionsförmån senast vid utgången av februari månad, året efter det år
förlusten hänför sig.
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Vid ansökan om ersättning för förlorad pensionsförmån ska kommunens 
särskilda blankett användas. Till blanketten ska den förtroendevalde 
bifoga intyg från sin arbetsgivare som styrker att hon/han haft en förlorad 
pensionsförmån på grund av fullgörandet av förtroendeuppdrag hos 
kommunen. Blanketten ska lämnas till nämndens/styrelsens sekreterare 
före februari månads utgång.  
 
Arbetstagare anställda av Hällefors kommun får inget 
tjänstepensionsavdrag och för dessa förtroendevalda uppstår alltså ingen 
pensionsförlust.  

 
Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till 
tjänstepensionsförsäkringen. Den förtroendevalde kan välja om 
ersättningen istället ska utbetalas som lön. Ett sådant val ska gälla för 
minsta tidsperioden om ett år. 
 
Den förtroendevalde tillgodoräknas pensionsavgift från Hällefors 
kommun endast om den för kalenderåret är högre än 1 procent av 
samma års inkomstbasbelopp (IBB). Då den förtroendevalde inte ska 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar Hällefors kommun ut 
motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av 
ersättning som inte är pensionsgrundande. 
 
11 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 

11.1 Resekostnadsersättning och traktamente  
Ersättning utgår för resekostnader som uppkommit till en följd av 
deltagande i sammanträde eller motsvarande enligt de grunder som 
gäller för kommunens anställda enligt det kommunala 
bilersättningsavtalet (f n BIA), om reseavståndet överstiger 3 km 
enkel väg.  
 
Ersättning för resekostnader och traktamente enligt Skatteverkets 
regler vid sammanträde eller motsvarande utom kommunen utgår 
enligt gällande bestämmelserna i gällande kollektivavtal för anställda i 
kommunen, dock ej lokala kollektivavtal. 
 
Heltidsarvoderades resor till och från arbetet på fasta 
tjänstgöringsdagar betraktas dock som arbetsresor för vilka 
resekostnadsersättning inte utgår. Detta gäller även de förtroendevalda 
som är arvoderade med ett särskilt arvode enligt bilaga 1. 
 
Vid samtliga resor beräknas ersättningen efter avståndet mellan 
permanentbostaden och förrättningsstället och endast för faktisk resa. 
 
11.2 Barntillsyn  
Ersättning utbetalas för styrkta kostnader som uppkommit till en följd 
av deltagande i sammanträde eller motsvarande, för tillsyn av barn i 
den förtroendevaldes familj. Ersättning utgår för barn som är under 10 
år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utgå även för äldre 
barn. 
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Vid ansökan om ersättning för förlorad pensionsförmån ska kommunens
särskilda blankett användas. Till blanketten ska den förtroendevalde
bifoga intyg från sin arbetsgivare som styrker att hon/han haft en förlorad
pensionsförmån på grund av fullgörandet av förtroendeuppdrag hos
kommunen. Blanketten ska lämnas till nämndens/styrelsens sekreterare
före februari månads utgång.

Arbetstagare anställda av Hällefors kommun får inget
tjänstepensionsavdrag och för dessa förtroendevalda uppstår alltså ingen
pensionsförlust.

Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till
tjänstepensionsförsäkringen. Den förtroendevalde kan välja om
ersättningen istället ska utbetalas som lön. Ett sådant val ska gälla för
minsta tidsperioden om ett år.

Den förtroendevalde tillgodoräknas pensionsavgift från Hällefors
kommun endast om den för kalenderåret är högre än l procent av
samma års inkomstbasbelopp (IBB). Då den förtroendevalde inte ska
tillgodoräknas pensionsavgift betalar Hällefors kommun ut
motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av
ersättning som inte är pensionsgrundande.

11 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER

11.1 Resekostnadsersättning och traktamente
Ersättning utgår för resekostnader som uppkommit till en följd av
deltagande i sammanträde eller motsvarande enligt de grunder som
gäller för kommunens anställda enligt det kommunala
bilersättningsavtalet (f n BIA), om reseavståndet överstiger 3 km
enkel väg.

Ersättning för resekostnader och traktamente enligt Skatteverkets
regler vid sammanträde eller motsvarande utom kommunen utgår
enligt gällande bestämmelserna i gällande kollektivavtal för anställda i
kommunen, dock ej lokala kollektivavtal.

Heltidsarvoderades resor till och från arbetet på fasta
tjänstgöringsdagar betraktas dock som arbetsresor för vilka
resekostnadsersättning inte utgår. Detta gäller även de förtroendevalda
som är arvoderade med ett särskilt arvode enligt bilaga l.

Vid samtliga resor beräknas ersättningen efter avståndet mellan
permanentbostaden och förrättningsstället och endast för faktisk resa.

11.2 Barntillsyn
Ersättning utbetalas för styrkta kostnader som uppkommit till en följd
av deltagande i sammanträde eller motsvarande, för tillsyn av barn i
den förtroendevaldes familj. Ersättning utgår för barn som är under l 0
år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utgå även för äldre
barn.
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Ersättningen utbetalas maximalt per tillfälle med 1 procent av 
kommunstyrelseordförandes månadsarvode. Ersättning utgår inte för 
tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående. 
 
Ersättning utgår inte till kommunstyrelsens ordförande.  
 
11.3 Särskilda kostnader för förtroendevald med 

funktionsvariation.  
Ersättning utbetalas till funktionsvarierad förtroendevald för de styrkta 
och särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande i 
sammanträde eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. 
Detta kan till exempel vara kostnader för resor, tolk, hjälp med 
inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning 
utbetalas efter individuell bedömning. 
 
11.4 Vård och tillsyn av funktionsvarierad eller svårt sjuk 
Ersättning utbetalas för styrkta och särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller motsvarande 
för vård och tillsyn av funktionsvarierad eller svårt sjuk person som 
vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utbetalas efter 
individuell bedömning. 
 
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem 
eller annan närstående. Ersättning utgår inte heller för tid då tillsyn 
utförs av personliga assistenter med stöd av lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade m.m. (LSS). 
 
11.5 Övriga kostnader 
Ersättning kan utbetalas för styrkta och särskilda kostnader i övrigt om 
den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl funnits för dessa 
kostnader.  
 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter 
att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra 
att kostnader uppkommit. Ersättning utbetalas efter individuell 
bedömning. 
 
Kommunfullmäktiges presidium förfogar över särskilda 
fortbildningsmedel, vilka kan utgå till partierna med högt 1000 kronor 
per fullmäktigeledamot och år. Ersättningen söks hos presidiet i 
efterhand mot uppvisande av utlagda kostnader. Fortbildningens syfte 
ska vara att stärka ledamöternas förmåga att fullgöra sitt 
fullmäktigeuppdrag. 
 
12 ARVODE TILL FÖRTROENDEVALD I HÄLLEFORS 

KOMMUN SOM SAMTIDIGT ÄR ANSTÄLLD AV 
KOMMUNEN 

För förtroendevald som är anställd hos Hällefors kommun gäller 
särskilda regler. 
 
Anställd i Hällefors kommun som fullgör förtroendeuppdrag under 
ordinarie arbetstid ska ansöka om ledighet för politiskt uppdrag. Av 
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Ersättningen utbetalas maximalt per tillfälle med l procent av
kommunstyrelseordförandes månadsarvode. Ersättning utgår inte för
tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående.

Ersättning utgr inte till kommunstyrelsens ordförande.

11.3 Särskilda kostnader för förtroendevald med
funktionsvariation.

Ersättning utbetalas till funktionsvarierad förtroendevald för de styrkta
och särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande i
sammanträde eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt.
Detta kan till exempel vara kostnader för resor, tolk, hjälp med
inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning
utbetalas efter individuel b e d m n i g .

