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§ 75 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde vilket godkänns. 
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§ 76 

Fastställande av dagordningen 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör kort för ett ärende om 
biblioteksutveckling och ett om företagsbesök. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att de båda ärendena lyfts som 
utskottsinitiativ, vilket godkänns av samtliga närvarande. 
 
Ärendena läggs till efter sista beslutsärende på dagordningen. 
 
Med ovanstående tillägg fastställs dagordningen. 
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§ 77 

Ansökan om bidrag med 2700 kronor, Örebro läns 
nämndemannaförening, dnr KS 19/00133 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan daterad 2019-04-15. 
 
Ärendet 
Örebro läns nämndemannaförening har till Hällefors kommun inkommitmed 
en ansökan om bidrag om 2700 kronor. 
 
Nämndemannauppdraget fullgörs under respektive domstol. Domstolen står 
också för nämndemännens arvoden, ersättningar för förlorad arbetsinkomst 
etc. Kommunens roll är begränsad till att genom kommunfullmäktige utgöra 
valkorporation för nämndemännen. 
 
Domstolsverket står för introduktionsutbildning och annan fortbildning som 
är direkt kopplad till den juridiska verksamheten, medan 
nämndemannaföreningarna står för fortbildning som kan sägas stå i anslutning 
till uppdraget, men där ingen direkt koppling finns till domstolen. Exempel på 
fortbildningsinsatser som hålls i nämndemannaföreningens regi ges i 
bilagorna. 
 
Hällefors kommun har i dagsläget tre nämndemän. Förvaltningen bedömer att 
den fortbildning som erbjuds genom Örebro läns nämndemannaförening är 
relevant och ger nämndemännen bättre förutsättningar att fullgöra sina 
uppdrag, men anser samtidigt att ansvaret för nämndemännens utveckling i 
sina uppdrag bör åligga domstolen. 
 

Ekonomi 
Sökt bidrag är 2700 kronor 
 
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 
Väl fungerande domstolsväsende är en absolut grundbult i alla 
demokratiska samhällen. Att de förtroendevalda nämndemännen som 
tillsammans med yrkesdomare utövar den dömande makten har 
medborgarnas förtroende är nödvändigt för det svenska rättssystemet. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 2700 kronor 
avslås. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat och ordförande Annalena 
Järnberg (S) tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 2700 kronor 
avslås. 
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§ 78 

Yttrande över medborgarförslag om parkering längs 
riksväg 63, dnr KS 16/00204 och KS 17/00288 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag KS 16/00204 
Medborgarförslag KS 17/00288 
BKT  2016-10-21 § 119  
 
Ärendet 
Två medborgarförslag med liknande inriktning har inkommit till Hällefors 
kommun. Kärnan i medborgarförslagen handlar om att anlägga 
parkeringsmöjligheter vid Trollsländan i Hällefors tätort, i direkt anslutning 
till riksväg 63. 
 
Hällefors kommun är inte väghållare på riksväg 63. Det är en statlig väg där 
Trafikverket är väghållare, och därmed är det också Trafikverket som har 
rådighet över och beslutar i fråga om eventuella parkeringar i direkt 
anslutning till vägen. 
 
Efter att en tidigare kioskbyggnad rivits, har getts utrymme för ytterligare 
parkeringsmöjligheter på kommunal mark i direkt närhet till Trollsländans 
lekplats och den restaurangverksamhet som finns i anslutning. Förvaltningen 
bedömer att detta ger goda möjligheter för förbipasserande trafikanter att 
rasta.  
 
Denna lösning är däremot inte i linje med de rubricerade medborgarförslagen, 
och förvaltningen kan instämma i att det inte är optimalt för tung trafik. 
Eftersom kommunen inte är väghållare på riksvägen och därmed inte har 
möjligheter att tillmötesgå förslagsställarna, är det förvaltningens förslag att 
medborgarförslagen avslås och att förslagsställarna uppmanas att istället 
vända sig till Trafikverket. 
 

Ekonomi 
Eftersom kommunen inte är väghållare, har ingen ekonomisk kalkyl 
genomförts. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Eftersom kommunen inte är väghållare, har ingen miljökonsekvensanalys 
gjorts. 
 
Medborgarperspektiv 
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Rubricerade medborgarförslag avslås. 
 
Förslagsställarna rekommenderas att vända sig till Trafikverket med sina 
förslag. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om ”halvfärdig” parkering där den rivna 
kioskbyggnaden stod och planer för området, vilket delvis besvaras av 
kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Rubricerade medborgarförslag avslås. 
 
Förslagsställarna rekommenderas att vända sig till Trafikverket med sina 
förslag.  
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§ 79 

Yttrande över medborgarförslag om välkomstskylt i 
Grythyttan, dnr KS 17/00117 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2017-04-11 
 
Ärendet 
I rubricerade medborgarförslag föreslås att en välkomst- och 
informationsskylt ska placeras i anslutning till Grythyttan. Vad som 
efterfrågas är en skylt som ska vara modern och kunna uppdateras löpande. 
 
Välkomstskyltarna i Hällefors och Grythyttans tätorter har nyligen gjorts om. 
Skyltarna är liksom tidigare analoga, då digitala skyltar är dyra i både inköp, 
underhåll och uppdatering. Skyltarna har numer text på svenska och finska 
tillsammans med en större bild från kommunen och modellen på skylt är 
likadan i båda tätorterna. Bilderna är dock olika och tänkta att bytas ut 
årstidsvis. 
 
Möjlighet finns att komplettera befintliga skyltar med enklare elektroniska 
informationstavlor, men i dagsläget är detta inte aktuellt. 
 
Att tillåta sponsring av kommunal informationstavla på det sätt som föreslås 
är komplext och riskerar att leda till betydande gränsdragningsproblem, varför 
kommunförvaltningen inte ser detta som en bra lösning. 
 
Sammantaget bedömer kommunförvaltningen att medborgarförslaget 
tillmötesgåtts i det avseendet att skylt nu finns även i Grythyttan. 
Utformningen är däremot inte i enlighet med förslagsställarens önskemål. 
 

