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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Christina Johansson, ordf. M  
 Allan Myrtenkvist S  
 Ritha Sörling V  
 Per Karlsson M Vivianne Pettersson (M) 
 Annalena Järnberg S  
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§ 10 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelsen till dagens 
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 11 

Fastställande av dagordningen 
 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist delar ut en uppdaterad 
version av tjänsteskrivelsen Heltidsresan, vilket godkänns av samtliga 
närvarande. 
 
Ritha Sörling (V) har en fråga om ett valärende på kommunstyrelsen 2018-01-
30, vilket läggs till som en övrig punkt sist på dagordningen. 
 
Med ovanstående fastställs dagordningen. 
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§ 12 
Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska 
verksamheten 2018, dnr KS 17/00284 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 212 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 214 
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28 § 269 
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-24 § 235 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-13 § 98 

 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) har till kommunförvaltningen 
inkommit med önskemål om tilläggsbudgetering för 2018 för investeringar 
inom gator och vägar. 

 
Ekonomi 
Totalt har förbundet erhållit en investeringsbudget på 20 970 000 kronor 
för verksamhetsåret 2018. Eftersom alla investeringsprojekt som 
planaterats för år 2017 ännu inte är slutförda önskar förbundet en 
tilläggsbudgetering med totalt 1 570 000 kronor för verksamhetsåret 2018.   
 
Begäran avser genomförandet av Stationsvägens första etapp som 
påbörjades under december 2017 och har inte slutförts samt projektering av 
Stationsvägens andra etapp som inte påbörjats. Detaljprojekterings-
kostnaden för etapp II uppgår till cirka 70 000 kronor.  
 
Kommunförvaltningen föreslår att begäran inom gata på totalt 1 520 000 
kronor från förbundet godkänns, efter avdrag för vissa initiala kostnader år 
2017,  och att det finansieras med kommunens egna medel, d v s ingen 
nyupplåning behöver ske.   
 
Folkhälsa 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.  
 
Miljö 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.  
 
Medborgarperspektiv 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
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- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering 
av investering för slutförande av etapp I av Stationsvägen på 1 450 000 
kronor för år 2018 godkänns. 

 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering 

av investering för projektering av etapp II Stationsvägen på 70 000 kronor 
för år 2018 godkänns. 
 

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1 520 000 tkr avseende 
investeringar för år 2018. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av 
investering för slutförande av etapp I av Stationsvägen på 1 450 000 kronor 
för år 2018 godkänns. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av 
investering för projektering av etapp II Stationsvägen på 70 000 kronor för år 
2018 godkänns. 

 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1 520 000 tkr avseende 
investeringar för år 2018. 
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§ 13 
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 
 
Ärendet 
Grythyttans idrottsplats sköts idag av Grythyttan idrottsförening(GIF). 
Föreningen får idag ett driftbidrag för att upprätthålla skicket på gräsplanerna 
som både nyttjas av föreningen samt av elever på Grythyttans skola. 
Bidraget tillåter dock inte att adekvat utrustning kan inköpas. Därför har 
föreningen i samband med förhandlingar av driftbidraget önskat få hjälp med 
inköp av en gräsklippare för att kunna upprätthålla god skötsel av grönytorna. 
 

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

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Allan Myrtenkvist (S) 
fråga om möjligheten till samordning med inköpt gräsklippare till Hällevi har 
undersökts, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om planer på konstgräs och behovet 
av en till gräsklippare i sådant fall, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael 
Pulkkinen. 
 
Annalena Järnberg (S) ställer fråga om det är möjligt att tillfälligt samordna 
gräsklippningen med Hällevis gräsklippare tills kommunen vet om det blir 
aktuellt med konstgräs eller inte, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga var i processen ansökan om 
konstgräsplan ligger och om föreningarna har de medel som krävs, vilket 
delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om föreningarna även sökt medel för 
omklädningsrum, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen och 
kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om driftkostnader för en eventuell 
konstgräsplan, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen och 
kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om kommunen äger gräsklipparen på 
Hällevi, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Ritha Sörling (V) och Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar överläggningarna och 
yrkar att allmänna utskottet ställer sig positiva till förslaget men vill avvakta 
beslut för att se hur ansökan om konstgräs utvecklas och till dess samordna 
gräsklippningen med Hällevi. Vidare yrkar ordförande Christina Johannson 
(M) att förvaltningen får i uppdrag att undersöka vad det skulle kosta att 
samordna gräsklippningen.   
 