11.4 Vård och tillsyn av funktionsvarierad eller svårt sjuk
Ersättning utbetalas för styrkta och särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller motsvarande
för vård och tillsyn av funktionsvarierad eller svårt sjuk person som
vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utbetalas efter
individuell bedmning.

Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem
eller annan närstående. Ersättning utgår inte heller för tid då tillsyn
utförs av personliga assistenter med stöd av lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade m.m. (LSS).

11.5 Övriga kostnader
Ersättning kan utbetalas för styrkta och särskilda kostnader i övrigt om
den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl funnits för dessa
kostnader.

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter
att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra
att kostnader uppkommit. Ersättning utbetalas efter individuell
bedömning.

Kommunfullmäktiges presidium förfogar över särskilda
fortbildningsmedel, vilka kan utgå till partierna med högt l 000 kronor
per fullmäktigeledamot och år. Ersättningen söks hos presidiet i
efterhand mot uppvisande av utlagda kostnader. Fortbildningens syfte
ska vara att stärka ledamöternas förmåga att fullgöra sitt
fullmäktigeuppdrag.

12 ARVODE TILL FÖRTROENDEVALD I HÄLLEFORS
KOMMUN SOM SAMTIDIGT ÄR ANSTÄLLD AV
KOMMUNEN

För förtroendevald som är anställd hos Hällefors kommun gäller
särskilda regler.

Anställd i Hällefors kommun som fullgör förtroendeuppdrag under
ordinarie arbetstid ska ansöka om ledighet för politiskt uppdrag. Av
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ledighetsansökan skall framgå hur många timmar som uppdraget 
kräver.  
 
Förtroendevald som är anställd som lärare i Hällefors kommun ska 
begära ledighet för den tid uppdraget tar oavsett om ordinarie arbetstid 
skulle fullgjorts som undervisningstid, arbetsplatsförlagd tid eller 
förtroendetid. Detta gäller om uppdraget utförs mellan klockan 8.00 
och 17.00. För tid efter klockan 17.00 begärs ledighet endast om 
ordinarie arbetstid skulle fullgjorts då. 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts efter anmälan upp till 
maximerat belopp.  
 
Förtroendevald som är anställd hos Hällefors kommun och har 
uppdrag i kommunalt bolag (t ex Hällefors Bostads AB) ska begära 
intyg om förlorad arbetsinkomst hos kommunens lönekontor. 
 
13 PRAKTISKA ANVISNINGAR  

13.1 Begäran om ersättning 
För att få ersättning ska förtroendevald begära ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och/eller ersättning för kostnader ska den 
förtroendevalde styrka förluster eller kostnader enligt föreskrifterna i 
dessa bestämmelser. Anmälan ska ske på avsedd blankett som lämnas 
till sekreteraren. 
 
Arvode till kommunstyrelseordförande, särskilt arvode till ordförande 
m.fl. samt arvode till gruppledare partiföreträdare betalas ut 
månadsvis med en tolftedel utan föregående anmälan.  
 
Sammanträdesarvode och dagarvode utbetalas efter det att 
sammanträdesrapport och attesterad reseräkningsblankett inlämnats av 
sekreteraren och registrerats i personalsystemet. eller motsvarande, till 
respektive löneadministratör. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska lämnas in 
senast två år från dagen för sammanträde eller motsvarande då 
förlusten uppkom. Yrkande om förlorad arbetsinkomst och andra 
ersättningar enligt dessa bestämmelser ska lämnas in senast ett år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande då förlusten eller kostnaden 
uppkom.  
 
Eventuella kvitton och biljetter måste styrkas lämnas i original för att 
ersättning ska betalas ut. 
 
13.2 Utbetalning 
Arvode till kommunstyrelseordförande, särskilt arvode till ordförande 
m.fl. utbetalas med en tolftedel per månad i samband med ordinarie 
löneutbetalningsdag i kommunen. 
 
Övriga ekonomiska förmåner utbetalas en gång per månad. 
Utbetalning sker i dessa fall normalt i samband med månadens 
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ledighetsansökan skall framgå hur många timmar som uppdraget
kräver.

Förtroendevald som är anställd som lärare i Hällefors kommun ska
begära ledighet för den tid uppdraget tar oavsett om ordinarie arbetstid
skulle fullgjorts som undervisningstid, arbetsplatsförlagd tid eller
förtroendetid. Detta gäller om uppdraget utförs mellan klockan 8.00
och 17.00. För tid efter klockan 17.00 begärs ledighet endast om
ordinarie arbetstid skulle fullgjorts då.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts efter anmälan upp till
maximerat belopp.

Förtroendevald som är anställd hos Hällefors kommun och har
uppdrag i kommunalt bolag (t ex Hällefors Bostads AB) ska begära
intyg om förlorad arbetsinkomst hos kommunens lönekontor.

13 PRAKTISKA ANVISNINGAR

13.1 Begäran om ersättning
För att få ersättning ska förtroendevald begära ersättning för förlorad
arbetsinkomst oehellerersättning för kostnader ska den
förtroendevalde styrka förluster eler kostnader enligt föreskriftera i
dessa bestimmelser. Anmälan ska ske pa avsedd blankett som lämnas
till sekreteraren.

Arvode till kommunstyrelseordförande, särskilt arvode till ordförande
m.fl. samt arvode till gruppledare partiföreträdare betalas ut
månadsvis med en tolftedel utan föregående anmälan.

Sammanträdesarvode och dagarvode utbetalas efter det att
sammanträdesrapport och attesterad reseräkningsblankett inlämnats av
sekreteraren och registrerats i personalsystemet. eller motsvarande, till
respektive löneadministrator.

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska lämnas in
senast två år från dagen för sammanträde eller motsvarande då
förlusten uppkom. Yrkande om förlorad arbetsinkomst och andra
ersättningar enligt dessa bestämmelser ska lämnas in senast ett år från
dagen för sammanträde eller motsvarande då förlusten eller kostnaden
uppkom.

Eventuella kvitton och biljetter måste styrkas lämnas i original för att
ersättning ska betalas ut.

13.2 Utbetalning
Arvode till kommunstyrelseordförande, särskilt arvode till ordförande
m.fl. utbetalas med en tolftedel per månad i samband med ordinarie
löneutbetalningsdag i kommunen.

Övriga ekonomiska förmåner utbetalas en gång per månad.
Utbetalning sker i dessa fall normalt i samband med månadens
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ordinarie löneutbetalningsdag i kommunen månaden efter 
sammanträdet eller motsvarande.  
 
13.3 Frånvaro- och sjukanmälan  
Ansvar för att meddela frånvaro från uppdraget förenat med Arvode 
till kommunstyrelseordförande eller särskilt arvode till ordförande 
m.fl. åligger den enskilde. Anmälan ska ske till kanslichef 
lönekontoret.  
 
14 BLANKETTER  

Intyg om förlorad arbetsinkomst 
Reseräkning 
Ledighetsansökan för förtroendevald som samtidigt är anställd i 
kommunen 
Ansökan om omställningsstöd eller avgiftsbestämd ålderspension 
enligt OPF-KL,  
Ansökan om sjukpension, efterlevande- och familjeskydd 
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån 
 
15 SÄRBESTÄMMELSER KOMMUNALA BOLAG OCH 

STIFTELSER 

(KF 2014-06-03 § 83, Gäller fr o m 2014-07-01) 
 

15.1 Inledande bestämmelser 
För ledamöter och ersättare i stiftelser och styrelser för kommunens 
bolag och lekmannarevisorer gäller kommunens Bestämmelser om 
arvoden och ersättning till förtroendevalda i Hällefors kommun i 
tillämpliga delar. Dessutom gäller dessa särbestämmelser innehållande 
arvodesregler för kommunens stiftelser och bolag.  
 