Ekonomi 
I samband med att kommunens välkomstskyltar fräschades upp, bedömdes 
att digitala skyltar skulle bli för kostsamma att köpa in och framförallt 
underhålla och uppdatera. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
De skyltar som satts upp har utformats för att passa in och harmoniera med 
den lokala miljön. 
 
Medborgarperspektiv 
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Informationsskyltar underlättar för medborgare och förbipasserande att ta 
del av offentliga tillställningar, och kompletterar på ett bra sätt andra 
tillgängliga informationskanaler. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med ovanstående ska medborgarförslaget anses besvarat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Med ovanstående ska medborgarförslaget anses besvarat.  
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§ 80 

Gallring av utrangerad konst, dnr KS 19/00227 
 
Beslutsunderlag 
Bildbilaga 
 
Ärendet 
I samband med att kommunförvaltningen inventerat konst i kommunens ägo, 
har förvaltningen identifierat ett antal objekt som nu föreslås för gallring. 
 
För övriga objekt i kommunala arkiv finns dokumenthanteringsplaner som 
reglerar frågor om gallring. Något motsvarande finns inte för kommunens 
konst och därför behöver kommunstyrelsen fatta beslut om gallring. 
 
Hällefors kommun äger ca 600 olika konstverk av olika typ och karaktär. En 
större sammanställning kommer att presenteras separat. I samband med den 
inventering som ligger till grund för sammanställningen har ett 25-tal objekt i 
dåligt skick hittats. Dessa har utrangerats ur kommunens cirkulation av 
utsmyckningar. 
 
Det handlar om affischer med tryck av kända konstverk som är skadade 
och/eller saknar ram. Inga originalkonstverk föreslås för gallring. I varje 
enskilt fall har kommunförvaltningen gjort bedömningen att en ny inramning, 
restaurering eller annan åtgärd som bedöms nödvändig, inte står i rimlig 
proportion till objektens konstnärliga värde. I sammanhanget bör nämnas att 
det finns ett antal objekt där kommunförvaltningen kommer att genomföra 
åtgärder för att sätta objekt i gott skick. 
 
Kommunen har ett begränsat utrymme i konstförrådet där den konst som är i 
cirkulation men för tillfället inte är placerad på någon enhet förvaras. 
Utrymmet i förrådet är begränsat och bör i första hand utnyttjas för objekt 
som har ett konstnärligt och/eller ekonomiskt värde. Samtliga objekt finns 
samlade i en lokal i kommunkontorets källare i väntan på gallringsbeslut. De 
objekt som finns kvar i cirkulation men som för närvarande inte är 
utplacerade på någon enhet, förvaras annars i ett konstförråd i 
kommunkontoret 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningens bedömning är att det ekonomiska värdet av den 
konst som föreslås för gallring är mycket ringa. Det handlar till stor del av 
enklare tryckta affischer som i värde understiger priset av en ny ram. 
 
Folkhälsa 
Enligt bland andra statens konstråd, anses konst i offentliga miljöer kunna 
bidra till förbättrad folkhälsa. 
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Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunens konst är avsedd att komma kommunens medborgare, brukare 
och anställda till del och att vara en del i att skapa en attraktiv kommun. Då 
konsten är en gemensam tillgång, bör gallring ske med försiktighet. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunförvaltningen ges i uppdrag att gallra den konst som utrangerats ur 
cirkulation. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat och kommunchef Tommy 
Henningsson tillför. 
 
Margeurite Wase (C) och Daniel Hagsten (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunförvaltningen ges i uppdrag att gallra den konst som utrangerats ur 
cirkulation.  
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§ 81 

Förslag till skattesats år 2020, dnr KS 19/00233 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-11 § 105 
Kommunallagen kapitel 11 § 8 samt § 11 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningens förslag är att 2020 års kommunalskatt ska vara 
oförändrad och kvarstå till 22,05 kronor, med utgångspunkt från den antagna 
strategiska planen för Hällefors kommun år 2020-2024 och budget för år 
2020.  
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2020-2024 för ytterligare information. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2020-2024 för ytterligare information. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2020-2024 för ytterligare information. 

 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2020-2024 för ytterligare information. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Skattesats för 2020 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Skattesats för 2020 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun. 
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§ 82 

Drift- och investeringsbidrag samhällsbyggnads-
förbundet Bergslagen 2020, dnr KS 19/00107 
 
Beslutsunderlag 
Direktionens sammanträdesprotokoll 2019-03-29 § 39 och § 40 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-11 § 105 
Förslag till budgetram samt kommunernas tekniska investeringar 2020 från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med konsekvenser  
 
Ärendet 
Hällefors kommun ska enligt gällande förbundsordning för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om årligt driftbidrag till 
förbundet.  Dessutom ska kommunen besluta om investeringsram för 
förbundet utifrån de behov som förbundet presenterar. 
 

Ekonomi 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-22 om budgetramar för 
verksamhetsåret 2020 avseende drift och investeringar. Kommunstyrelsen 
fastställer fördelning av drift samt investeringsbudget på sammanträdet den 
19 november 2019 utifrån kommunförvaltningens förslag. Förbundets 
driftbidrag ska inrymmas inom kommunstyrelsens fastställda budgetram.  
 
Drift 
När det gäller driftbidraget till förbundet år 2020 föreslår kommun-
förvaltningen att totala driftbidraget inte utökas utan att förbundet erhåller 
2019 års driftnivå men att verksamhetsförändringar tas hänsyn till och 
innebär en utökning med 86 tkr. Dessutom ska driftbidraget gällande 
infrastukturtjänsten inom förbundet på 56 tkr utgå. Det innebär att den 
tekniska verksamheten föreslås erhålla 9 438 tkr i driftbidrag för 
verksamhetsåret 2020. 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 ska budgeten för 
naturvården hanteras årligen och inte tas med i det stora driftbidraget för 
den skattefinansierade verksamheten. Förbundet begär 30 tkr i bidrag till 
åtgärder gällande skötsel och underhåll i Saxhyttans naturreservat samt 
Hökhöjdens naturreservat för verksamhetsåret 2020, vilket förvaltningen 
föreslår ska avslås.  
 
