
 

 

KALLELSE 
Sida 
1(1) 

Datum  
2023-02-16  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
kallas härmed till extra sammanträde 2023-02-28 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! 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. 

 
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

 
4 Fastställande av dagordning. 
 
Beslutsärenden 
 
5 Inriktningsmål för Hällefors kommun, dnr KS 22/00110 
 
 
 
Per Karlsson 
Ordförande 
 

Mathias Brandt 
   Kanslichef 



 

 
Postadress Besöksadress E-post Telefon 
Hällefors kommun Sikforsvägen 7 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
Kommunförvaltningen Hällefors   
712 83 Hällefors  Organisationsnr Bankgiro 
  212000-1942 193-8950 
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Kommunfullmäktige 
   
   
   
 
  

 
 
§ 16 Inriktningsmål för Hällefors kommun, dnr KS 
22/00110 
 
Inför dagens sammanträde har tre förslag till inriktningsmål för 
mandatperioden lämnats in. Ordförande Annalena Järnberg (S) föredrar dem 
kortfattat. 
 
Fredrik Dahlberg (SD) yrkar att Socialdemokraternas mål ska antas med 
följande tillägg:  
 
Till mål 1 läggs följande indikator: Kommunen arbetar aktivt med 
beredskapsfrågor och självförsörjningsgrad (%) och är en aktiv  
informationskälla till medborgarna i dessa frågor. 
 
Till mål 4 läggs följande indikator: Antal insatser gjorda till föreningar som 
är till fördel för kommunens barn och ungdomar, folkhälsa samt attraktivitet, i 
form ekonomiskt eller administrativt stöd. 
 
Katja Ollila (V) yrkar att bara målformuleringar ska behandlas idag och att 
inga beslut om indikatorer ska fattas. 
 
Håkan Bergström (S) yrkar på 10 minuters ajournering vilket verkställs 
varefter förhandlingarna återupptas. 
 
Ulrika Jonsson (M) yrkar att förslaget från (M), (C) och (GL) ska antas. 
 
Allan Myrtenkvist (S) och Håkan Bergström (S) yrkar bifall på (S) förslag till 
inriktningsmål med Fredrik Dahlbergs (SD) tillägg. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) klargör att de förslag som inlämnats ska 
behandlas i sin helhet, inklusive indikatorer och tillägg, då enbart den som 
lagt ett förslag kan dra tillbaka delar av det och detta inte skett under 
överläggningen. 
 
Ordförande föreslår följande propositionsordning: förslaget från (V) ställs mot 
förslaget från (M), (C) och (GL). Det av förslagen som bifalls, ställs därefter 
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mot förslaget från (S) med Fredrik Dahlbergs (SD) tillägg. 
Propositionsordningen bifalls. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först förslaget från (V) mot 
förslaget mot (M), (C) och (GL) och finner att förslaget från (M), (C) och 
(GL) vinner bifall. 
 
Därefter ställer ordförande förslaget från (M), (C) och (GL) mot förslaget från 
(S) med tillägget från Fredrik Dahlberg (SD) och finner att förslaget från (S) 
med tillägget från Fredrik Dahlberg (SD) bifalls. 
 
Votering begärs och verkställs genom handuppräckning. 
 
För förslaget från (S) med tillägget från Fredrik Dahlberg (SD) röstar Håkan 
Bergström (S), Allan Myrtenkvist (S), Annalena Järnberg (S) och Fredrik 
Dahlberg (SD) 
 
För förslaget från (M), (C) och (GL) röstar Wilhelm Tham (GL), Sten 
Walegren (GL), Ulrika Jonsson (M), Jacob Neerings (M) och Lars-Göran 
Zetterlund (C) 
 
Katja Ollila (V) och Saskia van der Zanden avstår. 
 
Ordförande Annalena Järnberg finner att förslaget från (M), (C) och (GL) 
efter votering vinner bifall. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Förslaget till inriktningsmål för mandatperioden från (M), (C) och (GL) antas. 
 