15.2 Tolkning av särbestämmelserna 
Kommunstyrelsen avgör frågor om tillämpning och tolkning av dessa 
bestämmelser.  
 
15.3 Tillämpningsområde 
Bestämmelserna gäller för av kommunfullmäktige valda 
styrelseledamöter, ersättare och revisorer i kommunens bolag och 
stiftelser. 
 
15.4 Arvoden 
Förutsättningen för beräkning av arvode utgörs av det 
grundarvodesbelopp som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag. 
Kommunstyrelseordförandes arvode är fastställt med en viss 
procentandel av riksdagsmannaarvodet. Basarvodet för beräkningen 
utgörs av Hällefors kommuns kommunstyrelseordförandes årsarvode. 
 
15.5 Arvodesprinciper 
Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med beaktande av uppdragets 
omfattning och innehåll till en viss procentandel av basarvodet.  
 
15.6 Ordförandearvode 
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ordinarie löneutbetalningsdag i kommunen månaden efter
sammanträdet eller motsvarande.

13.3 Frånvaro- och sjukanmälan
Ansvar för att meddela frånvaro från uppdraget förenat med Arvode
till kommunstyrelseordförande eller särskilt arvode till ordförande
m.fl. åligger den enskilde. Anmälan ska ske till kanslichef
lönelontoret.

14 BLANKETTER

Intyg om förlorad arbetsinkomst
Reseräkning
Ledighetsansökan för förtroendevald som samtidigt är anställd i
kommunen
Ansökan om omställningsstöd eller avgiftsbestimd dlderspension
enligt OPF KI,
Ansökan om sjukpension, efterlevande- oeh familjeskydd
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån

15 SÄRBESTÄMMELSER KOMMUNALA BOLAG OCH
STIFTELSER

(KF 2014-06-03 § 83, Gäller f r o m 2014-07-01)

15.1 Inledande bestämmelser
För ledamöter och ersättare i stiftelser och styrelser för kommunens
bolag och lekmannarevisorer gäller kommunens Bestämmelser om
arvoden och ersättning till förtroendevalda i Hällefors kommun i
tillämpliga delar. Dessutom gäller dessa särbestämmelser innehållande
arvodesregler för kommunens stiftelser och bolag.

15.2 Tolkning av särbestämmelserna
Kommunstyrelsen avgör frågor om tillämpning och tolkning av dessa
bestämmelser.

15.3 Tillämpningsområde
Bestämmelserna gäller för av kommunfullmäktige valda
styrelseledamöter, ersättare och revisorer i kommunens bolag och
stiftelser.

15.4 Arvoden
Förutsättningen för beräkning av arvode utgörs av det
grundarvodesbelopp som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag.
Kommunstyrelseordförandes arvode är fastställt med en viss
procentandel av riksdagsmannaarvodet. Basarvodet för beräkningen
utgörs av Hällefors kommuns kommunstyrelseordförandes årsarvode.

15.5 Arvodesprinciper
Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med beaktande av uppdragets
omfattning och innehåll till en viss procentandel av basarvodet.

15.6 Ordförandearvode
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Ordförande i kommunens bolag ersätts med ett styrelsearvode. 
 
Arvodets storlek relateras till basarvodet och framgår av 
företeckningen nedan. Arvodet utbetalas med en tolftedel per månad. 
 
Arvodet inkluderar sammanträdesarvode och alla uppgifter som är 
kopplade till uppdraget. Arvodet inkluderar även ersättning för 
förlorad arbetsinkomst och semesterersättning. Utöver det särskilda 
arvodet har ordföranden rätt till ersättning för resekostnader samt 
traktamente. 
 
Arvode utgår inte till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Den som är berättigad till styrelsearvode enligt vad som följer nedan 
och som på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag under en tid som överstiger en månad ska få avdrag på 
arvodet i motsvarande mån som frånvaron överstiger en månad. Vid 
frånvaro som understiger en månad ska arvodet inte reduceras.  
 
Uppdrag  Procent av kommunalrådsarvodet/år 
 
Hällefors Bostads AB 
Ordförande   20 % 
 
Kostnaden för arvode till ordförande i kommunens bolag svarar de 
kommunala bolagen för. 
 
15.7 Sammanträdesarvode 
Sammanträdesarvode utgår till styrelseledamot och närvarande 
suppleant.  
 
Sammanträdesarvode utgår även till styrelseledamot och tjänstgörande 
suppleant vid bolagsstämma. 
 
Sammanträdesarvodet utgår per påbörjad halvtimme enligt 
kommunens bestämmelser.  
 
Förutom sammanträdesarvodet ersätts förlorad arbetsinkomst och 
semesterersättning enligt intyg. 
 
Maximerat sammanträdesarvode 
Ersättning utgår för maximalt 8 timmar per dag. 
 
Sammanträdesarvode utgår inte till kommunstyrelsens ordförande.  
 
15.8 Dagarvode 
Styrelseledamot och suppleant får vid förrättning inom kommunen 
samt vid resa utom kommunen, ett särskilt dagarvode.  
 
Dagarvode utgår inte till ordförande som arvoderas med ett särskilt 
arvode. Dagarvode utgår inte heller till kommunstyrelsens ordförande.  
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Ordförande i kommunens bolag ersätts med ett styrelsearvode.

Arvodets storlek relateras till basarvodet och framgår av
företeckningen nedan. Arvodet utbetalas med en tolftedel per månad.

Arvodet inkluderar sammanträdesarvode och alla uppgifter som är
kopplade till uppdraget. Arvodet inkluderar även ersättning för
förlorad arbetsinkomst och semesterersättning. Utöver det särskilda
arvodet har ordföranden rätt till ersättning för resekostnader samt
traktamente.

Arvode utgår inte till kommunstyrelsens ordförande.

Den som är berättigad till styrelsearvode enligt vad som följer nedan
och som på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag under en tid som överstiger en månad ska få avdrag på
arvodet i motsvarande mån som frånvaron överstiger en månad. Vid
frånvaro som understiger en månad ska arvodet inte reduceras.

LUppdrag Procent av kommunalrådsarvodet/år

Hällefors Bostads AB
Ordförande 2 0 %

Kostnaden för arvode till ordförande i kommunens bolag svarar de
kommunala bolagen för.

15.7 Sammanträdesarvode
Sammanträdesarvode utgår till styrelseledamot och närvarande
suppleant.

Sammanträdesarvode utgår även till styrelseledamot och tjänstgörande
suppleant vid bolagsstämma.

Sammanträdesarvodet utgår per påbörjad halvtimme enligt
kommunens bestämmelser.

Förutom sammanträdesarvodet ersätts förlorad arbetsinkomst och
semesterersättning enligt intyg.

Maximerat sammanträdesarvode
Ersättning utgår för maximalt 8 timmar per dag.

Sammanträdesarvode utgår inte till kommunstyrelsens ordförande.

15.8 Dagarvode
Styrelseledamot och suppleant får vid förrättning inom kommunen
samt vid resa utom kommunen, ett särskilt dagarvode.

Dagarvode utgår inte till ordförande som arvoderas med ett särskilt
arvode. Dagarvode utgår inte heller till kommunstyrelsens ordförande.
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Med förrättning menas konferens, studiebesök, studieresa eller kurs 
som rör bolagets angelägenhet och som har ett direkt samband med 
förtroendeuppdraget i bolaget. 
 
