En plattform för majoritetssamverkan
Socialdemokraterna, Nya moderaterna, Grythyttelistan och Landsbygdspartiet Oberoende är överens om att bilda en gemensam majoritet i
Hällefors kommun. Som grund för överenskommelsen ligger en samsyn
om allmänna utvecklingsfrågor, näringslivsfrågor och den kommunala
organisationsförändringen.
De fyra partierna är överens om att kommunen behöver en stark och
målmedveten ledning. Detta förutsätter en aktiv insats från alla partier
och arbetsformer som tryggar en gemensam diskussion kring direktiv och
initiativ. En samsyn finns om att den politiska kommunledningen måste
ha de resurser och den tid som krävs för att driva ett aktivt arbete med
önskvärd inriktning.
Till detta dokument fogas en bilaga om fördelning av uppdrag i den
kommunala organisationen.
För att bringa kommunens ekonomi i balans ser vid det som nödvändigt
att hålla samman prioriteringar och resursfördelning. I detta syfte
genomför vi en organisationsförändring där denna uppgift helt läggs på
kommunstyrelsen. Vi avser också att övergå till en bruttobudget, där såväl
intäkter som kostnader ingår i budgetarbetet. Ökade ansträngningar i
förvaltningsorganisationen fordras för att förbättra underlaget för
resursstyrningen.
Den negativa befolkningsutvecklingen är kommunens största problem.
Därmed framstår en utveckling av det lokala näringslivet som en av
kommunens viktigaste uppgifter. Vi tror inte att en ensidig regional
tillväxtidé förmår att skapa utveckling i regionens perifera delar. Därför
måste kommunen själv spela en aktiv roll, baserad på en väl förankrad,
övergripande strategi. Strategin ska också prägla en genomarbetad
översiktsplan som ger möjligheter till boende och näringar i kommunens
alla delar.
I en positiv samhällsutveckling spelar de grundläggande kommunala
serviceuppgifterna en betydande roll. Utan väl fungerande förskola, skola
och omsorg sviktar förutsättningarna för utveckling av näringslivet. Dessa
basresurser måste garanteras i båda våra tätorter. För att möta

ekonomiska begränsningar fordras en fortlöpande utveckling av idéer,
arbetsmetoder och kvalitetsuppföljning.
Den offentliga kommunala verksamheten är aldrig tillräcklig för att trygga
utveckling, trygghet och trivsel. Såväl föreningar som enskilda medborgare
kan ge viktiga bidrag genom idéer och aktiviteter. Vår avsikt är att
stimulera detta samspel mellan kommunen och civilsamhället.
En ledande måltidskommun har ett särskilt ansvar för god kvalitet i den
mat som serveras i skola och omsorg. Som en följd av detta men även
som ett led i strävandet mot ökad hållbarhet vill vi stimulera en ökad
närproduktion av livsmedel. I enlighet med det anser vi att det lokala
inflytandet i rovdjursfrågan måste förstärkas.
Inledningsvis avser vi att särskilt prioritera följande frågor:
•

Äldreomsorgen, som ska organiseras och anpassas så att den
svarar upp mot medborgarnas behov av olika boendeformer och
servicegrader.

•

Ett attraktivt resecentrum med god service för dagpendlare och
långväga resenärer.

•

Arbetet med en framåtsyftande översiktsplan.

•

Gymnasieskolans förmåga att långsiktigt bibehålla en god kvalitet.

•

Planering för en cykelväg mellan Hällefors och Grythyttan.

Bilaga till En plattform för majoritetssamverkan

Fördelning av uppdrag
Socialdemokraterna, Nya moderaterna, Grythyttelistan och Landsbygdspartiet Oberoende är överens om att fördela uppdrag inom den
kommunala organisationen enligt följande.
Kommunfullmäktige
Ordförande 30% (s)
I två fasta beredningar ordförande 5% tillsätts ur fullmäktiges presidium
(s) och (m).
Kommunstyrelsen
Ordförande 100%, tillika ordförande i arbetsutskott och allmänt utskott
(s).
Förste vice ordförande 80%, tillika ordförande i omsorgsutskottet (m).
Ansvarsfördelningen mellan ordföranden och vice ordföranden skall
tydliggöras när personvalen gjorts.
Andre vice ordförande 10% (gl).
Ordförande i bildningsutskottet som inte är ordförande eller förste vice
ordförande 20% (m eller gl).
Bemanningen av utskotten fastställs i en diskussion mellan KS
majoritetsgrupp och partiföreträdarna.
Valnämnden
Ordförande 5% under valår (s).
Hällefors Bostads AB
Ordförande 20% (gl).
Bergslagens miljö- och byggnadsnämnd
Majoriteten tar båda de ordinarie platserna (s+m) och en ersättare (gl).
Oppositionen erbjuds den andra ersättarplatsen.

Bergslagens räddningstjänst
Majoritetens ordinarie och ersättare (s+m eller m+s)
Bergslagens kommunalteknik
Majoritetens ordinarie och ersättare (m+s eller s+m)
Revisorer
Majoriteten besätter tre platser.
Ändrad arvodering: 5% samt därtill 3% i uppdragstillägg som fördelas
enligt revisorskollegiets beslut.
Hällefors Folkhögskola
Kommunen bör skyndsamt förtydliga inriktningen av sitt engagemang i
föreningen och utifrån detta utse sin representation.
Leader Bergslagen
Kommunen bör skyndsamt förtydliga inriktningen av sitt engagemang i
föreningen och utifrån detta utse sin representation.
Bergslagens överförmyndarnämnd
Representationen utses i en diskussion mellan partiföreträdarna.