Annalena Järnberg (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen som 
får i uppdrag att undersöka vad det skulle kosta att samordna gräsklippningen 
till nästkommande utskott. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer först bifall mot avslag på 
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Annalena Järnbergs (S) återremissyrkande vilket bifalls och därigenom faller 
övriga yrkanden. 
 
Allmänna utskottet beslut 
 
Ärendet återremitteras till förvaltningen som får i uppdrag att undersöka vad 
det skulle kosta att samordna gräsklippningen till nästkommande utskott. 
 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
Mikael Pulkkinen 
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§ 14 
Försäljning av industrifastighet i Grythyttan, dnr KS 
18/00038 
 
Beslutsunderlag 
Näringslivspolicy§ 2.4 
 
Ärendet 
Till kommunförvaltningen har förfrågan inkommit angående möjligheten att 
få köpa mark i Grythyttan. Det gäller Hällefors kommuns fastighet Grythyttan 
6:432 samt del av Grythyttan 6:358 (Norr campus i Grythyttan). Tomten är på 
totalt 10279 kvm. Tänkt användning av marken är åkeriverksamhet och 
uppställningsplats för entreprenadmaskiner. 
 
Fastigheten Grythyttan 6:432 är detaljplanerad som industritomt. Fastigheten 
Grythyttan 6:358 är detaljplanerad som delvis prickad mark, natur samt icke 
planlagd mark. Denna mark kan tack vare Lake Resort projektet samt den 
planerade gång och cykelvägen mellan Hällefors-Grythyttan vara av 
strategisk betydelse att behålla i Hällefors kommuns ägo till dess att projekten 
är slutförda. Fastigheterna ligger även anslutning till det tänkta Jordan 
reservatet. 
 

Ekonomi 
Försäljningen bör ske på sådant sätt så att Hällefors kommun för högsta 
möjliga ersättning för marken. Därför bör marken säljas via mäklare och 
till högstbjudande. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Den planerade verksamheten kan öka trafiken samt ljudnivån i området.   
 
Medborgarperspektiv 
Genom att inte föreslå försäljning av del av fastighet Grythyttan 6:358 så 
har hänsyn tagits till planerade infrastruktursatsningar som skulle gynna 
alla medborgare. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att ge kommunförvaltningen i uppdrag att försälja fastigheten Grythyttan 

6:432. 
- Att inte försälja del av fastigheten Grythyttan 6:358 i dagsläget då den är 

av betydelse för planerad infrastruktur. 
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- Att försäljningen sker på öppen marknad till högstbjudande. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet delas en uppdaterad 
kartbilaga ut. 
 
Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen föredrar ärendet och kommunchef Tommy 
Henningsson och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist tillför. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) och Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga 
kring tänkta transportvägar till fastigheten vilka besvaras av samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Christina (M) ställer fråga om förvaltningens handlingsutrymme 
vid förfrågan om försäljning av mark, vilket besvaras av samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att förvaltningen ska ges i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för försäljning av mark.  
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Vivianne 
Pettersson (M), Allan Myrtenkvist (S), Ritha Sörling (V), Kent Grängstedt 
(S), Annalena Järnberg (S) och Lars-Göran Zetterlund (C) utan att yrka. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om Jordanreservatet, vilket besvaras av 
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om andra möjligheter än 
försäljning, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Christina Johansson yrkar att förvaltningen får i uppdrag att 
erbjuda möjligheten till nyttjanderättavtal eller annan tillfällig lösning med 
reservation att vägtillförseln norrifrån ska lösas. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer först förvaltningens förslag mot 
sitt eget yrkande och finner att det egna yrkandet vinner bifall. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer därefter bifall mot avslag på sitt 
eget tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Förvaltningen får i uppdrag att erbjuda möjligheten till nyttjanderättavtal eller 
annan tillfällig lösning med reservation att vägtillförseln norrifrån ska lösas. 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för försäljning av mark. 
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§ 15 
Taxa för torghandel i Hällefors kommun, dnr KS 
18/00033 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 till Riktlinjer för torghandel i Hällefors kommun 
 
Ärendet 
I samband med att kommunförvaltningen reviderat riktlinjerna för torghandel 
i Hällefors kommun, föreslås att taxan för påbörjat utnyttjande av saluplats 
om 3 x 3,3 meter förändras. 
 
