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§ 23 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelsen till dagens 
sammanträde vilken godkänns.
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§ 24 
Fastställande av dagordning 
 
Punkten övrigt läggs till dagordningen och där önskar Allan Myrtenkvist (S) 
lyfta möjligheten till sänkt hastighetsbegränsning i centrum. Med det fastställs 
dagordningen.
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§ 25 
Lokalförsörjningsplan, dnr KS 15/00411 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-08 § 44 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26 § 94 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 § 19 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-11-15 § 141 
Lokalresursförsörjningsplan för Hällefors kommun 2018-2028, daterad 2017-
12-22 
 
Ärendet 
Hällefors kommunstyrelse återremitterade frågan 2016-11-15. Anledningen 
till återremittering var att det i den gamla lokalförsörjningsplanen saknades 
plan för uppföljning, att inte centrumutredningen inte var inkorporerad och att 
utredningen av maskens förskola ej var gjord. 
 Maskens förskola ligger nu under utredning av fastighetsavdelningen. I den 
utredningen finns även Bananens förskola med.  
Centrumutredningen finns med i de olika centrumnära fastigheterna. Mer om 
detta finns i centrumutredningen.  
Gällande uppföljning så arbeta nu lokalförsörjningsgruppen enligt den satta 
planen.  
 
Kommunförvaltningen har utarbetat ett förslag på ny lokalförsörjningsplan för 
kommunen utifrån nu kända faktorer och politiska beslut. Syftet med planen 
är att skapa förutsättningar för att effektivisera kommunens lokaler utifrån det 
behov som finns från verksamheterna genom en gemensam planering och 
samordning i lokalförsörjningsfrågor. Dessutom ska planen tydliggöra det 
ansvar som ställs på respektive verksamhet. Vidare är syftet att förtydliga 
roller, ansvar och befogenheter i arbetsprocessen. 
 
Målet med strategiska lokalförsörjningsplanen är att verksamheterna ska ha 
tillgång till ändamålsenliga lokaler samtidigt som ett överutbud av lokaler 
undviks. Det kräver att varje förvaltningens verksamheter jobbar med 
befolkningsprognoser som underlag för bedömda framtida behov.   
 
De större förändringar som framgår av nya planen är som följer: 
  
1. Modulskola till klockarhagsskolan 
2. Projektering av förskolelokaler i Hällefors tätort  
3. Ombyggnad och projektering av lokaler för ensamkommande barn och 

ungdomar 
4. Utredningsuppdrag gällande lokaler för kommunens vård och 

omsorgsboende  
Faktorer att ta ställning till i planen är vad som ska göras med 
Godtemplargården samt gamla kommunhuset. Båda byggnaderna, har som det 
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ser ut idag, mycket låg utnyttjandegrad. Mycket tack vare utformningen 
invändigt i lokalerna. Dock kvarstår de facto att förvaltningen måste med alla 
medel hålla ner kvadratmeterytan i kommunförvaltningen då det inte är 
kostnadseffektivt att stå med outnyttjad yta. 
 

Ekonomi 
Den strategiska planeringen ska bidra till att de kommunala fastigheterna 
förvaltas på ett så ekonomiskt och effektivt sätt som möjligt. Planen utgår 
från att verksamheternas lokalbehov i först hand ska tillgodoses i 
kommunens egna lokaler och att de egna lokaler som har stora 
underhållsbehov och blir övertaliga avvecklas som kommunal fastighet. 
Utifrån ett sådant synsätt minskar kommunen lokalkostnaderna till förmån 
för andra kostnader. Lärdomen från Hällefors kommuns tidigare 
avvecklingar av fastigheter är att Hällefors kommun ombesörjer rivningen 
av de byggnader som ska avvecklas. I det arbete som har gjort med att ta 
fram den nya lokalförsörjningsplanen så har det varit ett mål att som en 
bilaga utreda den ekonomiska konsekvensen av planen. Dock så är det 
arbetet komplext då varje enskild fastighet är ett eget projekt. Detta för att 
de oftast kan ha en betydelse för centrum och samhällsbilden. Samt att de 
kräver oavsett åtgärd stora ekonomiska insatser. 