Driftbidrag för lokal och miljöservice är 6 847 tkr för verksamhetsåret 
2019 inklusive hemstädning och fönsterputs.  Förvaltningens förslag är att 
kostnaderna för lokalvården inte kompenseras för kostnadsökningar men 
att verksamhetsförändringar tas hänsyn till och innebär en utökning med 
300 tkr till sammanlagt 5 912 tkr exklusive hemstädning och fönsterputs. 
Det innebär ett totalt driftbidrag för lokalvården med 7 147 tkr för år 2020. 
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Investering 
Budgeterat investeringsbelopp för kommunstyrelsens hela ansvarsområde 
uppgår till 21 000 tkr för år 2020. Förvaltningens förslag är att förbundet 
föreslås erhålla 7 470 tkr i investeringsmedel för skattefinansierade 
verksamheten samt 6 500 tkr avseende den taxefinansierade verksamheten.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
förbundets budget för verksamhetsåret 2020.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets 
budget för verksamhetsåret 2020.  
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån medborgarperspektiv hänvisar förvaltningen till 
förbundets budget för verksamhetsåret 2020.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 

2020 uppgår till 9 438 tkr för den tekniska verksamheten. 
 

- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begär på 30 tkr i bidrag för 
naturvårdsåtgärder för verksamhetsåret 2020 avslås. 
 

- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 
2020 uppgår till 7 147 tkr per år för lokalvården inklusive hemstädning 
och fönsterputs. 
 

 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för 

verksamhetsår 2020 blir 7 470 tkr avseende skattefinansierad verksamhet 
samt 6 500 tkr för taxefinansierad verksamhet. 
 

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför 
kortfattat. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2020 
uppgår till 9 438 tkr för den tekniska verksamheten. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begär på 30 tkr i bidrag för 
naturvårdsåtgärder för verksamhetsåret 2020 avslås. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2020 
uppgår till 7 147 tkr per år för lokalvården inklusive hemstädning och 
fönsterputs. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för verksamhetsår 
2020 blir 7 470 tkr avseende skattefinansierad verksamhet samt 6 500 tkr för 
taxefinansierad verksamhet.  
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§ 83 

Försäkring av förmånsbestämd ålderspension, dnr KS 
19/00070 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-02 § 79 
Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-29 ärenden under beredningstid 
Rapport pensionsanalys, daterad 2019-03-01 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har genomfört en optionsupphandling gällande 
förmånadsbestämd försäkring utifrån uppdraget att utreda effekterna av att 
försäkra delar av pensionsskulderna. Som stöd har förvaltningen tagit hjälp av 
Söderberg & Partners Securities AB som genomfört själva upphandlingen. 
Efter utförd anbudsutvärdering har ett anbud klarat kvalificeringen och avtalet 
har tilldelats KPA Pensionsservice AB, samma pensionsbolag som 
kommunen har idag gällande all övrig pensionshantering.  
 

Ekonomi 
Kommunen har sammantaget en pensionsskuld inom balansräkningen den  
s k nya pensionsskulden på totalt 36,7 miljoner kronor och en 
ansvarsförbindelse på 168,3 miljoner kronor vid årsskiftet 2018/2019. 
Kommunens totala långfristiga låneskuld uppgår idag till 52,1 miljoner 
kronor och alla lån finns hos låneinstitutet Kommuninvest. Under året har 
kommunen amorterat 17,5 miljoner kronor. Sedan år 2014 har kommunen 
amorterat totalt 67,5 miljoner kronor. 
 
(mkr) 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALT
Låneskuld 107,6 107,6 102,6 84,6 69,6
Amortering (+) Upplåning (-) 12,0 0,0 5,0 18,0 15,0 50,0
 
Utifrån preliminära siffror från KPA kommer kommunen att kunna lösa in 
pensionsförmån från den s k nya pensionsskulden på totalt 23,6 miljoner 
kronor exklusive särskild löneskatt. I och med att kommunen ska betala 
särskild löneskatt på pensionskostnader uppgår möjlig inlösen till totalt 
29,3 miljoner kronor. Det innebär att det blir kvar 7,4 miljoner av den  
s k nya pensionsskulden.  
 
 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunen löser in pensionsförmån 
enligt PFA samt KAP-KL och att det finanserias genom nyupplåning. Det 
innebär att kommunen flyttar skulden till de anställda till ett låneinstitut. En 
nyupplåning på 20 miljoner kronor innebär en ökad räntekostnad för 
kommunen utifrån vilka lånevillkor som låneinstituten kan ge kommunen 
vid upplåningstillfället. Enligt dagens villkor är räntevillkoren nära noll 
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men för att få ett perspektiv innebär en räntenivå på 3 procent en ökad 
räntekostnad på 0,6 miljoner kronor.  
 
Förvaltningen kan konstatera att de förtidsinlösningar som kommunen gjort 
tidigare år har inneburit något minskade kostnader för kommunen, vilket 
förvaltningen beräknar även ska kunna ske med dessa över tid.  
 
För att kommunen inte årligen ska fortsätta och bygga upp pensionsskulden 
föreslår förvaltningen att kommunen fortlöpande genomför 
premiebetalningar till upphandlat pensionsbolag. Det handlar om att 
kommunen likvidmässigt kommer att betala ut denna utgift till ett 
upphandlat pensionsbolag. Enligt preliminära uppgifter från KPA handlar 
den årliga utgiften på cirka 265 tkr inklusive löneskatt, vilket får hanteras i 
kommande budgetprocesser.   
 
I kommunens strategiska plan framgår finansiella inriktningsmålet att 
Hällefors kommun ska ha försäkrat bort den långsiktiga pensionsskulden 
som över en femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor. 
(mkr) 2019 2020 2021 2022 2023 TOTALT
Försäkring 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0
 
Om kommunen beslutar att genomföra en förtida inlösen och årlig inlösen 
beräknas totala pensionsåtagandet att ändras enligt nedan. 
(mkr) 2019 2020 2021 2022 2023 TOTALT
Försäkring 29,3 0,3 0,3 0,3 0,3 30,5
 
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 
En strategisk bättre hantering av kommunens skulder innebär minskade 
kostnader för framtiden vilket skapar utrymme till andra 
verksamhetskostnader. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Uppdra åt kommunförvaltningen att under år 2019 lösa in 
pensionsförmån enligt PFA och KAP-KL hos upphandlat 
pensionsbolag. 
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- Finansiera 2019 års engångsinlösen genom nyupplåning hos 
låneinstitut med maximalt 20 miljoner kronor.  
 