Inriktningsmål från M, C, GL 2023–2026 

 

Mål 1: Kommunen har en än mer öppen och levande dialog med medborgarna som skapar än mer 
delaktighet i den lokala demokratin. 

Indikator 1: Valdeltagande i senaste kommunvalet (%) 
Indikator 2: Ökat deltagande i medborgardialogerna (antal) 
Indikator 3: Ökat deltagande i föreningsrådet (%) 
Indikator 4: Ökad medborgarnöjdhet (samlat omdöme) 
Indikator 5: Kommuninvånarnas upplevelse av hur lyhörda politikerna är till invånarnas tankar och 
idéer kring kommunen och dess verksamheter (Medborgarundersökningen). 
Indikator 6: Ökad medborgarnöjdhet samlat omdöme (Medborgarundersökningen) 
 

Mål 2: Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas behov. 

Indikator 1: Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, lägeskommun. 
Indikator 2: Brukarbedömning särskilt boende (helhetssyn %) 
Indikator 3: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (helhetssyn %) 
Indikator 4: Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 
boende (medelvärde). 
 

Mål 3: I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag, nyetableringar. 

Indikator 1: Svenskt näringslivs mätning ”Service till företag” 
Indikator 2: Svenskt näringslivs mätning ”Kommunpolitikers attityder till företagande” 
Indikator 3: Svenskt näringslivs mätning ”Tjänstemäns attityder till företagande” 
Indikator 4: Svenskt näringslivs mätning ”Skolans attityder till företagande” 
Indikator 5: Sammanfattande omdöme om kommunens Företagsklimat enligt ”Svenskt näringsliv” 
Indikator 6: Svenskt näringslivs totala ranking 
Indikator 7: Totalt omdöme om kommunens Företagsklimat enligt Insikts mätning (NKI) 
Indikator 8: Nyregistrerade företag kommun (antal/1000 invånare) 
Indikator 9: Avregistrerade företag kommun (antal/1000 invånare) 
Indikator 10: Post- och telestyrelsens statistik avseende fiberutbyggnad för arbetsställe (%)  
 

Mål 4: Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid 

Indikator 1: Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10–12 månader eller mer (%) 
Indikator 2: Andel personer i kommunal praktik som erhållit ekonomiskt bistånd mer än tre månader 
Indikator 3: Antal invånare 17–24 år som varken studerar eller arbetar 
Indikator 4: Antal invånare 25–64 år som varken studerar eller arbetar 
Indikator 5: Ökad sysselsättningsgrad kommuninvånare i kommun (%) 
Indikator 6: Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år efter avslutat gymnasium 
(hemkommun %) 
Indikator 7: Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (%) 
Indikator 8: Sjukfrånvarotid korttidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvarotid (%) 
Indikator 9: Minskad energiförbrukning i kommunens verksamheter (%) 
Indikator 10: Minskat matsvinn (%) 
Indikator 11: Ökad närodlad svenskproducerad mat i kommun (%) 
 

lnriktningsmålfrån M, C,Gl 2023-2026

Mål 1: Kommunen har en än mer öppen och levande dialog med medborgarna som skapar än mer
delaktighet i den lokala demokratin.

Indikator l: Valdeltagande i senaste kommunvalet(%)
Indikator 2: Ökat deltagande i medborgardialogerna (antal)
Indikator 3: Ökat deltagande i föreningsrådet (%)
Indikator 4: Ökad medborgarnöjdhet (samlat omdöme)
Indikator 5: Kommuninvånarnas upplevelse av hur lyhörda politikerna är ti l l invånarnas tankar och
ideer kring kommunen och dess verksamheter (Medborgarundersökningen).
Indikator 6: Ökad medborgarnöjdhet samlat omdöme (Medborgarundersökningen)

Mål 2: Kommunen har en välfungerande välfärd som svarar upp mot invånarnasbehov.