 
Folkhälsa 
En bra långsiktig ekonomisk planering möjliggör fortsatt god tillgång till 
drift- och investeringsmedel för morgondagens behov. En för stor kostnad i 
förhållande till behov innebär att kommunen får för höga lokalkostnader 
som skulle kunna användas till annat i verksamheten. En bra planering ger 
stabilitet och gynnar därmed kommuninvånarens förutsättningar till en bra 
folkhälsa. 

 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Utifrån att lokalkostnader utgör en stor kostnad är det viktigt att lokalerna 
används så ändamålsmässigt som möjligt. Genom en ändamålsmässig 
användning kan resurser användas till annat som gynnar medborgarna. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Förslag till ny lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2018-2028 
antas. 
 

- Tidigare plan upphör därmed att gälla. 
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- Ge kommunförvaltningen mandat till smärre justeringar av 
lokalförsörjningsplanen. 
 

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson utförligt. Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen och 
fastighetschef Jessica Nilsson tillför. 
 
Ritha Sörling (V) lyfter att det finns information i lokalförsörjningsplanen 
som redan har blivit inaktuell och frågar om redaktionella förändringar ska 
ske vilket besvaras av ordförande Christina Johansson (M). 
 
Annalena Järnberg (S) ställer fråga kring kostnad för det samlade 
underhållsbehovet vilket besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson. Annalena 
Järnbergs (S) fråga föranleder yttrande från ordförande Christina Johansson 
(M) och kompletterande svar från kommunchef Tommy Henningsson och 
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) går igenom dokumentet och 
exemplifierar olika typer av önskade förändringar i dokumentet. Under 
genomgången yttrar sig Ritha Sörling (V) och Allan Myrtenkvist (S)  
 
Utifrån yttranden under genomgången ställer ordförande Christina Johansson 
(M) fråga om utskottet anser att föreslagna lösningar i lokalförsörjningsplanen 
ska tas bort i de fall separata utredningar pågår inom området och att det kan 
korrigeras som en redaktionell ändring, vilket besvaras jakande. 
 
Ritha Sörling (V) ställer fråga kring säkerhetslösningen till utställningshallen i 
kommunhuset utifrån förslag på användningsområden vilket besvaras av 
kommunchef Tommy Henningsson och ordförande Christina Johansson (M). 
 
Annalena Järnberg (S) yrkar bifall under förutsättning att redaktionella 
ändringar genomförs. Per Karlsson (M) och Allan Myrtenkvist (S) ansluter sig 
till Annalena Järnbergs bifall. 
 
Ordförande Christina Johansson (M)) sammanfattar överläggningarna och 
yrkar att kommunchef och ordförande gör redaktionella ändringar enligt 
dagens diskussioner och en uppdaterad lokalförsörjningsplan mejlas ut till 
utskottets ledamöter innan kommunstyrelsen. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande vilket bifalls. 
 
Därefter ställer ordförande Christina Johansson (M) bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
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Allmänna utskottets beslut 
 
Kommunchef och ordförande gör redaktionella ändringar enligt dagens 
diskussioner och en uppdaterad lokalförsörjningsplan mejlas ut till utskottets 
ledamöter innan kommunstyrelsen. 
 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslag till ny lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2018-2028 antas. 

 
Tidigare plan upphör därmed att gälla. 
 
G kommunförvaltningen mandat till smärre justeringar av 
lokalförsörjningsplanen. 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
Christina Johansson 
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§ 26 
Investeringar maskiner Grythyttans idrottsplats, dnr KS 
18/00023 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 212 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 214 
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28 § 269 
Tidigare tjänsteskrivelse investeringar maskiner Grythyttans idrottsplats 
daterad 2018-01-16 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2018-02-06 §13 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens allmänna utskott återremitterat ärendet 6 februari 2018 för 
ytterligare utredning om det fanns möjlighet till samordning med den inköpta 
gräsklipparen som finns på Hällevi idrottsplats idag. 
 