Dagarvodet utgår per påbörjad halvtimme enligt kommunens 
bestämmelser. Vid beräkning av ersättning anses påbörjad timme som 
halv timme.  
 
Förutom dagarvodet ersätts förlorad arbetsinkomst och 
semesterersättning enligt intyg. Dagarvodet utges utöver eventuell 
resekostnadsersättning och traktamente.  
 
Uppdrag som angetts ovan ska godkännas av styrelsen eller 
ordförande innan det utförs, för att dagarvode ska betalas ut. 
 
15.9 Maximerat dagarvode 
Ersättning utgår för maximalt 8 timmar per dag.  
 
15.10 Lekmannarevisorer i bolag 
 
Arvode till lekmannarevisorer 
 
Lekmannarevisorer ersätts med dagarvode för den tid som behöver tas 
i anspråk för att fullgöra uppdraget i bolaget. 
 
Utöver dagarvodet har lekmannarevisorerna rätt till ersättning för 
resekostnader samt traktamente.  
 
Dagarvodet utgår per påbörjad halvtimme enligt kommunens 
bestämmelser. Vid beräkning av ersättning anses påbörjad timme som 
halv timme.  
 
Förutom dagarvodet ersätts förlorad arbetsinkomst och 
semesterersättning enligt intyg. Dagarvodet utges utöver eventuell 
resekostnadsersättning och traktamente.  
 
15.11 Maximerat dagarvode för lekmannarevisor 
Ersättning utgår för maximalt 8 timmar per dag.  
 
Kostnader för arvode till lekmannarevisorer svarar de kommunala 
bolagen för. 
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Med förrättning menas konferens, studiebesök, studieresa eller kurs
som rör bolagets angelägenhet och som har ett direkt samband med
förtroendeuppdraget i bolaget.

Dagarvodet utgår per påbörjad halvtimme enligt kommunens
bestämmelser. Vid beräkning av ersättning anses påbörjad timme som
halv timme.

Förutom dagarvodet ersätts förlorad arbetsinkomst och
semesterersättning enligt intyg. Dagarvodet utges utöver eventuell
resekostnadsersättning och traktamente.

Uppdrag som angetts ovan ska godkännas av styrelsen eller
ordförande innan det utförs, för att dagarvode ska betalas ut.

15.9 Maximerat dagarvode
Ersättning utgår för maximalt 8 timmar per dag.

15.10 Lekmannarevisorer i bolag

Arvode till lekmannarevisorer

Lekmannarevisorer ersätts med dagarvode för den tid som behöver tas
i anspråk för att fullgöra uppdraget i bolaget.

Utöver dagarvodet har lekmannarevisorerna rätt till ersättning för
resekostnader samt traktamente.

Dagarvodet utgår per påbörjad halvtimme enligt kommunens
bestämmelser. Vid beräkning av ersättning anses påbörjad timme som
halv timme.

Förutom dagarvodet ersätts förlorad arbetsinkomst och
semesterersättning enligt intyg. Dagarvodet utges utöver eventuell
resekostnadsersättning och traktamente.

15.11 Maximerat dagarvode för lekmannarevisor
Ersättning utgår för maximalt 8 timmar per dag.

Kostnader för arvode till lekmannarevisorer svarar de kommunala
bolagen för.
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16 BILAGA 1 SÄRSKILDA ARVODEN mm 

Uppdrag Procent av kommunstyrelse-
ordförandes arvode               

Kommunfullmäktige    
Ordförande    12,5 % 
1:e vice ordförande     2 % 
2:e vice ordförande     2 % 
 
Kommunstyrelsen 
Ordförande    100% 
1:e vice ordförande    0 % 50 % 
2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd 50 % 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott  
Ingår i kommunstyrelsens ordförandes eller förste vice ordförandes 
uppdrag  
Kommunstyrelsens välfärdsutskott  40 % (Bort) 
Ingår i kommunstyrelsens ordförandes eller förste vice ordförandes 
uppdrag 
 
Krisledningsnämnd (tillika kommunstyrelsen) 
Krisledningsnämndens ledamöter/ersättare är också 
ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen, varför ingen särskild 
ersättning utgår. 
 
Myndighetsnämnd för skola och omsorg 
Ordförande    10 % 
Delegerad jour   10 % 
 
Valnämnden  
Ordförande    5%  
 
Kommunrevisionen 
Ledamot  5%  
Ordförande  8% 
 
Bergslagens överförmyndarnämnd 
Ordförande  Enligt Ljusnarsbergs 

kommuns 
arvodesbestämmelser 

(om ledamot från Hällefors kommun fullgör som ordförande) 
 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  
Ordförande  Enligt Lindesbergs 

kommuns 
arvodesbestämmelser 

(om ledamot från Hällefors kommun fullgör som ordförande) 
 
Gruppledare 
Förfogas totalt motsvarande 50 % av kommunstyrelsens 
ordförandearvode att fördela till gruppledare bland de partier som har 
två eller flera mandat i kommunfullmäktige. 
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16 BILAGA 1 SÄRSKILDA ARVODEN mm

Uppdrag Procent av kommunstyrelse-
ordförandes arvode

Kommunfullmäktige
Ordförande
l:e vice ordförande
2:e vice ordförande

12,5 %
2%
2%

Kommunstyrelsen
Ordförande
l:e vice ordförande
2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd

100%
0 % 5 0 %

5 0 %

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Ingår i kommunstyrelsens ordförandes eller förste vice ordförandes
uppdrag
Kommunstyrelsens välfärdsutskott 40 % (Bort)
Ingår i kommunstyrelsens ordförandes eller förste vice ordförandes
uppdrag

Krisledningsnämnd (tillika kommunstyrelsen)
Krisledningsnämndens ledamöter/ersättare är också
ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen, varför ingen särskild
ersättning utgår.

Myndighetsnämnd för skola och omsorg
Ordförande
Delegerad jour

Valnämnden
Ordförande

1 0 %
1 0 %

5%

Kommunrevisionen
Ledamot
Ordförande

5%
8%

Bergslagens överförmyndarnämnd
Ordförande Enligt Ljusnarsbergs

kommuns
arvodesbestämmelser

(om ledamot från Hällefors kommun fullgör som ordförande)

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Ordförande Enligt Lindesbergs

kommuns
arvodesbestämmelser

(om ledamot från Hällefors kommun fullgör som ordförande)

Gruppledare
Förfogas totalt motsvarande 50 % av kommunstyrelsens
ordförandearvode att fördela till gruppledare bland de partier som har
två eller flera mandat i kommunfullmäktige.
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Kompetensförsörjningspolicy, dnr KS 22/00119 

Beslutsunderlag 
Förslag till Policy för kompetensförsörjning ur kommunövergripande 
arbetsgivarperspektiv 
KS 2018-11-13 § 136 delårsrapport - kommunens rekryteringsprocesser 
KS 2017-11-14 § 169 delårsrapport - attraktiv arbetsgivare 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
kompetensförsörjningen. Kompetensförsörjning är ett omfattande och viktigt 
område som ligger inom ramen för målområde attraktiv arbetsgivare och som 
kommunen ständigt arbetar aktivt med. Något övergripande sammanhållet 
styrdokument har inte tidigare antagits. Förvaltningen har nu tagit fram ett 
förslag till styrdokument som anger den övergripande gemensamma 
inriktningen. 
 
Kommunen har under senare år bedrivit ett aktivt 
kompetensförsörjningsarbete dels i den länsgemensamma 
kompetenskartläggningen inom ramen för ”Trygga kompetensen” som är en 
del av Nära Vård, dels utifrån det partsgemensamma metodstödet för 
strategisk kompetensförsörjning skola. 
 