Indikator l: Elever i åk 9 som är behöriga ti l l ett yrkesprogram, lägeskommun.
Indikator 2: Brukarbedömning särskilt boende (helhetssyn%)
Indikator 3: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (helhetssyn%)
Indikator 4: Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum til l erbjudet inflyttningsdatum til l särskilt
boende (medelvärde).

Mål 3: I kommunenfinnsförutsättningarför befintliga och växandeföretag, nyetableringar.

Indikator l: Svenskt näringslivs mätning "Service till företag"
Indikator 2: Svenskt näringslivs mätning "Kommunpolitikers attityder ti l l företagande"
Indikator 3: Svenskt näringslivs mätning "Tjänstemäns attityder ti l l företagande"
Indikator 4: Svenskt näringslivs mätning "Skolans attityder ti l l företagande"
Indikator 5: Sammanfattande omdöme om kommunens Företagsklimat enligt "Svenskt näringsliv"
Indikator 6: Svenskt näringslivs totala ranking
Indikator 7: Totalt omdöme om kommunens Företagsklimat enligt Insikts mätning (NKI)
Indikator 8: Nyregistrerade företag kommun (antal/1000 invånare)
Indikator 9: Avregistrerade företag kommun (antal/1000 invånare)
Indikator 10: Post- och telestyrelsens statistik avseende fiberutbyggnad för arbetsställe (%)

Mål 4: Kommunen investerarför en stark och hållbarframtid

Indikator l: Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader eller mer(%)
Indikator 2: Andel personer i kommunal praktik som erhållit ekonomiskt bistånd mer än tre månader
Indikator 3: Antal invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar
Indikator 4: Antal invånare 25-64 år som varken studerar eller arbetar
Indikator 5: Ökad sysselsättningsgrad kommuninvånare i kommun (%)
Indikator 6: Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år efter avslutat gymnasium
(hemkommun%)
Indikator 7: Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen(%)
Indikator 8: Sjukfrånvarotid korttidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvarotid (%)
Indikator 9: Minskad energiförbrukning i kommunens verksamheter(%)
Indikator 10: Minskat matsvinn (%)
Indikator 11: Ökad närodlad svenskproducerad mat i kommun (%)



 
 

Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2023 
 

Mål 1:  Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som skapar 
 delaktighet i den lokala demokratin 

Indikator 1: Valdeltagande i senaste kommunvalet (% nationell statistik) 

Indikator 2: Deltagande i genomförda medborgardialoger (egen mätning) 

Indikator 3: Deltagande i föreningsrådet (egen mätning) 

Indikator 4: Kommuninvånarnas upplevelse av hur lyhörda politikerna är till invånarnas tankar och 
 idéer kring kommunen och dess verksamheter (Medborgarundersökningen)
  

 

Mål 2:  Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas behov 

Indikator 1: Elever i åk 9 behöriga till ett yrkesprogram (lägeskommun nationell statistik) 

Indikator 2: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg (helhetssyn %) 

Indikator 3: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (helhetssyn %) 

 

Mål 3:  I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag samt 
 nyetableringar 

Indikator 1:  Sammanfattande omdöme om kommunens företagsklimat (Svenskt näringsliv) 

Indikator 2:  Totalt omdöme om kommunens Företagsklimat (Insikts mätning - NKI) 

Indikator 3: Nyregistrerade företag i kommunen (antal/1000 invånare nationell statistik) 

Indikator 4:  Fiberutbyggnad för arbetsställe (% Post och telestyrelsens statistik) 

Indikator 5:  Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning (% nationell statistik) 

 

Mål 4:  I kommunen finns förutsättningar för en socialt hållbar framtid 

Indikator 1: Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10 månader eller mer (egen 
 mätning) 

Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2023

Mål l: Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som skapar
delaktighet i den lokala demokratin

Indikator l: Valdeltagande i senaste kommunvalet(% nationell statistik)

Indikator 2: Deltagande i genomförda medborgardialoger (egen mätning)