Kommunförvaltningen har genomfört en utredning som resulterat i följande: 
Gräsklippartiden på Hällevi med omkringliggande ytor samt Prästvallen 
ligger på ett snitt en normalsommar på ca 4-5 klippdagar. Som det är idag så 
är klipptiden det samma i Grythyttan då det är en mera avancerad klippning 
(fler hinder i vägen). Tidsekvationen tillåter inte en samordning ur det 
hänseendet. I dagsläget finns det en person på förvaltningens 
arbetsmarknadsenhet med körkort godkänt för den storleken av fordon. 
Utredningen fastslår att det inte är möjligt med givna parametrar att samordna 
utrustningen.  
En renovering av föreningens egna gräsklippare är inte försvarbar ur ett 
ekonomiskt hänseende då den har passerat renoveringsbart skick. 
 

Ekonomi 
I utredningen har det även framkommit att transporten av gräsklipparen 
kräver en investering på ca 60 000 kronor avseende inköp av en kärra som 
klarar gräsklipparen. Kostnad för aktuell maskin ligger på upp till 100 000 
kronor. Förvaltningen föreslår att ett inköp av en gräsklippare genomförs 
och att det finansieras genom en tilläggsbudgetering till kommunstyrelsen 
med sammanlagt  
100 tkr för verksamhetsåret 2018 och att det finansieras med kommunens 
egna medel, d v s ingen nyupplåning behöver ske.  
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
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Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Samverkan 

    Samverkan har skett med Grythyttans idrottsförening. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att uppdra Kommunförvaltningen att inköpa en gräsklippare för maximalt 

100 000 kronor under år 2018. 
 

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 100 tkr avseende investeringar 
för år 2018. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen utförligt och kommunchef Tommy Henningsson 
kompletterar. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om ägarförhållande och ansvar för 
reperation av gräsklipparen vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael 
Pulkkinen. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga kring användning av 
strategimedel och andra finansieringsmöjligheter vilket delvis besvaras av 
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Ritha Sörling (V) ställer fråga kring föreningens ansvar vilket besvaras av 
ordförande Christina Johansson (M). 
 
Annalena Järnberg (S), Ritha Sörling (V), Allan Myrtenkvist (S) och Per 
Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att uppdra Kommunförvaltningen att inköpa en gräsklippare för maximalt 
100 000 kronor under år 2018. 
 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 100 tkr avseende investeringar för 
år 2018. 
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§ 27 
Utegym Hurtigtorpet, dnr KS 18/00064 
 
Beslutsunderlag 
KS 2017-01-31 § 21 
 
 
Ärendet 
På kommunstyrelsen den 31 januari 2017 besvarades ett medborgarförslag om 
utegym. Kommunförvaltningen fick då i uppdrag att se ett  utegym som en 
fortsatt planering för Hurtigtorpets motionsanläggning och att det utreds 
ekonomiskt och praktiskt inför vidare beslut. I arbetet skulle en nära dialog 
med Idrottsalliansen Hurtigtorpet ske. Förvaltningen fick också i uppdrag att 
ta hänsyn till alternativa platser för utegymmet.   
 
En arbetsgrupp med representanter från Hällefors löparklubb, Hällefors 
skidklubb, Idrottsalliansen Hurtigtorpet samt tjänstepersoner från Hällefors 
kommun har tillsatts. Platser som är med i utredning var Hällevi idrottsplats, 
Lindholmstorpet samt Hurtigtorpet.   
 
Hällevi idrottsplats är under utveckling tack var insatser från de föreningar 
som där är aktiva. En parkourbana som Hällefors Ishockeyklubb har i sin plan 
samt konstgräs som Hällefors Allmänna idrottsförening och Grythyttans 
idrottsförening är engagerade i. De projekten måste få utvecklas så 
kommunen ser helhetsbilden.  
 
Lindholmstorpet bedömdes mer som en mötesplats för familjer med 
utevistelse och lek. Lindholmstorpet bedömdes som en plats där en enklare 
utegymsdel skulle kunna stå. Detta då i en del där besökare t.ex. kan ha en 
motionsslinga där besökaren kan starta vid Hällevi idrottsplats och springa till 
olika stationer på lämpliga platser och då till exempel Lindholmstorpet.  
 