Båda metoderna går ut på att kartlägga nuvarande kompetenser, framtida 
kompetensbehov och bristyrken samt analyser och förslag till aktiviteter och 
åtgärder för att motverka brist på rätt kompetens. 
 
Policyn för kompetensförsörjning innehåller en kommunövergripande och 
gemensam inriktning. Utifrån målsättningarna i policyn har verksamheterna 
att arbeta med kartläggning och kompetensförsörjningsplaner gällande 
verksamhetens yrkeskategorier. HR-enheten kommer att stödja arbetet genom 
att använda någon av de systematiska modeller som finns tillgängliga. 
 
Förvaltningen har i samband med ekonomiska delårsrapporterna 2017 och 
2018 fått i uppdrag dels att presentera en analys, strategi och åtgärdsplan för 
att bli en attraktivare arbetsgivare samt matcha framtida behov av arbetskraft 
dels att presentera en redogörelse för hur kommunens rekryteringsprocesser 
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ser ut för att klara nuvarande och kommande personalbehov. 
 
Förvaltningen bedömer att ovanstående uppdrag från tidigare delårsrapporter 
ska anses besvarade med denna policy. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Utökade kostnader som eventuellt uppstår för årliga aktiviteter utifrån 
denna policy hanteras i den årliga budgetprocessen.  

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker i den fackliga samverkansgruppen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta förslag till Policy för kompetensförsörjning ur kommunövergripande 
arbetsgivarperspektiv. 
 
Anse uppdraget att presentera en analys, strategi och åtgärdsplan för att bli en 
attraktivare arbetsgivare samt matcha framtida behov av arbetskraft från 
delårsrapport för Hällefors kommun 2017 avslutat. 
 
Anse uppdraget att presentera en redogörelse för hur kommunens 
rekryteringsprocesser ser ut för att klara nuvarande och kommande 
personalbehov från Hällefors kommuns delårsrapport med prognos per 2018-
08-31 avslutat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson utförligt och kommunchef Hans Åhnberg tillför kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig och ställer fråga kring 
formulering ”avveckla medarbetare”, vilket delvis besvaras av HR-chef Ann 
Karlsson och kommunchef Hans Åhnberg samt leder till yttranden från Saskia 
van der Zanden (V) och Margeurite Wase (C). 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om kompetensutveckling av personal 
genom utbildning på betald arbetstid, vilket delvis besvaras av HR-chef Ann 
Karlsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta förslag till Policy för kompetensförsörjning ur kommunövergripande 
arbetsgivarperspektiv. 
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Anse uppdraget att presentera en analys, strategi och åtgärdsplan för att bli en 
attraktivare arbetsgivare samt matcha framtida behov av arbetskraft från 
delårsrapport för Hällefors kommun 2017 avslutat. 
 
Anse uppdraget att presentera en redogörelse för hur kommunens 
rekryteringsprocesser ser ut för att klara nuvarande och kommande 
personalbehov från Hällefors kommuns delårsrapport med prognos per 2018-
08-31 avslutat. 
 
--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Kjell Walegren 
(GL) och ställer fråga om mer konkret innehåll i dokumentet, vilket delvis 
besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist och 
kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om kommunstyrelsen kommer att få 
presentationer av konkreta planer sedan, vilket delvis besvaras av 
kommunchef Hans Åhnberg som även föredrar i ärendet. 
 
Cecilia Albertsson (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta förslag till Policy för kompetensförsörjning ur kommunövergripande 
arbetsgivarperspektiv. 
 
Anse uppdraget att presentera en analys, strategi och åtgärdsplan för att bli en 
attraktivare arbetsgivare samt matcha framtida behov av arbetskraft från 
delårsrapport för Hällefors kommun 2017 avslutat. 
 
Anse uppdraget att presentera en redogörelse för hur kommunens 
rekryteringsprocesser ser ut för att klara nuvarande och kommande 
personalbehov från Hällefors kommuns delårsrapport med prognos per 2018-
08-31 avslutat. 
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1  Inledning 

Hällefors kommun står inför stora utmaningar gällande 
kompetensförsörjning. 
 
Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för 
personalförsörjning och kompetensutveckling. 
 
Pensionsavgångar, ökad personalrörlighet och förväntad demografi 
visar på kommande utmaningar. För att möta 
kompetensförsörjningens utmaningar blir det allt viktigare att 
systematiskt och strukturerat kontinuerligt kartlägga och analysera 
organisationens kompetenser. Kompetensförsörjning omfattar alla 
personalstrategiska områden som till exempel trygga 
anställningsvillkor, lönebildning och löneprocess, arbetsmiljö och 
friskvård, ickediskriminerande och jämställda arbetsplatser och 
ledarutveckling. Allt i syfte att framstå som en bra och attraktiv 
arbetsgivare där medarbetare väljer att stanna kvar. Det är av vikt 
att kommunens medarbetare trivs och får karriärmöjligheter, att 
kommunen uppfattas som modern och främjar nya arbetssätt och 
använder ny teknik. Det är viktigt för kommunen att marknadsföra 
de jobb som finns i våra verksamheter.  
 
2 Bakgrund 

I kommunens verksamhetsplan finns beslutade viktiga strategiska 
personalområden som utgör grund och inriktning för Hällefors 
kommuns arbetsgivarpolitik.  
 
En arbetsgivarpolitisk strategi för kompetensförsörjning innebär att 
Hällefors kommun anger riktningen på lång och kort sikt till önskat 
läge gällande framtida kompetens. Strategin ska på ett 
övergripande sätt beskriva vilka åtgärder som kommunen behöver 
vidta för att säkerställa attraktiviteten och skapa goda 
förutsättningar för att behålla och rekrytera medarbetare med rätt 
kompetens.  
 
3 Målsättning 2022-2026 

Målen för den kommunövergripande strategiska 
kompetensförsörjningen har sin utgångspunkt i kommunens 
verksamhetsplan för samma tidsperiod.  
 
Strategier och insatser för kompetensförsörjning i syfte att; 
 
attrahera medarbetare 
rekrytera medarbetare 
utveckla medarbetare 
behålla goda medarbetare 
avveckla medarbetare 
 
Strategier och områden som behöver utvecklas  
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Nuläge och framtid 
• Kartlägga och analysera behovet 

 
Kompetensutveckling 

• Uppmuntra medarbetare till kompetensutveckling 
• Underlätta medarbetares kompetensutveckling 
• Stimulera till intern personalrörlighet 
• Ersättningsplanera t ex vid generationsväxling 

 
Utbildningsvägar 

• Samverka med utbildningsaktörer 
 
Attraktiviteten 

• Professionell rekryteringsprocess 
• God arbetsmiljö 
• Karriär- och löneutveckling 
• Synas vid utbildningar 
• Delta vid jobbmässor 
• Riktad information på hemsidan 

 
4 Syfte 

Syftet med en arbetsgivarpolitisk strategi för kompetensförsörjning 
är dels att beskriva och analysera kompetensbehov för kommande 
femårsperiod, dels att få strategisk kompetensförsörjning att ingå 
som en naturlig del i verksamhetsplanering. 
 
Kartläggning av nuläget görs utifrån; 

• Omvärldsperspektiv enligt statistik och prognos över 
demografi och arbetsmarknad 

• Kartläggning av nuvarande bemanning i kommunen 
• Prognos över pensionsavgångar 
• Kompetensbehov utifrån medborgarnas efterfrågan, 

verksamhetsförändringar och digitalisering 
 
5 Metod och modell 

Metod för kompetensförsörjning är att först kartlägga och 
analysera nuläget och framtiden. Samtliga verksamheter har att 
följa metoder och modeller som finns tillgängliga bland annat i 
form av partsgemensamt material som SKR tillhandahåller. 
Metoderna innehåller ofta work-shops som utmynnar i åtgärdsplan.  
 