Förvaltningen föreslår vidare att skolklasser ska undantas från avgift vid 
försäljning på samma sätt som sedan tidigare gäller för ideella föreningar. 
 
Anledningen är huvudsakligen att förenkla administrationen av torghandeln, 
men förslaget kan också leda till ett ökat intresse för att utnyttja torgdagarna 
för försäljning. Vidare handlar det om att skapa förutsättningar för att torget i 
Hällefors tätort ska fungera som en arena för möten som engagerar och 
stimulerar i enlighet med antagna inriktningsmål för mandatperioden. 
 

Ekonomi 
Förvaltningens förslag innebär en sänkning av taxan för varje påbörjad 
saluplats omfattande 3 x 3,3 meter från dagens 120 kronor till 100 kronor. 
Dessutom föreslås att skolklasser, liksom ideella föreningar inte ska 
omfattas av taxan. 
 
Sammantaget kan förändringen innebära en något minskad intäkt från 
torghandeln, men detta kan eventuellt kompenseras av ett ökat utnyttjande 
av torgdagarna. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förslaget är en del i att skapa en attraktiv centrummiljö i Hällefors tätort 
och att i enlighet med fullmäktiges antagna inriktningsmål bidra till att 
skapa ett torg som inbjuder till engagerande och stimulerande möten. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Bilaga 1 till Riktlinjer för torghandel antas. 
 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Heningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M), Annalena Järnberg (S) och Allan 
Myrtenkvist (S), Vivianne Pettersson (M) och Ritha Sörling (V) yttrar sig 
utan att yrka. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson och nämnd- och utredningssekreterare 
Malin Bergkvist förtydligar vad beslutet avser. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yrkar att kommunstyrelsen får en sammanställning av 
2017 års utfall av torgavgifterna. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer först bifall mot avslag på Allan 
Myrtenkvists (S) yrkande vilket bifalls. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer därefter bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
 
Allmänna utskottet beslut 
 
Kommunstyrelsen får en sammanställning av 2017 års utfall av 
torgavgifterna. 
 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Bilaga 1 till Riktlinjer för torghandel antas. 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
Mathias Brandt 
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§ 16 
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF gällande 
omställningsstöd för förtroendevalda, dnr KS 17/00164 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 17/00164 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-14 § 167. 
 
Ärendet 
2017-11-14 antog Kommunfullmäktige bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet och upphävde därmed 
tidigare beslut att inte införa övergångsbestämmelse från och med 2017-07-
01. För förtroendevalda som före detta datum omfattats av PBF 
(Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) 
fortsätter PBF att gälla i stället. Aktuellt ärende gäller tillämpningsanvisningar 
för OPF-KL samt PBF som kommunstyrelsens som pensionsmyndighet har 
till uppgift att tolka och tillämpa. 
 
Tillämpningsanvisningarnas syfte är att precisera och underlätta tillämpningen 
av PBF och OPF-KL i Hällefors kommun. De innehåller även en 
sammanfattning av förmåner och villkor. Om det skulle uppstå situationer där 
tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga PBF eller OPF-KL, gäller 
bestämmelserna enligt respektive reglemente före anvisningarna. 
 

Ekonomi 
Förvaltningen förslag innebär inga obudgeterade kostnader, då avsättningar 
till pensioner och omställningsstöd görs kontinuerligt enligt SKL:s 
rekommendationer. 

 
Folkhälsa  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
Samverkan 
Information och samverkan har inte skett i centrala samverkansgruppen, då 
ärendet rör de förtroendevalda. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF för Hällefors kommun 

antas. 
 
--- 
 
Annalena Järnberg (S) deltar ej i beslut och lämnar rummet under ärendets 
behandling. 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF för Hällefors kommun antas. 
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§ 17 
Yttrande över remiss SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2. 
Förslag för en stärkt minoritetspolitik, dnr KS 18/00027 
 
Beslutsunderlag 
SOU 2017:88 
Utredningen i sin helhet finns att ladda ner på www.regeringen.se 
 
Ärendet 
Utredningen hade inledningsvis i uppdrag att göra en översyn av lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) 
samt en sammanhållen analys av minoritetspolitiken. Utredningen redovisade 
delbetänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 
2017:60) i juni 2017. I samband med detta förlängdes utredningens uppdrag 
till mitten av november 2017. Utredningen fick i nytt uppdrag att analysera 
vad den finlandssvenska gruppen i Sverige har för ställning, och att överväga 
om den ska erkännas som nationell minoritet. 