- Uppdra åt kommunförvaltningen att fortlöpande genomföra 
premiebetalning enligt KAP-KL med upphandlat pensionsbolag. 
 

- Redovisa pensionsförsäkringens utveckling i samband med 
kommunens delårsrapport och årsredovisning. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om kvarstående 
pensionsskulder, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om årlig premiebetalning till 
försäkringen, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Uppdra åt kommunförvaltningen att under år 2019 lösa in pensionsförmån 
enligt PFA och KAP-KL hos upphandlat pensionsbolag. 
 
Finansiera 2019 års engångsinlösen genom nyupplåning hos låneinstitut med 
maximalt 20 miljoner kronor.  
 
Uppdra åt kommunförvaltningen att fortlöpande genomföra premiebetalning 
enligt KAP-KL med upphandlat pensionsbolag. 
 
Redovisa pensionsförsäkringens utveckling i samband med kommunens 
delårsrapport och årsredovisning.  
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§ 84 

Omdisponering av strategimedel för projektering av 
utemiljö vid Grythyttans skola, dnr KS 19/00252 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-27 § 231 
 
Ärendet 
I samband med att lokalförsörjningsplanen för åren 2019-2028 antogs gavs 
kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra en projektering av en 
renovering av utemiljön vid Grythyttans skola. Projekteringen skulle 
finansieras med medel för planerat underhåll för fastighetsförvaltningen under 
2019. Den underhållsinsats som planerats i Grythyttans skola avseende byte 
av ventilation, montering av nya undertak och ny belysning samt byte av 
duscharmaturer i omklädningsrummen i Grythyttans skola visade sig dock 
efter genomförd upphandling inte rymmas inom de budgeterade medlen. Det 
innebar att det inte fanns ekonomiskt utrymme att genomföra projektering av 
utemiljön på Grythyttans skola.  
 

Ekonomi 
Eftersom förvaltningen nu ser att projekteringen av ny förskola blir 
billigare än beräknat skulle strategimedel kunna föras om för att finansiera 
projektering av utemiljö på Grythyttans skola i enlighet med uppdraget 
kopplat till lokalförsörjningsplanen.   
 
För projekteringen av ny förskola avsattes 300 tkr i budget för 2019 från 
kommunstyrelsens strategimedel. Tack vare att delar av projekteringen 
genomförts i egen regi beräknas den totala kostnaden för projektering av 
förskola samt därtill hörande utemiljö uppgå till cirka 100 tkr.  De 
resterande 200 tkr skulle därför kunna användas för att genomföra en 
projektering av renovering av utemiljön vid Grythyttans skola. 
 
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. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
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- Projektering av utemiljön vid Grythyttans skola finansieras med 
strategimedel som blir över vid projekteringen av nybyggnation av 
förskola dock maximalt 200 tkr.   

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson kortfattat och kommunchef Tommy Henningsson tillför 
kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls.  
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Projektering av utemiljön vid Grythyttans skola finansieras med strategimedel 
som blir över vid projekteringen av nybyggnation av förskola dock maximalt 
200 tkr.    
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§ 85 

Heltid som norm, dnr KS 18/00045 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen beslut 2018-03-06 § 75 
Uppföljningsrapport, daterad 2019-09-03 
Förslag till Strategi Heltid som norm för Hällefors kommun 
 
Ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-06 informerades om den 
heltidsplan som utarbetats utifrån att SKL och Kommunal central kommit 
överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. 
 
Insatser har gjorts i Hällefors kommun genom att nyanställda erbjudits 
heltidstjänst och redan anställda har haft möjlighet att önska ökad 
sysselsättningsgrad. 
 
I samband med förväntat budgetunderskott har heltidsplanen pausats vilket 
innebär att från våren 2019 verkställs inga utökningar av sysselsättningsgrader 
men arbetet fortsätter med att tillsammans med fackliga organisationerna 
diskutera strategier och spelregler för att nå målen i planen. 
 
Kommunförvaltningen har gjort en uppföljningsrapport av den heltidsplan 
som upprättades 2018, och resultatet redovisas i rapporten. Uppföljningen 
visar att 2018 hade kommunen totalt 70 procent heltidsanställda, och inom 
vård och omsorg hade 51 procent av medarbetarna en heltidsanställning. 

 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på strategi för heltid som norm 
vilket förvaltningen rekommenderar antas. Strategin syfte är att kunna 
attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare. Heltid som norm är 
dessutom viktigt i kommunens jämställdhetsarbete. 
 

Ekonomi 
Införande av heltid förutsätter att det kan göras inom befintlig ekonomisk 
budgetram, att förändringarna är kostnadsneutrala. Det innebär ökade krav 
på planering, samarbete och flexibilitet. 
 
En enkätundersökning genomfördes i början av 2018 som resulterade i att 
samtliga som önskat utökning fick höjd sysselsättningsgrad från och med 
mars 2018. De anställda som konverterats från en visstidsanställning till en 
tillsvidareanställning enligt reglerna i LAS konverterades löpande på 
heltid. Sammantaget innebär det att under 2018 erbjöds totalt 33 anställda 
utökad arbetstid motsvarande 5,58 årsarbetare till en kostnad av 2,6 mkr.  
 
Folkhälsa 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(41) 

Datum  
2019-09-16  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar 
heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov 
och bidra till ett mer jämställd samhälle. Att arbeta heltid är också viktigt 
för den enskilde individen. 
 
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 skett i samverkansgruppen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Uppföljningsrapporten godkänns och läggs till handlingar. 
 
- Strategin för heltid som norm antas. 
 
- Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur andelen 

medarbetare som arbetar heltid ska öka inom befintlig budgetram. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om svårigheten att fortsätta omvandla 
tjänster till heltid när det är svårt att se om vikarier minskat med motsvarande 
nivå, vilket delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om utökning av heltider minskat antalet 
vikarier och uppföljning på detta, vilket besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om norm och vilken tyngd som finns i detta 
begrepp, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin 
Bergkvist, HR-chef Ann Karlsson och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om plan för hur andelen medarbetare som 
arbetar heltid ska öka kommer tillbaka för politiskt ställningstagande, vilket 
besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om beskrivning av heltidsresan som 
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pausad och det arbete som pågår, vilket besvaras av kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga hur kontinuiteten för brukare påverkas 
av att medarbetare arbetar på fler ställen, vilket delvis besvaras av HR-chef 
Ann Karlsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), 
Vivianne Pettersson (M), Margeurite Wase (C), Bella-Maria Kronman (V) 
och Daniel Hagsten (M) alla utan att yrka. 
 
Madelene Jönsson (SD) yttrar sig också under ärendets behandling. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Uppföljningsrapporten godkänns och läggs till handlingar. 
 
Strategin för heltid som norm antas. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur andelen medarbetare 
som arbetar heltid ska öka inom befintlig budgetram.  
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§ 86 

Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs 
förbundsområde Hälso- och sjukvård, dnr KS 19/00250 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 19:28 från Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Ärendet 

 
Sveriges Kommuner och Landsting/Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation och OFR Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet) har den 
16 maj kommit överens om en ny huvudöverenskommelse HÖK 19. En 
sammanfattning av överenskommelsen ges nedan. 
 
Avtalet gäller perioden 2019-04-01-- 2022-03-31. Avtalet är därtill möjligt att 
säga upp i förtid senast 2020-12-31 och löper då ut 2021-03-31. 
 
Löneavtalet är utan angivna nivåer för löneökningar med fortsatt fokus på lokal 
lönebildning. 
 
Det nya avtalet ska möta vårdens behov och utmaningar på flera sätt. Under 
avtalsperioden ska lönenivåer och lönespridning inom Vårdförbundets respektive 
yrken särskilt uppmärksammas. Parterna är överens om att lönestrukturen 
behöver utvecklas och lönespridningen öka. Målet är en prioritering av särskilt 
yrkesskickliga för att öka möjligheten till lönekarriär inom yrket över tid. För 
detta ändamål behövs lokala lönekriterier tas fram som ett komplement till 
kommunens gemensamma lönekriterier. 
 
Den genomsnittliga veckoarbetstiden vid ständig nattjänstgöring för 
heltidsanställd ska vara 34 timmar och 20 minuter för alla arbetstagare inom 
avtalsområdet. 
 
Avtalet innehåller beskrivning av ett flertal partsgemensamma arbeten både 
centralt och lokalt i syfte att klara framtids kompetensförsörjning, till exempel att 
utveckla formerna för hälsosam arbetstidsförläggning, fungerande 
semesterplanering och implementering av karriärmodeller.  
 
 
 

Ekonomi 
Då inget fastslaget utrymme finns i det centrala avtalet är det en 
lönepolitisk fråga om medel som avsätts i budget till löneökningarna, 
eventuell arbetstidsförkortning och kompetensutvecklingsinsatser. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(41) 

Datum  
2019-09-16  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förändrad demografi leder till ökad efterfrågan på vård och en vård som 
blir mer komplex i kommunen på grund av att en förskjutning görs från 
regionens ansvar till kommunen. För att kunna tillgodose omsorgstagarnas 
behov behöver insatser vidtas för att säkerställa framtida 
kompetensförsörjning och för att kommunens attraktivitet som arbetsgivare 
stärks. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett i den fackliga samverkansgruppen. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 19 från och med 
2019-04-01. 
 
Efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal – LOK 
19 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) och 
Vivianne Pettersson (M) utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 19 från och med 
2019-04-01. 
 
Efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal – LOK 
19 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
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§ 87 

Utskottsinitiativ om biblioteksutveckling, dnr KS 
19/00264 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för förslag på utskottsinitiativ om 
biblioteksutveckling från majoriteten. 
 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist och kommunchef Tommy 
Henningsson tillför sakuppgift.  
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kostnad för förslaget, vilket delvis 
besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga kring deltagande av alla partier i 
medborgardialogerna, vilket besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om biblioteksplanen antas separat, vilket 
besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om budget för biblioteket som helhet, 
vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar och lämnar följande 
yrkanden: 
 
Att genomföra en medborgardialog om folkbibliotekets verksamhet och 
innehåll. 
 
Att genomföra en riktad dialog om skolbiblioteket med lämpliga målgrupper 
inom skolans verksamhet. 
 
Att dokumentationen av medborgardialogerna utgör underlag för en 
utveckling av skol- och folkbiblioteket som antas politiskt genom en 
uppdatering/revidering av biblioteksplanen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sina egna 
yrkanden, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att genomföra en medborgardialog om folkbibliotekets verksamhet och 
innehåll. 
 
Att genomföra en riktad dialog om skolbiblioteket med lämpliga målgrupper 
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inom skolans verksamhet. 
 
Att dokumentationen av medborgardialogerna utgör underlag för en 
utveckling av skol- och folkbiblioteket som antas politiskt genom en 
uppdatering/revidering av biblioteksplanen. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(41) 

Datum  
2019-09-16  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 88 

Utskottsinitiativ företagsbesök på kommunstyrelsens 
beredningstid, dnr KS 19/00265 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för förslag om att 
kommunstyrelsen som del av beredningstid gemensamt ska genomföra 
företagsbesök. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att kommunstyrelsen genomför 
företagsbesök två gånger per år som en del av sin beredningstid med start 
2020 samt att förvaltningen får i uppdrag att samordna logisktiken kring det. 
 
Bella-Maria Kronman (V) och Alf Wikström (V) yrkar bifall till ordförande 
Annalena Järnbergs (S) yrkande. 
 