Arbetsgruppen anser att bästa platsen för ett komplett ute gym är Hurtigtorpet. 
Bedömningen gjordes med tanke på hur många aktiva som rör sig i området, 
närheten till sanitetsutrymmen, belysning samt att där förekommer fysisk 
aktivitet året om. I valet av ute gym föll valet på en modell och utformning 
som mera går mot stål och träredskap. Det kan anses som relativt 
underhållsfritt och robust. Det gruppen kom fram till i arbetat är att 
utegymmet bör bestå av ca 6-8 stationer, då klarar man de flesta 
träningsmomenten. Detta är slutsatserna som gruppen kommit fram till genom 
benchmarking samt genom egen analys. 
 

Ekonomi 
Ett komplett ute gym enligt  arbetsgruppen kommit fram till, kostar mellan 
80 000 kronor till 100 000 kronor. Till det kommer markarbeten, vilket 
föreningarna kommer att bistå med.  
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Folkhälsa 
Ett ute gym främjar folkhälsan då den uppmuntrar till ökad fysisk aktivitet. 
Samtidigt kan ute gymmet bli ett mål för sig själv.   
 
Miljö 
Utrustning ska vara tillverkad av naturmaterial för att ge minsta möjliga 
avtryck i miljön. 
 
Medborgarperspektiv 
Ur ett medborgarperspektiv finns det bara fördelar med att utöka 
möjligheten för medborgare, att i en allt mer digital värld, utöka 
möjligheten till fysisk aktivitet.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att inköpa ett komplett utegym för 

maximalt 100 000 kronor med placering i Hurtigtorpet. 
 

- Att inköpet finansieras med kommunstyrelsens strategimedel för 
verksamhetsåret 2018. 
 

--- 
 

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga kring användningen av 
strategimedel och vad som ses som en strategisatsning vilket delvis besvaras 
av kommunchef Tommy Henningsson och leder till yttrande från Ritha 
Sörling (V) och Annalena Järnberg (S).  
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga kring utökade parkeringsmöjligheter vid 
Hurtigtorpet vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Per Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottets förslag till beslut 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att inköpa ett komplett utegym för 
maximalt 100 000 kronor med placering i Hurtigtorpet. 
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Att inköpet finansieras med kommunstyrelsens strategimedel för 
verksamhetsåret 2018. 
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§ 28 
Kommunstyrelsens balanslista, dnr KS 18/00009 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet delas en balanslista daterad 
2018-02-28 ut. Kommunchef Tommy Henningsson föredrar ärendet med 
särskild fokus på hur verkställigheten fortlöper i ett antal av ärendena. 
 
Under punkten yttrar sig Allan Myrtenkvist (S) och Annalena Järnberg (S). 
 
Allan Myrtenkvist(S) ställer fråga om var i processen uppdraget att utreda 
planer för spontanidrott är utifrån att ärendet varken står som pågående eller 
klart vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) framför önskemål om att tillföra datum 
för politiska beslut på balanslistan. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om uppdrag angående 
trafikplan samt utreda möjligheten till förstärkt näringslivsenhet saknas i 
balanslistan viket delvis besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin 
Bergkvist. 
 
Annalena Järnberg (S) ställer fråga om kopplingen mellan heltidsresan och 
uppdrag från ekonomiberedningen som nu står som en punkt på balanslistan 
samt vad som händer med den utredning som ekonomiberedningen önskade 
vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) påpekar ett antal ändringar av redaktionell karaktär 
som kommunchef noterar. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen, inklusive 
aktuell balanslista, vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
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§ 29 
Övrigt allmänna utskottet – fråga kring 
hastighetsbegränsning i centrum, dnr KS 18/00058 
 
Allan Myrtenkvist (S) lyfter fråga om att begränsa hastigheten till 30 km/h i 
centrum. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson förtydligar den formella 
beslutsprocessen, där allmänna utskottet behöver lyfta vidare ärendet till 
kommunstyrelsen om de vill ge förvaltningen ett utredningsuppdrag. 
 
Ett flertal av ledamöterna deltar i en bred diskussion kring olika områden med 
trafikproblem och hur ärendet bäst ska hanteras. 
 
Sammanfattningsvis är allmänna utskottet ense om att de önskar mer 
information kring hur en hastighetssänkning i centrum skulle kunna ske, innan 
de eventuellt lämnar vidare ett ärende till kommunstyrelsen, vilket 
kommunchef Tommy Henningsson tar med sig. 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
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