6 Kompetensförsörjning Nära Vård – Trygga 

kompetensen 

En länsgemensam kompetenskartläggning har genomförts inom 
ramen för ”Trygga kompetensen för en God och nära vård” under 
2021 och 2022 och kommer att utmynna i en länsgemensam 
kompetensförsörjningsplan. Planen kommer att utgöra en del av 
Hällefors kommuns fortsatta strategi för kompetensförsörjning. 
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7 Förutsättningar 

En strategisk kompetensförsörjning för en kommun av Hällefors 
storlek innebär stora utmaningar t ex utifrån demografi, 
utbildningsmöjligheter och lokal arbetsmarknad. Andra 
omvärldsfaktorer som kan påverka är politiska beslut och 
konjunkturläge. 
 
8 SKR 9 strategier 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram nio strategier för att möta 
framtida kompetensutmaningar. De nio strategierna är indelade i tre områden. Inom 
Hällefors kommun ska aktiva insatser pågå inom samtliga nio områden. 

 
 
8.1 Åtgärder 
Nedan redovisas användbara framgångsfaktorer utifrån 
strategierna. 
 
1. Använd kompetensen rätt 
2. Bredda rekryteringen 
3. Låt fler jobba mer 
4. Förläng arbetslivet 
5. Visa på karriärmöjligheter 
6. Skapa engagemang 
7. Utnyttja tekniken 
8. Marknadsför jobben 
9. Underlätta lönekarriär 
 
8.2 Rekryteringsprocess 
 
För Hällefors kommun innebär det bland annat att strategi för heltid 
som norm sammanfaller med policy för kompetensförsörjning. En 
kvalitetssäkrad, aktiv och snabb rekryteringsprocess är nödvändig 
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för att ge kandidater ett gott första intryck. Rekryterande chefer har 
i chefshandboken tillgång till riktlinjer för rekrytering samt ett gott 
IT-stöd för rekryteringsprocessen.  
 
Vid upprättande av kravspecifikationer och platsannonser är det 
viktigt att ställa realistiska krav i kompetensprofilanalysen. 
Hällefors kommun behöver synas som arbetsgivare därför är ett 
ökat deltagande på jobbmässor en utvecklingsfråga.  
 
Att bredda rekryteringen kan innebära en ökad mångfald på 
arbetsplatserna, att anställa personer med funktionsnedsättning 
samt att rekrytera fler män till välfärdsjobben. 
 
8.3 Medarbetarutveckling 
Medarbetarsamtal har en central roll när det gäller utveckling och 
karriärmöjligheter för att behålla goda medarbetare. Varje 
medarbetarsamtal ska resultera i en årlig 
medarbetaröverenskommelse med utgångspunkt i verksamhetens 
mål och medarbetarens behov av utveckling och 
utbildningsinsatser, fort- och vidareutbildning. Medarbetare som 
gör karriär i kommunen ges möjlighet till en positiv 
löneutveckling. 
 
8.4 Process och ansvarsfördelning 
 
Kommunfullmäktige ansvarar för att besluta om Hällefors 
kommuns policy för kompetensförsörjning. 
 
Handlingsplaner för kompetensförsörjning tas inledningsvis fram 
av kommunens styrgrupp för personalfrågor. I gruppen ingår 
socialchef, skolchef, kultur- och fritidschef och HR-chef. HR-
chefen är sammankallande och HR-enheten finns som stöd i 
processerna.  
 
Verksamhetscheferna ansvarar för att upprätta 
kompetensförsörjningsplaner inom sitt respektive ansvarsområde 
genom att fånga in kompetensbehov som finns eller kommer att 
finnas. Verksamhetscheferna ansvarar för att inom sina respektive 
ledningsgrupper föra vidare och planera för aktiviteter och åtgärder 
i planen. 
 
9 Referenser 

9.1 Litteratur 
 
SKL, (2015) Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. Hur möter 
vi rekryteringsutmaningen? ISBN 978-91-7585-216-4 
 
SKL, (2018) Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. 
Rekryteringsrapport 2018. ISBN 978-91-7585-610-0 
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Datum  
2022-08-26  

Kommunfullmäktige 
   
   
   
 
  

 
 
Tilläggsbudgetering för drift inom äldreomsorgen 2022, 
dnr KS 22/00099 
 
Beslutsunderlag 
Regeringsbeslut I:3, 2022-02-24  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-30 § 163 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81 

 
Ärendet 
Socialstyrelsen har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till kommuner i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av 
äldre personer för verksamhetsåret 2022. 
 

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 
Hällefors kommun har tilldelats ett riktat generellt statsbidrag för 
verksamhetsåret 2022. Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att 
möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Rekvirerade 
medel för 2022 kommer inte att återkrävas. Totalt har kommunen erhållit  
3 883 139 kronor.  

 
Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) är ambitionen med 
bidraget är att förstärka det statliga stödet till vård och 
omsorgsverksamheten, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna 
själva att bestämma hur pengarna ska användas. Bidraget är inte förknippat 
med återrapportering av användningen av medlen. Eftersom bidraget 
beviljas som generella medel kommer heller ingen återbetalning av medlen 
att vara aktuell.  
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Utifrån rådets rekommendationer för intäkter ska det aktuella bidraget 
klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Det 
innebär det är finansförvaltningen som erhåller detta bidrag och redovisas 
som ett generellt statsbidrag i kommunens redovisning. 
 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras  
3 883 tkr för driften avseende äldreomsorgsverksamheten för 
verksamhetsåret 2022 för att möjliggöra åtgärder inom verksamheten och 
att det finansieras genom tilläggssbudgetering av finansförvaltningen med 
motsvarande belopp. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 3 883 tkr avseende riktade 

generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022. 
 
- Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 3 883 tkr för generellt riktat 

statsbidrag år 2022. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Kent Grängstedt (S) yttrar sig och ställer fråga kring om det finns någon plan 
för hur pengarna ska användas, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica 
Jansson. 
 
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om pengarna aldrig öronmärks för 
olika delar inom en verksamhet och möjligheten att från politiskt håll 
tydligare rikta medlen till någon särskild del inom verksamheten, vilket 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Under ärendet behandling yttrar sig även Margeurite Wase (C) och 
ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 3 883 tkr avseende riktade 
generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022. 
 
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 3 883 tkr för generellt riktat 
statsbidrag år 2022. 
 
--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut, 
vilket bifalls. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 3 883 tkr avseende riktade 
generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022. 
 
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 3 883 tkr för generellt riktat 
statsbidrag år 2022. 
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Yttrande över medborgarförslag, utskottsinitiativ samt 
Cecilia Albertssons (M) motion om 
båtinläggningsplatser och bryggor dnr KS 21/00167, KS 
21/00207 och KS 21/00224 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkom 2021-08-20 
KS 2021-10-05 § 167 
KS 2021-11-09 § 192 
Cecilia Albertssons motion, inkom 2021-10-26 
KS 2021-11-09 § 199 

 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har skickat tre ärenden om bryggor och/eller 
båtiläggningsplatser till kommunförvaltningen för handläggning.  
 
I medborgarförslaget anges önskemål om att anlägga en kaj/brygga vid 
Måltidens Hus i Grythyttan, med hänvisning till säkrare tilläggning för båtar. 
 
I utskottsinitiativet ges ett uppdrag att utreda och få en bild av om det finns 
möjlighet att anlägga bryggor vid strategiska ställen vid några av våra sjöar i 
kommunen.    
 
I motionen lyfts att kommunen för att locka turister behöver se över var 
behovet av båtiläggningsplatser/ramper finns samt föra en aktiv dialog med 
markägare, kommuninvånare och fiskevårdsföreningen.   
 