Alf Wikström (V) ställer fråga om likanden dialog med civilsamhället, vilket 
delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Bella-Maria Kronman (V), Vivianne 
Pettersson (M) och Alf Wikström (V). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sina yrkanden, 
vilket bifalls.  
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen genomför företagsbesök två gånger per år som en del av 
sin beredningstid med start 2020. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att samordna logistiken kring det.  
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§ 89 

Rapport från dataskyddsombudet, dnr KS 19/00209 
 
Informationsunderlag 
Rapport från dataskyddsombudet – kommunstyrelsen, myndighetsnämnden 
och valnämnden, Hällefors kommun 
 
Ärendet 
Kommunens dataskyddsombud har överlämnat en rapport efter granskning av 
hur kommunen efterlever dataskyddsförordningen, GDPR. Granskningen 
omfattar om dataskyddsombud utsetts för alla myndigheter och att 
kontaktuppgifter finns tillgängliga, om en ändamålsenlig registerförteckning 
har upprättats och om det finns en riktlinje för konsekvensbedömning. 

Dataskyddsombudet konstaterar att dataskyddsombud har registrerats hos 
Datainspektionen och att kontaktuppgifter till ombudet är lätt att hitta på 
kommunens hemsida. 

Registerförteckning finns idag i excelformat, i en mall som rekommenderas 
av SKL. Ombudet anser att detta inte i alla delar är ändamålsenligt och att ett 
antal kompletteringar bör göras för att bättre svara mot de krav som ställs i 
förordningen. Kommunförvaltningen har för avsikt att köpa in ett system för 
registerförteckning, men detta har efter bedömningar av ekonomi och 
arbetsbelastning inte prioriterats.  

Dataskyddsombudet noterar vidare att ingen riktlinje för 
konsekvensbedömning finns framtagen i Hällefors kommun. En sådan 
riktlinje ska fungera som stöd för framtagande av konsekvensbedömningar i 
de fall personuppgifter ska behandlas; exempelvis då nya system ska 
upphandlas. Kommunförvaltningen har för avsikt att under 2019 ta fram en 
sådan riktlinje. 

Ekonomi 
Hur mycket ett registersystem kostar att köpa in och administrera varierar 
beroende på hur omfattande det behöver vara och vilka funktioner det ska 
ha. Kommunerna i norra Örebro län har för avsikt att använda samma 
system, vilket för Hällefors del beräknas kosta ca 20 000 kronor att köpa 
in. Därutöver kommer det i initialfasen kräva ett omfattande arbete med att 
föra över information från dagens excelfiler. 

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. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(41) 

Datum  
2019-09-16  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Medborgarperspektiv 
Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att veta att det alltid går att få ut 
en förteckning över vilka personuppgifter en myndighet har om en, i vilket 
syfte de finns och hur de används. Därför ärmåste myndigheten vid begäran 
kunna plocka fram sådan information. 

I dagsläget kräver sådan begäran en del handpåläggning i olika delar av den 
kommunala verksamheten. Ett sammanhållet system underlättar 
framtagandet av uppgifterna och ger en god överblick av hur kommunen 
använder personuppgifter. Eftersom antalet förfrågningar av den typen 
hittills varit ovanliga (enstaka per år), har svar kunnat lämnas snabbt och i 
enlighet med intentionerna i tryckfrihetsförordning och förvaltningslag.  

--- 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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§ 90 

Justitiekanslerns granskning av vissa kommuners 
hantering av begäran om utlämnande av allmänna 
handlingar, dnr KS 19/00210 
 
Informationsunderlag 
Justitiekanslerns granskning av vissa kommuners hantering av begäran om 
utlämnande av allmänna handlingar. 
 
Ärendet 
Justitiekanslern (JK) har granskat 29 kommuners hantering av begäran om 
utlämnande av allmän handling. Granskningen är inte föranledd av någon 
särskild händelse. Hällefors kommun är en av de granskade kommunerna. 

Granskningen har skett genom ett antal frågor som kommunen besvarat 
genom en tämligen utförlig redogörelse, och genom att JK begärt ut aktuella 
styrdokument från kommunen. Ingen granskning på plats har skett. 
Granskningens inriktning har främst varit mot de grundläggande reglerna i 
tryckfrihetsförordningen. 

Granskningen redovisas i en och samma skrivelse till alla granskade 
kommuner, vilket förvaltningen tolkar som att inga allvarliga avvikelser har 
hittats hos någon av de granskade. Detta styrks av att rapporten i allt 
väsentligt är positiv till de granskade kommunernas rutiner och praktiska 
hantering. 

Några övergripande rekommendationer finns på förekommen anledning och 
förvaltningen kommer under hösten att stämma av att kommunen lever upp 
till dessa. Detta kan leda till att rutiner uppdateras eller tillförs, eller att 
gällande styrdokument revideras. Förvaltningen vet exempelvis att gällande 
taxa för kopior är gammal och inte fullt ut tillämpas, främst eftersom det är 
mycket ovanligt att större mängder pappershandlingar begärs ut. 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

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 
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Offentlighetsprincipen har en lång tradition i Sverige och är 
grundlagsskyddad genom tryckfrihetsförordningen. Den är grundläggande 
för det svenska offentliga systemet och syftar till att medborgarna alltid ska 
ha möjlighet till insyn i myndigheternas agerande och bidra till ett fritt 
meningsutbyte. 

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om förekomsten av skriftliga 
rutiner i kommunen, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare 
Malin Bergkvist. 

Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information.  
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§ 91 

Utredning central bemanning för vikarietillsättning, dnr 
KS 19/00251 
 
Informationsunderlag 
Utredning central bemanning, daterad 2019-09-04 
 
Ärendet 
Som en led i att framstå som en attraktiv arbetsgivare har 
kommunförvaltningen fått i uppdrag att utreda förutsättningar för en samlad 
bemanningsorganisation inom Hällefors kommun för vikarietillsättning.  
 
Utredningen pekar på att en gemensam bemanningsenhet kan bidra till 
samordningsvinster, ökad lagefterlevnad, gemensamma regelverk och ökat 
nyttjande av personalsystemstöd samt en ökad möjlighet för vikarier att få 
bokningar. 
 
För att möjliggöra heltid som norm och fortsätta införandet av önskad 
sysselsättningsgrad är en väl fungerade bemanning och schemaläggning en 
viktig förutsättning. Rätt medarbetare på rätt arbetsplats vid aktuellt 
bemanningsbehov är en nyckelprocess för att nå en framgångsrik, 
kostnadseffektiv och optimal resursplanering. Det kräver en tydlig ledning 
och styrning samt en tydlig strategi och riktlinje. 
 