Utöver frågan om finlandssvenskarnas ställning har utredningen behandlat två 
frågor som särskilt angetts i de ursprungliga direktiven. För det första frågan 
om Sverige bör utöka sina nuvarande åtaganden enligt den europeiska stadgan 
om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan). För det andra uppdraget 
att överväga behovet av åtgärder för att förbättra kvalitativa data om de 
nationella minoriteterna. Därutöver har utredningen, i detta slutbetänkande, 
valt att behandla ett antal frågor som tillkommit under den fortsatta 
utredningstiden. 
 
Utredningens förslag: 
• Sverige bör inte erkänna finlandssvenskar som nationell minoritet 

Även om finlandssvenskar inte bör erkännas som nationell minoritet 
konstaterar utredningen att de är en del av den svenskspråkiga kultursfären, 
och det borde i högre grad avspeglas i skolans historieundervisning. Dessutom 
borde finlandssvensk kultur i högre utsträckning kunna ges utrymme inom det 
ordinarie svenskspråkiga public service-utbudet. 

 
• Det är möjligt att utvidga Sveriges internationella åtaganden avseende 

minoritetsspråk. 
Utredningen anser bl.a. att Sverige bör kunna tillämpa åtaganden på en högre nivå i 
förhållande till förskola, grund- och gymnasieskola samt högre utbildning. För förskola samt 
grund- och gymnasieskola innebär ett utökat åtagande, jämfört med det nuvarande, att inga 
krav på efterfrågan från ett minsta antal barn eller elever kan ställas upp. 
 
Därtill föreslår utredningen att de nationella minoritetsspråken och den kultur som är 
förknippad med dem synliggörs i den bild av Sverige som förmedlas till omvärlden. 
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Utredningen föreslår också att blanketter och andra förvaltningstexter i rimlig utsträckning ska 
tillhandahållas på finska, meänkieli och samiska hos vissa myndigheter, liksom väsentlig 
konsumentinformation på språken hos Konsumentverket.  
 

• Behovet av förbättrade beslutsunderlag 
Sverige har av principiella skäl valt att inte använda sig av datainsamlingsmetoder som bygger 
på registrering av enskildas etnicitet eller språk, eller insamling av statistik om befolkningens 
sammansättning, även om det skulle ske frivilligt. Utredningen konstaterar att någon form av 
statistik som går att följa över tid är nödvändig, om det ska vara möjligt att mäta framsteg eller 
bakslag för minoritetspolitiken, att göra uppföljningar och att vidta rätt åtgärder. Samtidigt 
konstaterar utredningen att det är svårt att åstadkomma sådan statistik med konventionella 
metoder, mot bakgrund av Sveriges inställning till datainsamling på området.   

Utredningen föreslår att regeringen ger Sametinget genom Samiskt språkcentrum i uppdrag att 
komplettera dess lägesrapporter om det samiska språket med indikatorer, baserade på annat än 
personuppgifter, vilka möjliggör jämförelser över tid. Om språkcentrum eller liknande 
funktioner inrättas för andra minoritetsspråk, vilket föreslås i utredningens delbetänkande, bör 
motsvarande uppdrag lämnas avseende dem. Utredningen föreslår även att Skolverket ges i 
uppdrag att utreda möjligheten att utveckla statistik avseende förskola på de nationella 
minoritetsspråken, samt att se över inhämtandet av statistik avseende modersmålsundervisning 
i grund- och gymnasieskolan. 