Utifrån att ärendena berör liknande frågeställningar lämnar förvaltningen ett 
samlat svar: 
 
Hällefors kommun har även vid ett annat tillfälle under 2021 fått en förfrågan 
från en medborgare som upplevde det som svårt att lägga i större båt då det 
saknades bryggor. Förvaltningen har i sitt svar utgått från iläggningsplats för 
båt då framförande av vattenskoter inte är tillåtet i de vatten som finns inom 
Hällefors kommun enligt beslut från Länsstyrelsen Örebro, skrift 18FS 
2007:56.  
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I samtal med Hällefors fiskevårdsförening så har det klargjorts att 
båtiläggningsplatser finns vid de större sjöarna i kommunen. De 
iordningställdes för ett antal år sedan som ett projekt genomfört i Hällefors 
fiskevårdsförenings regi. Vid det projektet avstod föreningen från att bygga 
bryggor vid dessa platser då det för med sig ett krav på bygglov samt ett 
ansvar kring säkerhet och skötsel.  
 
Flertalet av de platser som är lämplig för båtiläggningsplatser i de mindre 
sjöarna ligger på mark som kommunen inte har direkt rådighet över och 
förvaltningen ser därför inte att kommunen ska stå som huvudman för 
båtiläggningsplatser eller bryggor. Förvaltningen ser inte heller att ansvaret 
och tillhandahållandet av båtiläggningsplatser och ramper är ett kommunalt 
ansvar.  
 
Däremot kan kommunen agera möjliggörare för andra aktörer att anlägga 
bryggor genom att ta med det i kommande detaljplan för Grythyttan 6:358 
Lillagsviken. Planen kommer att beställas under år 2022 och beräknas vara 
framtagen till 2023 och möjligheten till att anlägga kaj/brygga kommer att ses 
över för att möjliggöra för andra aktörer att anlägga bryggor. Möjligheten är 
dock avhängigt de utredningar om känslig eller skyddsvärd miljö som ingår i 
detaljplaneprocessen. I direkt geografisk närhet behandlas även möjligheten 
till en hamn i detaljplanen för det framtida Lake Resort Bergslagen. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Eventuella åtgärder vid våra vatten är omgärdad av regelverk gällande 
ingrepp och lov då det gäller tex. installationer av bryggor.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Iordningsställande av båtiläggningsplats är relativ kostsam då förutom 
kostnad för markarbeten och inköp av bryggor finns krav på mark lov, 
bygglov och tillstånd för vattenverksamhet. En kalkylerad kostnad per plats 
uppgår till cirka 40 000 kronor. Löpande underhållskostnader som 
säkerhetskontroller, renhållning och tillsyn som måste ske ett flertal gånger 
per säsong tillkommer då säkerhetsansvaret som ligger på den som uppför 
bryggor. Löpande underhållskostnaderna kalkyleras till cirka 5 000 kronor 
per plats och år. Eventuell tillsyn och underhåll finns det inte kapacitet för i 
befintlig kommunal förvaltning.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat. 
 
Med ovanstående anses motionen besvarad. 
 
 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen utförligt. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) och ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls.  
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat. 
 
Med ovanstående anses motionen besvarad. 
 
--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Cecilia Albertsson 
(M) och önskar lämna en protokollsanteckning, vilket godkänns. 
 
Cecilia Albertsson (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
Glädjande att kommunen i större utsträckning verkar som möjliggörande 
(även om kommunen inte kan göra allt). Det har ett starkt signalvärde! 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer sig bakom Cecilia Albertssons (M) 
protokollsanteckning. 
 
Kjell Walegren (GL) yttrar sig. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Med ovanstående anses motionen besvarad. 
 



 

Motion  

                 

                 Kommunfullmäktige 
              Hällefors kommun  
  2021-10-26 
     

Möjliggör för båtiläggningsplatser/ramper i kommunen 

Vi bor i en kommun med de bästa förutsättningarna för fiske och vattenlek. För att locka 
turister hit behöver vi se över var behov av båtiläggningsplatser/ramper runt om i kommunen 
finns, samt föra en aktiv dialog med markägare, kommuninvånare och fiskevårdsförening. 
Detta gynnar kommunen och ökar besöksnäringen.  

 

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag 

att  Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna för att genomföra 
enligt ovan. 

 

Cecilia Albertsson (M) 
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Yttrande över Tobias Nygrens (C) motion om 
mensskydd, dnr KS 21/00203 
 
Ärendet 
Tobias Nygren (C) har lämnat in en motion om att tillhandahålla gratis 
mensskydd i skolan. Ärendet remitterades på sammanträde i 
kommunstyrelsen 9 november 2021 till kommunförvaltningen för beredning. 
 
I motionen yrkar Tobias Nygren på att förvaltningen ska utreda 
tillgängliggörande av gratis mensskydd till alla elever vid alla grund- och 
gymnasieskolor i Hällefors. 
 
Förvaltningen svarade på motionen under välfärdsutskottets sammanträde i 
mars men kommunstyrelsen valde på senare sammanträde att återremittera 
motionen till förvaltningen. Anledningen till återremissen var behov av vidare 
utredning av kostnad. Beräkningen ska göras utifrån tillgänglighet på 
kommunens båda skolor och på flera toaletter   
 
Förvaltningen bedömer att tillgängliggörande är ett otydligt begrepp att 
hantera. Det finns stora skillnader i konsekvenser mellan att ge alla kvinnor 
mensskydd och att tillhandahålla skydden för personer i särskilda behov. 
Förvaltningen bedömer också att tidigare utredning står fast om avsikten med 
motionen är att alla kvinnor ska förses med mensskydd. Om avsikten är att 
lösa akuta eller enstaka problem kan åtgärden genomföras med mindre 
ekonomiska konsekvenser. 
Om inget beslut fattas fortsätter elevhälsans verksamhet med nuvarande 
insatser och kostnader. 
 
Förvaltningen har för ändamålet fört diskussioner med olika företag som 
specialiserat sig på lösningar kring detta. Företaget ”Red locker” skriver 
leasingavtal med skolor för tillhandahållande av mensskydd, och deras 
erbjudande användas för förslag till beslut. 
 
Företaget avser att tillhandahålla mensskydd för enstaka problem. En 
dispenser installeras där elever kan lösa ut ett skydd, varefter apparaten låses 
under en period (1-4 minuter). 
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Med installationen kommer elever i akuta behov att kunna lösa sina problem 
med god integritet. Elevhälsan kommer även fortsättningsvis att finnas 
tillgänglig med möjlighet att tillhandahålla skydden. 

 
Ekonomi 
Tidigare förslag 
I det tidigare förslaget skrev förvaltningen att Tobias Nygren beskriver 
kostnaderna till mellan 500 och 1500 kronor per år för mensskydd. I 
åldersgruppen 12-19 år finns ungefär 280 kvinnor. Om bedömningen är att 
kostnaden är 1500 per år, och att hanteringen stannar vid behövande, skulle 
den maximala kostnaden för mensskydd hamna på som mest omkring 400 
tkr. Ett alternativ är således att dela ut mensskydd till alla kvinnor i åldern 
12-19 år i enlighet med detta. 
 
Ingen förändring 
Om inget beslut fattas fortsätter elevhälsans verksamhet med nuvarande 
insatser och kostnader. 
 
Red Locker 
Med 10 stationer och egen påfyllnad kommer kostnaden per år att bli 
maximalt 40-50 tkr. 
 
Åtgärden finansieras inom budgetram. 

  
Folkhälsa 
Tobias beskriver bakgrunden till sin motion, och han diskuterar vilka 
eftersträvansvärda effekter gratis tillgång kan ha i skolan. Bland annat 
nämner han problemen att bära kostnader för produkterna, och att detta 
drabbar ojämlikt i skolan. Dessutom finns pedagogiska effekter utifrån 
möjligheten till samtal i undervisningen. 
 