Utredningen om samlad bemanningsorganisation har pågått under våren 2019 
parallellt med granskning av verksamheten inom vård och omsorg. 
Granskningen av vård och omsorg har utförts av KPMG och resulterat i två 
rapporter. Resultatet från KPMGs granskning har inväntats då den i många 
punkter sammanfaller med utredningen om central bemanning. Utifrån 
rekommendationer i KPMGs två rapporter kommer verksamheten att stå inför 
förändringar gällande ledningsorganisation och rutiner som socialchefen 
beslutar om.  
 
På grund av att socialchefens verksamhet står inför förändringar är det inte 
rätt tidpunkt eller av intresse av att ingå i en gemensam bemanningsenhet i 
dagsläget, men verksamheten är öppen för diskussion längre fram. 
 
Inom skolchefens verksamhet behöver förutsättningar och intresset av en 
gemensam bemanningsenhet utredas vidare inför ett ställningstagande. 
 
Under dessa omständigheter anser förvaltningen att det inte är lämplig 
tidpunkt för beslut om centraliserad organisation för bemanning. 
Förvaltningen föreslår att utredningen återupptas för beslut längre fram. 
 

Ekonomi 
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En samlad centraliserad bemanningsorganisation påverkar alla 
verksamheter, chefer och administratörer. De ekonomiska effekterna och 
påverkan på befintlig arbetsorganisation behöver utredas vidare för att 
konstatera vilka ekonomiska effekter som är möjliga. Förändringen skulle 
troligtvis innebära en omfördelning av befintliga resurser. 
 
Kommunstyrelsen har i sitt beslut om intern åtgärdsplan 2019, p g a det 
prognostiserade underskottet innevarande år, gett förvaltningen i uppdrag 
att utreda om en central bemanning vad gäller vikarietillsättning kan skapa 
en effektivare organisation och med det minska kommunens kostnad med 
500 tkr. Utifrån att förvaltningen kommit fram till att denna förändring bör 
utredas längre fram kan förvaltningen konstatera att denna beräknade 
effektivisering på 500 tkr uteblir. För att göra denna effektivisering 
kommer planering och schemaläggning för ordinarie personal att ses över i 
syfte att minska behovet av vikarier och därmed sänkta kostnader för 
vikarielöner. 
 
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 skett i samverkansgruppen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 

Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information.  
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§ 92 

Handlingsplan sänkt sjukfrånvaro, dnr KS 19/00245 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-26 § 45 
Handlingsplan sänkt sjukfrånvaro, daterad 2019-09-02 
 
Ärendet 
 
Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta en 
handlingsplan för sänkt sjukfrånvaro. 
 
Insatser görs kontinuerligt för att vända sjukfrånvarotrenden och fokusera på 
hälsofrämjande arbetsplatser. Cheferna har en viktig roll för att organisera och 
bemanna inom sin enhet genom ett närvarande och verksamhetsnära 
ledarskap. HR-enheten bistår med kommunövergripande styrdokument, 
chefsutbildningar och konsultativt stöd. 
 
I samband med att förvaltningen arbetar med heltidsresan diskuteras 
förutsättningar och spelregler för en långsiktigt hållbar arbetstidsförläggning. 
 
Handlingsplanen beskriver nuläget samt utvecklingsområden inom 
arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård. Det ingår även förslag på 
effektiviseringar som kan utgöra inslag i kommande budgetdialoger. 
 

Ekonomi 
En god arbetsmiljö och väl fungerande rutiner för systematiskt 
arbetsmiljöarbete och rehabilitering kan bidra till ett ökat hälsotal och sänkta 
kostnader för sjuklöner. 
 
En handlingsplan har tagits fram, den innehåller en beskrivning av fortlöpande 
insatser, förslag på åtgärder inom budgetram och slutligen förslag på åtgärder 
som kan utgöra underlag för diskussioner i budgetdialogerna 
 

Folkhälsa 
En god arbetsmiljö är viktigt för kommunens medarbetare, deras hälsa och 
välbefinnande och även i deras uppdrag gentemot tredje man, t ex elever 
och omsorgstagare. 

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

 
Samverkan 
Information och samverkan har skett i kommuncentrala 
samverkansgruppen. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om arbetet med långtidssjukskrivna, 
vilket besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om uppföljning av 
korttidsfrånvaro och chefernas arbete med att följa upp den efter fyra 
frånvarotillfällen på ett år, vilket besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om sjukfrånvaro för 
timanställda, vilket delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om utskick av medarbetarenkäten Populum, 
vilket delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om alkohol- och drogtester, vilket besvaras 
av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om alkohollås i bilar, vilket delvis 
besvaras av HR-chef Ann Karlsson.  

Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information.  
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§ 93 

Medarbetarundersökning, dnr KS 19/00246 
 
Informationsunderlag 
- 
Ärendet 
 
Av de verksamhetsmässiga inriktningsmålen för 2019-2022 framgår att 
målområde 2 är att kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp 
mot invånarnas behov. En indikator för att följa upp detta är 
medarbetarengagemanget (HME). 
 
I kommunens resultatmål och aktivitetsplan för 2019 finns följande mål: 
 
Medarbetarenkäten ska ingå som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 
 
Resultatet för 2019 visar en indexökning för Hällefors kommun med 3 
enheter, från 76 till 79.  
 
Rutin medarbetarundersökning 
 
Sedan 2018 har kommunen inom ramen för arbetsmiljö regelbundet 
genomfört medarbetarundersökning dels i form av HME-frågorna dels genom 
pulsmätning. Mål och syfte är att få kunskap om hur kommunens medarbetare 
uppfattar sin arbetsmiljö och sitt arbete och att utifrån det vidta lämpliga 
åtgärder för ständiga förbättringar. 
 
Rutinerna gällande undersökningarna har inledningsvis haft brister som 
löpande har rättats till. Undersökningarna är helt webbaserade och 
medarbetaren får ett personligt mejl med länk till undersökningen. På grund 
av problem med epost-adresser har vissa medarbetare inte fått tillgång till 
undersökningen, detta är tillrättat nu. Cheferna har behörighet till sin 
arbetsgrupp och vid chefsbyte är det chefens chef som ansvarar för att tilldela 
behörigheten. 
 