Indikator 3: Deltagande i föreningsrådet (egen mätning)

Indikator 4: Kommuninvånarnas upplevelse av hur lyhörda politikerna är ti l l invånarnas tankar och
ideer kring kommunen och dess verksamheter (Medborgarundersökningen)

Mål 2: Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas behov

Indikator l: Elever i åk 9 behöriga till ett yrkesprogram (lägeskommun nationell statistik)

Indikator 2: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg (helhetssyn%)

Indikator 3: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (helhetssyn%)

Mål 3: I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag samt
nyetableringar

Indikator l: Sammanfattande omdöme om kommunens företagsklimat (Svenskt näringsliv)

Indikator 2: Totalt omdöme om kommunens Företagsklimat (Insikts mätning - NKI)

Indikator 3: Nyregistrerade företag i kommunen (antal/1000 invånare nationell statistik)

Indikator 4: Fiberutbyggnad för arbetsställe(% Post och telestyrelsens statistik)

Indikator 5: Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning(% nationell statistik)

Mål 4: I kommunen finns förutsättningar för en socialt hållbar framtid

Indikator l: Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10 månader eller mer (egen
mätning)



Indikator 2: Antal Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (egen mätning) 

Indikator 3: Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år (hemkommun % nationell 
 statistik) 

Indikator 4: Kommuninvånarnas upplevelse av trygghet i närområdet (Medborgarundersökningen) 

 

 

Mål 5:  I kommunen finns förutsättningar för en klimat- och miljömässigt hållbar framtid 

Indikator 1: Mängden mat- och restavfall (kg/inv. sammanställning SBB) 

Indikator 2: Elförbrukning KWh/m² och år i kommunens lokaler (egen mätning) 

Indikator 3:  Andelen egenproducerad el KWh/år (egen mätning) 

Indikator 4: Andel matsvinn i relation till mängden mat producerad i kommunens 
 måltidsorganisation (% egen mätning) 

 

Mål 6:  Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och arbetar strategiskt med 
 kompetensförsörjning 

Indikator 1:  Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (% egen mätning) 

Indikator 2:  Sjukfrånvarotid i förhållande till ordinarie arbetstid (% egen mätning)  

Indikator 3: Löneläge i relation till jämförbara kommuner och kommunens rekryteringsbehov (SKR 
 samt egen mätning) 

Indikator 2: Antal Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (egen mätning)

Indikator 3: Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år (hemkommun% nationell
statistik)

Indikator 4: Kommuninvånarnas upplevelse av trygghet i närområdet (Medborgarundersökningen)

Mål 5: I kommunen finns förutsättningar för en klimat- och miljömässigt hållbar framtid

Indikator l: Mängden mat- och restavfall (kg/inv. sammanställning SBB)

Indikator 2: Elförbrukning KWh/m2och år i kommunens lokaler (egen mätning)

Indikator 3: Andelen egenproducerad el KWh/år (egen mätning)

Indikator 4: Andel matsvinn i relation til l mängden mat producerad i kommunens
måltidsorganisation (% egen mätning)

Mål 6: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och arbetar strategiskt med
kompetensförsörjning

Indikator l: Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen(% egen mätning)

Indikator 2: Sjukfrånvarotid i förhållande til l ordinarie arbetstid (% egen mätning)

Indikator 3: Löneläge i relation ti l l jämförbara kommuner och kommunens rekryteringsbehov (SKR
samt egen mätning)



Vänsterpartiet
Hällefors
Sikforsvägen 11
712 34 Hällefors
hallefors@vansterpartiet.se
hallefors.vansterpartiet.se

Invånarnas hälsa och välbefinnande har förbättrats i Hällefors kommun

Invånarna i Hällefors kommun har en rik och meningsfull fritid

Den ekonomiska jämlikheten i Hällefors kommun har ökat

Självförsörjningen av energi och livsmedel inom Hällefors kommuns geografiska 
område har ökat