• Andra frågor som regeringen bör uppmärksamma 

o Riksarkivet bör ges ett tydligt uppdrag att inkludera de nationella minoriteterna 
och deras immateriella kulturarv i sitt uppdrag liksom i samarbete med Institutet 
för språk och folkminnen. 

o Åtgärder bör vidtas för att se till att de nationella minoriteternas intressen 
tydligare beaktas inom ramen för statliga utredningar initierade av och inom 
regeringskansliet. 

o Post- och telestyrelsen bör tillse att användning av fastställda ortnamn på finska, 
meänkieli eller samiska inte hindras vid postdistribution. 

o Regeringen bör se över formerna för det nordiska samarbetet på främst statlig 
nivå kring nationella minoriteter och minoritetsspråk för att finna gemensamma 
nordiska lösningar över landgränserna. 

o Kravet på myndigheter att samråda med de nationella minoriteterna omfattar 
även organisations- eller verksamhetsfrågor, om dessa kan få betydelse för 
minoriteternas rättigheter. 

o Samer är ett urfolk i Sverige. Däremot har frågan om det kan finnas ytterligare 
urfolk i Sverige hittills inte prövats. 

o Urfolkspolitik och minoritetspolitik bör hållas isär. Att koppla frågor rörande 
urfolk till minoritetspolitiken eller minoritetslagen kan medföra en olycklig 
sammanblandning av två olika politikområden. 

Ekonomi 
Statsbidrag utgår med 660.000 kr/år för merkostnader som uppkommer i 
kommuner inom förvaltningsområde med anledning av de rättigheter som 
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tillkommer enskilda genom minoritetslagen, samt till åtgärder för att stödja 
användningen av finska språket. 
 
Folkhälsa 
Minoritetspolitiken omfattar flera politikområden, bland annat 
folkhälsopolitiken, och det är därför väsentligt att nationella minoriteters 
situation beaktas i samtliga berörda politikområden. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Utredningens förslag bedöms stärka de nationella minoriteternas 
rättigheter. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
- Att Hällefors kommun tillstyrker utredningens betänkande i sin helhet. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att Hällefors kommun tillstyrker utredningens betänkande i sin helhet. 
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§ 18 
Val av arbetsgrupp för utdelning av kultur-, ledar- och 
idrottsstipendium, dnr KS 18/00030 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar årligen att utse en person och/eller förening till 
idrotts-, kultur- och ledarstipendium. För samtliga stipendier gäller att 
personen är född, bosatt eller verksam i Hällefors kommun eller att 
föreningen är verksam i kommunen. Stipendiesumman är 5000 kronor per 
kategori. Stipendierna har delats ut sedan 1988. 

 
Idrottsstipendium 5 000 kr 
Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening som befinner sig i 
utvecklingsskedet av sitt idrottsliga utövande, där inte bara den individuella 
prestationen är avgörande, utan där även egenskaper såsom god förebild och 
kamrat ska väga tungt. 
 
Kulturstipendium 5 000 kr 
Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening som befinner sig i ett 
utvecklingsskede av sitt konstnärliga utövande. 
 
Ledarstipendium 5 000 kr 
Stipendiet är avsett för ledare verksam inom föreningsliv/fritidsverksamhet i 
kommunen och som genom sitt arbete visar dokumenterad skicklighet och 
lämplighet att leda och fostra ungdomar. 

 
Förslaget är att utskottet väljer tre representanter till en arbetsgrupp för att 
delta vid förslagställande av stipendiater 2018. Handläggande och 
sammankallande är kultur- och fritidschef. 
 
Nominering av stipendiater görs via Hällefors kommuns hemsida eller genom 
att fylla i en ansökan och lämna in den i kommunhusets reception. 
Stipendierna annonseras via annons i NA, nyhet på hellefors.se, Facebook och 
affischering. 
 
Inkomna förslag tas emot och handläggs av kultur- och fritidschef med ett 
sista datum för nominering söndagen den 4 mars. 
 
Beslut om stipendiater tas vid Kommunstyrelsens sammanträde den 3 april.  
Utdelning sker i samband med arrangemanget Vårskrik. 

 
Ekonomi 
Summan för stipendierna inryms inom kommunstyrelsens budget 2018. 
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Folkhälsa 
Ett engagemang inom kultur och idrott är positivt för folkhälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Stipendiet riktar sig till aktörer verksamma inom kommunen.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Allmänna utskottet väljer tre representanter till en arbetsgrupp för att delta vid 
förslagsställande till stipendiater 2018. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Christina Johansson (M). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att 
se över stipendierna i ett större perspektiv till 2019. 
 