Medarbetarundersökning HME 
 
SKL och rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram 
nio frågor gällande hållbart medarbetarengagemang (HME) inom tre 
delområden; motivation, ledarskap och styrning. Kommunens resultat kan 
jämföras med övriga landets kommuner och regioner under förutsättning att 
de genomför HME-undersökningen och registrerar sitt resultat i Kolada. 
 
Cirka 30 procent av landets kommuner brukar normalt genomföra 
undersökningen, de flesta under hösten. 
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Observeras bör att svarsfrekvens inte levereras till Kolada, det finns därför 
ingen kunskap om hur stor andel av medarbetarna som besvarat frågorna. 
 
Två gånger per år (maj och nov) ställs de nio HME-frågorna till medarbetarna. 
Resultatet från HME-frågorna sammanställs och diskuteras på facklig samverkan, 
APT, chefsforum och i ledningsgruppen samt leveraras till Kolada. 
 
Resultat HME maj 2019 
 
I maj månad genomfördes årets första HME-enkät som mäter såväl nivån på 
medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta 
tillvara på och skapa engagemang. 
 
Vid HME-undersökningen 2018 uppgick index till 76, vid mätningen i maj 
2019 uppgick index till 79, det vill säga en ökning med 3 procentenheter. 
Kommunens totalindex redovisat per kön är kvinnor 78 och män 80. Männen 
har högre delindex inom området ledarskap. Totalindex för alla kommuner 
2019 är 79, men då bör beaktas att det ännu är få kommuner som delgett sina 
resultat. 
 
Mätningen för Hällefors kommun 2018 och 2019 enligt nedan: 
 
Index:  2018 2019  
 
Ledarskapsindex 78 79 
Motivationsindex 74 78 
Styrningsindex 76 78 
Totalindex  76 79 
 
Resultatet redovisas summerat för följande nio verksamheter inom Hällefors 
kommun; 
 
Verksamhetsgren   Index 2019 
 
Hemtjänst/Äldreomsorg   72 
Särskilt boende/Äldreomsorg  74 
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 82 
Individ- och familjeomsorg  80 
Förskola    80 
Grundskola    82 
Gymnasieskola   84 
Infrastruktur, skydd mm   74 
Kultur och fritid   79 
 
Kommunen totalt   79 
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Pulsmätning 
 
En förenklad medarbetarundersökning, pulsmätning (Populum) av 
medarbetarnas upplevelse av arbetssituation genomförs vid åtta tillfällen per 
kalenderår. Mätningen omfattar sex frågor, man tar pulsen på organisationen.  
 
Resultatet från pulsmätningen sammanställs för de 27 enheter som ingår och följs 
upp kontinuerligt och diskuteras i facklig samverkan, på APT, chefsforum och i 
ledningsgruppen. 
 
Varje medarbetare har tillgång till hela arbetsgruppens resultat. Resultatet åtföljs av 
inspiration och tips till hur resultatet kan användas på APT. Fokus är på gruppresultat 
och att identifiera gruppens styrkor och förbättringspotential. Respektive chef 
ansvarar för att inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet följa upp 
resultaten. 
 
De frågor som ingår är: 
1. Entusiasm: Just nu trivs jag bra med jobbet 
2. Tydlighet: Jag vet vad som förväntas av mig och vad som ska prioriteras 
3. Effektivitet: Jag har de verktyg och förutsättningar som behövs för att göra ett 

bra jobb. 
4. Belastning: Det finns tillräckligt med tid för att göra mina uppgifter 
5. Gemenskap: Jag känner gemenskap på jobbet. 
6. Värde: Mina nuvarande prioriteringar är rätt för invånare och kollegor. 
 
Resultat Pulsmätningarna  
 
Genomsnittet för barometerindex för hela 2018 var 69, variationen över året 
var 67-70. 
 
Svarsfrekvensen ligger mellan 35-100%, d v s vissa enheter har väldigt låg 
svarsfrekvens medan andra enheter ligger högt.  
 
Det område som de flesta skattar högst är Gemenskap, medan Effektivitet och 
Entusiasm har lägst index.  
 

 
Tydlighet:  69, variation under 2018: 67-71 
Värde:  72, variation under 2018:  70-73 
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Effektivitet:  61, variation under 2018:  59-63 
Belastning:  68, variation under 2018:  65-70 
Gemenskap:  81, variation under 2018:  80-82 
 
 
Entusiasm:  62, variation under 2018:  60-63 
 

Ekonomi 
Ur personalekonomiskt perspektiv är det viktigt att ha koll över hur 
medarbetarna upplever sin arbetssituation så att insatser kan göras för att 
utveckla och effektivisera verksamheten.  

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 
Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att kommunen har en väl 
fungerande välfärd och engagerade medarbetare som svarar upp mot 
invånarnas behov. 

Samverkan 
Information och samverkan har skett i samverkansgruppen 

 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om nuvarande och önskad 
svarsfrekvens, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M), ordförande 
Annalena Järnberg (S), Alf Wikström (V) och Margeurite Wase (C). 

Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information.  
 


	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AU
	§ 75Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
	§ 76Fastställande av dagordningen
	§ 77Ansökan om bidrag
	§ 78Yttrande över medborgarförslag om parkering längs riksväg 63
	§ 79Yttrande över medborgarförslag om välkomstskylt i Grythyttan
	§ 80Gallring av utrangerad konst
	§ 81Förslag till skattesats år 2020
	§ 82Drift- och investeringsbidrag samhällsbyggnads-förbundet Bergslagen 2020
	§ 83Försäkring av förmånsbestämd ålderspension
	§ 84Omdisponering av strategimedel för projektering av utemiljö vid Grythyttans skola
	§ 85Heltid som norm
	§ 86Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
	§ 87Utskottsinitiativ om biblioteksutveckling
	§ 88Utskottsinitiativ företagsbesök på kommunstyrelsens beredningstid
	§ 89Rapport från dataskyddsombudet
	§ 90Justitiekanslerns granskning av vissa kommuners hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar
	§ 91Utredning central bemanning för vikarietillsättning
	§ 92Handlingsplan sänkt sjukfrånvaro
	§ 93Medarbetarundersökning

