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Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
kallas härmed till sammanträde 2023-01-31 kl. 13.00 i Folkets Hus, 
Hällefors för att behandla följande ärenden: 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00 
 
Ärenden under beredningstid: 
 
Kl 13.00-13.30: Näringslivschef Camilla McQuire återkopplar från 
företagbesök och informerar om planeringen för 2023.  
 
Kommunfullmäktiges presidium uppmärksammar avgångna ledamöter och 
ersättare. 

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. 

 
Allmänhetens frågestund 
 
Ledamöternas frågestund 
 
Beslutsärenden 
 
5 Valärenden 

 
6 Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer 

 
7 Inkallelseordning för beredningar, nämnder, styrelse och underlydande 

organ, dnr KS 23/00015 
 

8 Avgifter Hällefors badhus, dnr KS 22/00221 
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9 Yttrande över Tobias Nygrens (C) motion om att ansluta Hällefors 
kommun till 27 augusti: nationell dag för civilkurage och medmänsklighet, 
dnr KS 19/00174 

 
10 Yttrande över Kjell Walegrens (GL) motion om belyst motionsspår i 

Grythyttan, dnr KS 21/00218 
 
Informationsärenden 
 
11 Badhuset. 
 
Delgivningsärenden, bilaga 
 
12 - 
 
 
 
Per Karlsson  Christer Olken 
Ordförande  2 vice ordförande 
 

Mathias Brandt 
   Kanslichef 
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Inkallelseordning för beredningar, styrelse, nämnder 
och underlydande organ i Hällefors kommun, dnr KS 
23/00015 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Ulrika Jonsson (M) 
följande inkallelseordning: 
 
(S): (S), (V) 
(V): (V), (S) 
(SD): (SD), (M) 
(C): (C), (M), (GL) 
(GL): (GL), (M), (C) 
(M): (M), (C), (GL) 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Ulrika Jonssons 
(M) yrkande vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
(S): (S), (V) 
(V): (V), (S) 
(SD): (SD), (M) 
(C): (C), (M), (GL) 
(GL): (GL), (M), (C) 
(M): (M), (C), (GL) 
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Avgifter Hällefors badhus, dnr KS 22/00221 

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

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

Social konsekvensanalys 
Kommunen räknas till en av Sveriges socioekonomiskt utsatta kommuner. 
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    Många barn växer upp i hem med en socioekonomisk utsatthet. Även om 
    det blåser positiva vindar och fler kommer i jobb så är det fortfarande hög 
    arbetslöshet i Hällefors. Kommunen har också en hög medelålder bland 
    invånarna och om badhuset ska vara en mötesplats för alla så är det viktigt 
    att avgifterna läggs på en nivå som är rimlig utifrån invånarnas 
    förutsättningar. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunen har varit förutseende vad gäller installering av solceller på 
badhusets tak och i återvinningen av överskottsvärmen från ishallen. 

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

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

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

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

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Anta samtliga förslag till avgifter i Hällefors badhus. 

--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Cecilia Albertsson 
(M) fråga om öppettider för allmänheten vilken besvaras av kanslichef 
Mathias Brandt. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta samtliga förslag till avgifter i Hällefors badhus. 

 



Förslag avgifter-intäkter/år  Förslag Uppskattning Intäkter
Omvärldsspaning Pris Antal Summa

Årskort Vuxen (Från 16 år) 1 200-1 900 kr 1,600 100 160,000

Årskort Pensionär (65 år el. pensionärsintyg) 800-1 500 kr 1,200 50 60,000

Årskort Barn Ungdom (Upp till 15 år) 600-800 kr 600 30 18,000

10-Kort Vuxen (Från 16 år) 350-720 kr 550 50 27,500

10-Kort Pensionär (65 år el. pensionärsintyg) 360-500 kr 350 50 17,500

10-Kort Barn/Ungdom (Upp till 15 år) 300-800 kr 225 20 4,500

Familjekort 2 vuxna + 3 barn 1 600-3 530 kr 2,700 10 27,000

Engångsentré Vuxna 50-80 kr 60 1,000 60,000

Engångsentré Pensionär (65 år el. pensionärsintyg) 30-60 kr 40 1,000 40,000

Engångsentré Barn/Ungdom (upp till 15 år) 25-40 kr 25 1,000 25,000

Skolans Simundervisning F-stad 25 kr/elev 25 kr/elev 21,800 545,000

 1 st Simlärare/lektion F-stad 250 kr/lekt. 250 kr/lekt. 40 lektioner 10,000

Hyra badhuset rehab el. stora bassängen 600-1 900 kr 900 kr/tim 100 timmar 90,000