Allan Myrtenkvist (S) nominerar ordförande Christina Johansson (M) och 
Kent Grängstedt (S) till arbetsgruppen. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) nominerar Ritha Sörling (V) till arbetsgruppen. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på föreslagna 
nominerade vilket bifalls. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer därefter bifall mot avslag på sitt 
eget yrkande vilket bifalls. 
 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Följande tre representanter väljs till arbetsgruppen: 
Christina Johansson (M), Torget 1, 712 60 Grythyttan. 
Kent Grängstedt (S), Aspvägen 10, 712 31 Hällefors. 
Ritha Sörling (V), Fjällbovägen 2, 712 34 Hällefors 
 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Förvaltningen får i uppdrag att se över stipendierna i ett större perspektiv till 
2019. 
 
 
Exp till 
Kicki Johansson 
Valda 
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§ 19 
Lönekartläggning 2017, dnr KS 18/00040 
 
Informationsunderlag 
Lönekartläggning 2017, Rapport för jämställda löner 
Lönekartläggning 2017, Värderingsresultat 
Lönekartläggning 2017, Nyckeltal, bilaga 1 
 
 
Ärendet 
 
Sedan 2017 är det ett lagkrav i Diskrimineringslagen att göra årliga 
lönekartläggningar. Hällefors kommun har gjort årliga lönekartläggningar i 
stort sett varje år från 2004. I vart fall 2016 och 2017 års lönekartläggningar 
är baserade på lönen året innan. Förvaltningen kommer att från hösten 2018 
göra årets lönekartläggning på 2018 års löner för att komma ”i fas” och för att 
ha ett mer korrekt underlag inför 2019 års lönerörelse. 

 
Hällefors kommun har genom åren arbetat med en könsneutral lönepolitik.  
Vi i arbetsgruppen har inte funnit några osakliga löneskillnader som beror på 
könstillhörighet.  
 
Samtidigt är det viktigt att konstatera att det på individnivå finns skillnader 
både i relation till marknad och till individers kompetens och uppdrag som 
kommunen behöver utreda ytterligare för att säkerställa ovanstående. 
 
Lönekriterierna resultat, flexibilitet och utvecklingsförmåga utifrån de 
lönepolitiska riktlinjerna skall kontinuerligt diskuteras och tydliggöras på 
kommunens olika verksamhetsområden och användas i lönesamtalen. Det bör 
finnas en god lönespridning i de olika yrkesgrupperna.  
 
Genom årliga kartläggningar ökar förhoppningsvis medvetenheten bland 
lönesättande chefer om vikten av att alltid bedöma ny lön i en befattning 
utifrån krav på utbildning, ansvar, kompetens och arbetets komplexitet.  
 
Den individuella lönesättningen innebär att chef gör en bedömning under året 
av medarbetarens individuella resultat och prestation vilket påverkar vilken 
löneutveckling individen får. Föräldraledigas och sjukskrivnas löneutveckling 
ska inte påverkas av ledighet utan skall lönesättas som om de varit arbetsföra.  
 
Att kontinuerligt arbeta med fördomar, tidigare kultur och historia är en 
process som ständigt pågår. Trots att Hällefors kommun inte har hittat några 
direkt osakliga löneskillnader på grund av könstillhörighet finns det all 
anledning att fortsätta att arbeta strategiskt och övergripande med frågor om 
lönesättning, lönebildning och lönestruktur.  
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När den här rapporten skrivs har vi genomgått ytterligare en lönerevision 
(2017 års) där vissa framkomna skillnader har blivit åtgärdade som så kallade 
snedsitsar. Distriktsköterskor har fått ett lönepåslag utanför ordinarie revision 
för att höja befattningsgruppen i sin helhet. Vissa specialistfunktioner inom 
ekonomi, IT och HR har fått en justering.  

 
 

Ekonomi 
Löner är en av kommunens stora utgiftsposter. Rapporten som sådan 
påverkar inte direkt kommunens ekonomi. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen bedömer att en könsneutral lönepolitik är viktig för den 
upplevda hälsan hos kommunens anställda. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett/kommer att ske i centrala 
samverkansgruppen 

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson kortfattat. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga vilka specialistfunktioner inom HR och IT 
som avses, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Med detta har allmänna utskotet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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§ 20 
Heltidsresan, dnr KS 18/00045  
 
Informationsunderlag 
Heltidsplan för Hällefors 
 
Ärendet 
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit 
överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.  
Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver 
välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i 
förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till 
ökad jämställdhet.  
  
Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning 
och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i 
dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin 
egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för 
yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.  
 
SKL och Kommunal är överens om tre mål:  
1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid. 
2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. 
3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar 

jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete. 
 
Förvaltningen i Hällefors kommun har under hösten fått uppdraget att 
strategiskt arbeta fram förslag på en åtgärdsplan för att bli en attraktivare 
arbetsgivare. Där ingår arbetet med att erbjuda tryggare anställningsformer, 
höja frisknärvaron, säkerställa rätten till heltid och framtidens 
kompetensförsörjning. Detta finns med i 2018 års verksamhetsplan. 
 
Årlig avstämning kommer att ske av heltidsplan och mål för denna. 
 
Kommunal och representanter för arbetsgivaren har under hösten arbetat med 
heltidsplanen för Hällefors. Planen färdigställs slutligt i januari efter 
överenskommelse med Kommunal. 

 
Ekonomi 
Förvaltningen har i nuläget svårt att överblicka eventuella ekonomiska 
konsekvenser. Heltidsmodellerna kan förenklat beskrivas som en 
omfördelning av tid som redan finns i systemet. Tanken är att en större del 
av arbetet ska utföras av tillsvidareanställd personal som arbetar heltid. Det 
innebär att det kommer att behövas färre vikarier och att kostnaderna för 
fyllnadstids- och övertidsersättning minskar. 
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Under en införandetid kommer det att behövas extraresurser för 
projektledning och samverkan. Den långsiktiga tanken är att heltider inte 
ska leda till ökade kostnader. 
 
Förvaltningen mål är att heltidsplanen inte skall vara kostnadsdrivande utan 
skall mötas upp av minskade timvikarier. Beviljande hemtjänsttjänsttimmar 
samt arbetade timmar är mått som förvaltningen löpande följer.  
 
Folkhälsa 
Att erbjuda tillsvidareanställningar på heltid ger en trygghet, vilket främjar 
den upplevda hälsan hos kommunens anställda. 

 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgare 
Höjda sysselsättningsgrader innebär att det behövs färre anställda, vilket innebär 
bättre kontinuitet, som troligtvis leder till nöjdare medborgare. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett i arbetsgruppen ”Heltidsresan” samt 
kommer att ske i central samverkan 13 februari 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet förtydligar socialchef 
Ingrid Holmgren hur reviderad tjänsteskrivelse skiljer sig från utskickad 
och föredrar sedan ärendet utförligt. Kommunchef Tommy Henningsson 
tillför också. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om hur 
sysselsättningsgraden mäts i överenskommelsen, vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig och ställer fråga om rimligheten i 
målsättningen, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och 
ordförande Christina Johansson (M). 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om alla nyanställda kontra alla 
nyanställda inom omsorgen, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren 
och ordförande Christina Johansson (M). 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Annalena Järnberg (S), Allan 
Myrtenkvist (S) och Ritha Sörling (V) utan att yrka. 
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Med detta har allmänna utskotet informerats. Informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
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§ 21 
Kommunstyrelsens balanslista, dnr KS 18/00009 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet delar kommunchef Tommy 
Henningsson ut ett underlag daterat 2018-02-06 samt föredrar det. Tanken är 
att balanslistan löpande ska uppdateras och återkomma till utskottets samt 
kommunstyrelsen. Utskottet önskar att förändringar i balanslistan tydligt 
markeras. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om skogsbruksplan vilket besvaras av 
kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen.  
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§ 22 
Övrigt allmänna utskottet – fråga från ledamot, dnr KS 
18/00058 
 
Ritha Sörling (V) ställer fråga om kommunstyrelsens val av KSO Annalena 
Järnberg (S) som ordförande i kommunstyrelsens bildningsutskott innebär att 
hon arvoderas för mer än 100 %, vilket besvaras av ordförande Christina 
Johansson (M). 
 
Svar leder till följdfråga från Ritha Sörling (V) om vad som istället lyfts bort 
från KSO:s uppdrag vilket besvaras av Annalena Järnberg (S). Svar föranleder 
replikskiften mellan Ritha Sörling (V) och Annalena Järnberg (S). 
 
Svar kompletteras även av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka. 
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