Företaget ”Red locker” är ett företag som kan anses vara idéburet. Med 
licensiering av deras apparater får elever också stöd av deras 
jämställdhetsarbete.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Uppdra till kommunförvaltningen att införa systemet i skolan, vilket 
innebär att mensskydd tillgängliggörs för elever i skolan. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker kortfattat. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Uppdra till kommunförvaltningen att införa systemet i skolan, vilket innebär 
att mensskydd tillgängliggörs för elever i skolan. 
 
--- 

 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Cecilia Albertsson (M), 
Johan Stolpen (V), Lars-Göran Zetterlund (C), Vivianne Pettersson (M) och 
Christer Olken (S) bifall till välfärdsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på 
välfärdsutskottets förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 
Uppdra till kommunförvaltningen att införa systemet i skolan, vilket innebär 
att mensskydd tillgängliggörs för elever i skolan. 
 
 



Oktober 2021 
 
 

Till kommunfullmäktige 
Hällefors Kommun 
 
Motion: Tillgängliggöra gratis mensskydd 
 
Jag yrkar:  
att förvaltningen utreda tillgängliggörande av gratis mensskydd till elever vid alla 
grund- och gymnasieskolor i Hällefors.  
 
Unga kvinnors menstruation (mensen) börjar runt 11–14 års ålder och är en naturlig del 
i kvinnas fysiologi som möjliggör graviditet och att få barn. Under mensen är det ungefär 
3–7 dagar i månaden som innebär blödningar. 
 
Fastän mensen är naturligt är den kopplad till både kostnader, tabu och 
stigmatiseringar. 
Kvinnor beräknas spendera mellan 500–1500 kr på bindor och tamponger per år och 
därutöver tillkommer kostnader för värktabletter och andra produkter för att lindra 
värk. Mens är inte ett val men belastar kvinnors ekonomi från ung ålder ända till den 
dagen den upphör, ofta i 50 års åldern. I familjer med flera döttrar är utgifter för 
mensskydd mycket kännbar. För familjer med ekonomiska utmaningar kan kostnader 
utgöra hinder för tillgången på mensskydd för dessa unga kvinnor, vilket kan medföra 
frånvaro från undervisning under flera dagar under månaden. Frånvaron kan påverka 
den kvinnliga elevens studieresultat. 
Mens kan vara en känslig företeelse därtill förknippad med skam, ses som smutsigt och 
ett ämne som är svårt att prata om.  
 

I flera kommuner och på skolor i Sverige delas idag mensskydd ut gratis till kvinnor; till 

allmänheten på offentliga toaletter, till kommunens medarbetare eller elever vid grund- och 

gymnasieskolor.  

 

Kostnadsfri tillgång till mensskydd för elever vid Hällefors skolor kan utjämna sociala och 

ekonomiska skillnader och bidra till mer jämlik hälsa. Tillgängliggörandet av mensskydd kan 

bidra till ökad förståelse för ett tabubelagt område och minska stigmatisering av mens. Därtill 

kan tillgängliggörande av gratis mensskydd stimulera till samtal om sexuell hälsa och 

samtalet om att få barn.  

 

 

 
Tobias Nygren 
Centerpartiet 
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Yttrande över Madelene Jönssons (SD) motion om löner 
i Hällefors kommun, dnr KS 21/00247 

Beslutsunderlag 
Madelene Jönssons (SD) motion, inkom 2021-11-29 
KF 2021-11-30 § 161 
KS 2022-01-25 § 24 

Ärendet 
Madelen Jönsson (SD) lämnade i november 2021 in en motion till 
kommunfullmäktige gällande löner i Hällefors kommun. Kommunstyrelsen 
remitterade motionen för beredning till kommunförvaltningen vid 
sammanträde 2022-01-25. 
 
Enligt motionen yrkar Sverigedemokraterna på att förvaltningen ska ges i 
uppdrag att ta fram en strategi för att uppnå medianlön för kommunens 
anställda och löpande redovisa arbetet under 2022.  
 
Enligt den politiskt beslutade lönestrategin ska lönebildning inom Hällefors 
kommun utgå från hela systemet inom vilket löner förhandlas och sätts, det 
vill säga det samlade arbetet med arbetsgivarens lönepolitiska frågor. 
Hällefors kommuns lönenivåer bör i en jämförelse med övriga liknande 
arbetsgivare vara konkurrenskraftiga, dels för att behålla personal, dels ur 
rekryteringssynpunkt. För att få en bild av kommunens löneläge i förhållande 
till omvärlden gör förvaltningen årligen inför löneöversynen statistiska 
analyser utifrån löneläget i länets kommuner samt lönestatistik från SKR 
(riket, mellansverige och små kommuner).  
 
Lönestatistiken redovisas för ledningsgrupper där bakomliggande faktorer 
diskuteras och analyseras, det kan gälla exempelvis rekryteringsmöjligheter 
och personalomsättning. Föregående års arbetsvärdering och lönekartläggning 
i enlighet med Diskrimineringslagen ingår också som en parameter i analysen. 
Politiken informeras årligen om resultatet av lönekartläggningen samt beslutar 
om storleken på löneökningsutrymmet för kommande budgetår. Efter 
diskussion i ledningsgruppen fördelar HR-chefen utrymmet till respektive 
lönesättande chef efter den sammanvägda bedömningen.  
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2022 års löneöversyn har slutförts i april för majoriteten av medarbetarna, för 
några arbetstagarorganisationer slutfördes löneöversynen i maj. Enligt uppgift 
kommer vissa kommuner i länet att slutföra sina löneöversyner i juni, vilket 
innebär att lönejämförelser kan ske tidigast under hösten 2022 inför beslut om 
åtgärder under 2023 års löneöversyn. 
 
Efter vårens budgetkonferensen och budgetdialoger förs diskussioner mellan 
tjänstepersoner och politiker om lönebilden och det utgör underlag för beslut 
om budgetutrymme för kommande års löneökningar. Under hösten vid 
förvaltningens dialog med ekonomiberedningen återkommer förvaltningen 
med aktuell statistik och behov av löneökningar.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förvaltningen har redan nu tagit fram och för politiken i 
budgetsammanhang redovisat ett exempel på lönejusteringskostnad för tio 
utvalda yrkeskategorier omfattande 150 medarbetare. Yrkeskategorierna är 
valda utifrån att medianlönen under de senaste år skiljt sig markant från 
lönebilden i jämförande kommuner. Beräkningen har gjorts med målet att 
komma upp i länskommunernas nivå för medianlöner. Årskostnaden 
inklusive sociala avgifter skulle då uppgå till cirka 7,7 mkr om kommunen 
skulle åtgärda allt i ett steg, det vill säga inom ett år. Rimligtvis görs 
lönejusteringar inom ramen för en långsiktig och flerårig satsning. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan kommer att ske i fackliga samverkansgruppen. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med ovanstående anses motionen besvarad. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson utförligt och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om vilka yrkesgrupper som ligger mest 
efter i dagsläget, vilket besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om löneläge för vaktmästare, vilket delvis 
besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Med ovanstående anses motionen besvarad. 
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--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Dahlberg 
(SD) och ordförande Annalena Järnberg (S) samt nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist förtydligar kring formaliafrågor. 
 
Cecilia Albertsson (M), Lars-Göran Zetterlund (C) och Johan Stolpen (V) 
yttrar sig alla och yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag till beslut, vilket bifalls. 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige 

Med ovanstående anses motionen besvarad. 
 



20201127 Hällefors 
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