Hyra hel anläggning bad 1 200-2 500 kr 1 900 kr/tim20 timmar 38,000

Hyra rörelserum extern aktör 250 kr/tim 30 timmar 7,500

Hyra rörelserum föreningar 100 kr/tim 30 timmar 3,000

Övriga intäkter försäljning Badutrustning, tvål, schampoo mm 30,000

Summa: 1,163,000
Förslag avgifter-intäkter/år Förslag Uppskattning Intäkter

Omvärldsspaning Pris Antal Summa

Årskort Vuxen (Från 16 år) l 200-1 900 kr 1,600 100 160,000

Årskort Pensionär (65 år el. pensionärsintyg) 800-1500 kr 1,200 50 60,000

Årskort Barn Ungdom (Upp till 15 år) 600-800 kr 600 30 18,000

10-Kort Vuxen (Från 16 år) 350-720 kr 550 50 27,500

10-Kort Pensionär (65 år el. pensionärsintyg) 360-500 kr 350 50 17,500

10-Kort Barn/Ungdom (Upp till 15 år) 300-800 kr 225 20 4,500

Familjekort 2 vuxna + 3 barn l 600-3 530 kr 2,700 10 27,000

EngångsentreVuxna 50-80 kr 60 1,000 60,000

Engångsentre Pensionär (65 år el. pensionärsintyg) 30-60 kr 40 1,000 40,000

Engångsentre Barn/Ungdom (upp till 15 år) 25-40 kr 25 1,000 25,000

SkolansSimundervisning F-stad 25 kr/elev 25 kr/elev 21,800 545,000

l stSimlärare/lektion F-stad 250 kr/lekt. 250 kr/lekt 40 lektioner 10,000

Hyra badhuset rehab el. stora bassängen 600-1900 kr 900 kr/ t im 100 t immar 90,000

Hyra hel anläggning bad l 200-2 500 kr l 900 kr/t in 20 t immar 38,000

Hyra rörelserum extern aktör 250 kr/ t im 30 t immar 7,500

Hyra rörelserum föreningar 100 kr/ t im 30 t immar 3,000

Övriga intäkter försäljning Badutrustning, tvål, schampoo mm 30,000

Summa: 1,163,000
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Yttrande över Tobias Nygrens (C) motion om att ansluta 
Hällefors kommun till 27 augusti: nationell dag för 
civilkurage och medmänsklighet, dnr KS 19/00174 

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

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

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

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

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

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Med detta ska motionen anses besvarad. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Lars-Göran 
Zetterlund (C) och Vivianne Pettersson (M) utan att yrka. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande det tidigare projektet vilken besvaras 
av kanslichef Mathias Brandt. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Med detta ska motionen anses besvarad. 
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Yttrande över Kjell Walegrens (GL) motion om belyst 
motionsspår i Grythyttan, dnr KS 21/00218 

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

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

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslagna åtgärder ryms inom kommunstyrelsens befintliga budget. 
Facklig samverkan 
Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i 
kommunstyrelsen. 

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

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Motionen avslås. 

--- 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S). 

Cecilia Albertsson (M) yttrar sig utan att yrka. 

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Motionen avslås. 
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Information nybyggnation av badhus, dnr KS 20/00264 

 
Nuläge 
Just nu pågår arbete med innerväggar och ytskikt i våtutrymmen. Panelen i 
badutrymmet är satt, och målning pågår i hela anläggningen. Taket är 
färdigställt och väderskyddet har avmonterats. Solcellsinstallationen har 
påbörjats. Fönstermontage pågår, liksom arbete med yttre panel. 
 
Gjutning av anslutningen mellan badhuset och ishallen är klar och 
limträstommen är monterad. Taket är klart.  
 
Elarbeten, ventilation och andra tekniska installationer pågår. 

 
Arbete med poolbottnar (färdigställande av pooler) pågår. 

  
Arbetet med att anpassa ishallen till de nya förhållandena har påbörjats och 
kommer slutföras under säsongsuppehållet i vår/sommar. 

 
Tidplan 
Vatten kommer att släppas i bassängerna preliminärt vecka 2. Intrimning av 
bassängerna kommer att pågå under en period.  
Slutbesiktning planeras 23:e och 24:e mars.  

 
Ekonomi 
Ekonomin presenterades på föregående sammanträde i kommunstyrelsen. 
Någon enstaka fördyring av material har uppstått, men ingenting av betydande 
karaktär.  

 
Övrigt 
Samverkan med Filipstad i frågor kring byggnation och drift fortgår. 
 
Kommunen har enligt sedvänja bjudit byggarna på taklagsfest vid tätt tak. 
 
Konstgräset kommer inte att läggas i år, eftersom det hunnit bli för blött. 
Orsaken till förseningen är föroreningen och ansvaret för det är vårt, inte 
företagets eller HAIF:s. Det finns både positiva och negativa konsekvenser, 
och dom har hanterats. En plan för yttre området finns och håller på att 
justeras. 
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--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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