Kvaliteten i den kommunala välfärden har ökat

Näringslivet i Hällefors kommuns geografiska område har stärkts

Kommunen har blivit miljömässigt mer hållbar

Vänsterpartiet Hällefors

Verksamhetsmässiga 
inriktningsmål 
2022-2026

Vi yrkar att  kommunfullmäktige antar följande 
verksamhetsmässiga inriktningsmål för mandatperioden
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Yrkande 
Ärende: Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2023-2026 

Ärendenummer: KS 22/00110 
Datum: 2023 02 14 

 

Tillägg på verksamhetsmässiga inriktningsmål 
Eftersom de mål som Socialdemokraterna har i sina verksamhetsmässiga inriktningsmål stämmer överens till stor 
del på våra egna så yrkar vi på följande tillägg på Socialdemokraternas förslag. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

Att följande tillägg tas med. 
 

Tillägg mål 4  
 
Indikator 
 

5 Antal insatser gjorda till föreningar som är till fördel för kommunens barn och ungdomar, folkhälsa 
samt attraktivitet, i form ekonomiskt eller administrativt stöd. 
 

Tillägg mål 1 

Indikator 

        5     Kommunen arbetar aktivt med beredskapsfrågor och självförsörjningsgrad (%) och är en aktiv  

               informationskälla till medborgarna i dessa frågor. 

              

 

 

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation. 

 

 

För Sverigedemokraterna Hällefors i Kommunstyrelsen 

 

Fredrik Dahlberg (SD)  
Ledamot   
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Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2022 - 2026 

 
Mål 1:   
Kommunen ska under mandatperioden förbättra och öka sin dialog 
med medborgarna och stärka den lokala demokratin. 

           Indikatorer 

• Valdeltagande kommunvalet. 
• Antal deltagande i medborgardialoger. 
• Öka delaktigheten hos medborgarna genom förbättrad dialog med 

politiken. 
• Antal medborgarförslag. 

 

 

Mål 2: 
Kommunen ska förbättra förutsättningarna för företagande i 
kommunen för både nya och gamla företag, bana väg för mer UF 
verksamhet. 
 
Indikatorer 
 

• Svenskt näringslivs mätning gällande service, attityd och uppföljning från 
kommunens samtliga verksamheter och ranking. 

• Följa upp andelen nystartade företag och avregistreringar av företag i 
kommunen. 

• Följa upp UF verksamhetens utveckling. 
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Mål 3: 
Kommunen ska aktivt arbeta med civilförsvars och beredskapsfrågor 
samt vara aktiv informationskälla till medborgarna. 
 
Indikatorer 
 

• Lista åtgärder som gjorts i kommunens verksamheter 
• Lista åtgärder som har ett slutdatum bortanför innevarande 

mandatperiod. 
• Kontrollera samtliga verksamheters medvetenhet om arbetet som görs 

genom egen mätning. 
• Lista informationsinsatser som gjorts direkt till medborgarna om vilka 

insatser och förändringar som gjort i kommunen och dess verksamheter. 
 
Mål 4: 
Kommunens ska arbeta för en starkare framtid genom att 
öka/förbättra självförsörjningsgrad, kompetensutveckling och 
kommunens attraktivitet samt stärka föreningslivet. 
 
Indikatorer 
 

• Andel elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram. 
• Andel elever på gymnasiet som går ut med examen. 
• Andel av kommunens innevånare med eftergymnasial utbildning i 

arbetsför ålder. 
• Sysselsättningsgrad hos kommunens innevånare i normalt arbetsför 

ålder. 
• Andel egenproducerad el %. 
• Andel egenproducerade livsmedel % (egen eller leasad). 
• Andel livsmedel lokalt upphandlade inom kommunen %. 
• Löneutveckling medarbetare. 
• Sjukfrånvaro verksamhets specificerad. 
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• Antal insatser gjorda till föreningar som är till fördel för kommunens 
attraktivitet och folkhälsa, i form ekonomiskt stöd eller administrativt 
stöd. 
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