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§ 113 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde vilket godkänns.  
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§ 114 

Fastställande av dagordning 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ärende 5, ansökan om 
projektmedel till förstudie delnings- och plattformsekonomi för besöksnäring, 
utgår vilket bifalls. 
 
Vivianne Pettersson (M) önskar presentera ett förslag till utskottsinitiativ 
rörande analys och uppföljning av övertagande av idrotts- och 
motionsanläggningar samt grönyteskötsel, vilket bifalls och läggs sist på 
dagordningen. 
 
Med ovanstående fastställs dagordningen. 
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§ 115 
Förslag till inriktningsbeslut om förstärkt skydd för 
Hökhöjdens naturreservat, dnr KS 19/00319 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till inriktningsbeslut om förstärkt skydd av Hökhöjdens naturreservat 
– underlag för beslut daterat 2019-11-06 
 
Ärendet 
Hökhöjdens naturreservat bildades 1976 för det rörliga friluftslivet. Reservatet 
omfattar totalt 245 ha. Området är idag ett mycket viktigt idrotts- och 
friluftsområde. 
 
Hällefors kommun kan hos Länsstyrelsen begära, att cirka 70 hektar skog med 
naturvärden, inom Hökhöjdens naturreservat, ska ges ett starkare naturskydd. 
Det ska ske genom att Länsstyrelsen reviderar syftet så att det även omfattar 
biologisk mångfald och dessutom fattar beslut om en ny föreskrift som 
förbjuder skogsbruk på nämnda cirka 70 hektar. I dessa områden utvecklas 
rekreationsvärden och naturvärden. Som kompensation får Hällefors 
kommun, intrångsersättning från Statens Naturvårdsverk. Övrig skog i 
Hökhöjdens naturreservat (ca. 125 ha) sköts med huvudsakligen hyggesfria 
metoder och med rekreationsmål för det rörliga friluftslivet.  
 
Idag finns inget som hindrar kalhyggesbruk i naturreservatet. Tidigare 
kalhuggningar har skapat många oattraktiva ungskogar. Detta trots att 
reservatet är skapat för att främja en skog som är attraktiv för det rörliga 
friluftslivet. Genom att begränsa skogsbruket i delar av Hökhöjdens 
naturreservat främjas såväl naturvärden som rekreationsvärden. Övrig skog 
sköts med huvudsakligen hyggesfria metoder med det rörliga friluftslivets 
behov som huvudmål. Även upplevelsevärdena förväntas öka, vilket innebär 
att Hällefors kommun skapar ett tätortsnära skogsområde av betydligt högre 
värde för naturturismen än vad reservatet har idag.  
 
Kommunförvaltningen ser det som viktigt att en dialog förs mellan 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och länsstyrelsen innan ett 
inriktningsbeslut fattas. Resultat från dialogen kan sedan vara en del i det 
underlag som sedan ska skrivas fram till länsstyrelsen om ett inriktningsbeslut 
om förstärkt skydd för Hökhöjdens naturreservat fattas.  
 

Ekonomi 
Ett förstärkt skydd kan ge en ekonomisk ersättning som möjliggör 
utveckling av Hökhöjden och dess funktioner. Det kan även säkerställa de 
underhållskostnader som reservatet kan ge med tiden, både som ren 
ekonomisk täckning men även att vissa underhållsåtgärder kan byggas bort. 
 
Folkhälsa 
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Hökhöjdens naturreservat bildades 1976 för det rörliga friluftslivet. 
Reservatet omfattar totalt 245 ha. Området är idag ett mycket viktigt 
idrotts- och friluftsområde. 
 
Miljö 
Hällefors kommun kan genom denna åtgärd bidra till miljömålen Levande 
skogar, Ett rikt växt-och djurliv och en God bebyggd miljö. Dessutom kan 
miljöpåverkan begränsas. 
 
Medborgarperspektiv 
Sett ur ett medborgarperspektiv så är ett förstärkt skydd av vissa delar av 
Hökhöjden av godo. det ger medborgare möjlighet att vistas i ett 
naturreservat i nära anslutning till centrala Hällefors. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Ge samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att påbörja en dialog 
med Länsstyrelsen Örebro län om att ge ett förstärkt skydd av 70 hektar mark 
i Hökhöjdens Reservat.  

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska återkomma med förslag till 
beslut hur det fortsatta arbetet ska fortskrida utifrån dialog med Länsstyrelsen 
Örebro län. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunekolog 
Ingrid Andrén utförligt och Michael Andersson från länsstyrelsen tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer frågor om ”blädning” och hyggesfria metoder, 
vilket delvis besvaras av kommunekolog Ingrid Andrén och Michael 
Andersson från länsstyrelsen. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om var den största biologiska mångfalden finns 
och vad som kommer att sparas, vilket delvis besvaras av kommunekolog 
Ingrid Andrén. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om statlig ersättning och begränsningar 
för kommunen att styra över området, vilket besvaras av Michael Andersson 
från länsstyrelsen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om beräkning av ersättningsnivåer, 
vilket besvaras av Michael Andersson från länsstyrelsen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om möjligheten för att anlägga nya 
leder, vilket delvis besvaras av Michael Andersson från länsstyrelsen. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(38) 

Datum  
2019-11-26  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om behov av dispens i 
dagsläget, vilket besvaras av Michael Andersson från länsstyrelsen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om tidsperspektiv, vilket delvis besvaras 
av Michael Andersson från länsstyrelsen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om framtida skötselansvar, vilket 
besvaras av kommunekolog Ingrid Andrén. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om skogskonto, vilket delvis besvaras 
av kommunekolog Ingrid Andrén och Michael Andersson från lässtyrelsen. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om avsaknad av skogskonto och vad som har 
hänt med dessa medel, vilket delvis besvaras av kommunekolog Ingrid 
Andrén, kommunchef Tommy Henningsson och ordförande Annalena 
Järnberg (S). 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg, Katja 
Ollila (V),Vivianne Pettersson (M) och Bella-Maria Kronman (V). 
 
Bella-Maria Kronman (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
 Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls.  
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att påbörja en dialog 
med Länsstyrelsen Örebro län om att ge ett förstärkt skydd av 70 hektar mark 
i Hökhöjdens Reservat.  

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska återkomma med förslag till 
beslut hur det fortsatta arbetet ska fortskrida utifrån dialog med Länsstyrelsen 
Örebro län. 
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§ 116 

Vård- och omsorgsboende, dnr KS 16/00171 
 
Beslutsunderlag 
Utredning nytt vård- och omsorgsboende Hällefors daterad 2019-11-19 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-12 § 34 
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-26 § 203 
Rapport vård- och omsorgsboende Hällefors kommun daterad 2017-09-14 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen gav vid sammanträde i september 2017 
kommunförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med Region Örebro läns 
fastighetsbolag Länsgården, projektera för om- och tillbyggnad samt 
renovering av länsgårdens lokaler på Gillershöjden i Hällefors till vård- och 
omsorgsboende. Bakgrunden var att de befintliga lokalerna på Fyrklövern och 
Nya Björkhaga inte ansågs vara ändamålsenliga för verksamheten samtidigt 
som det bedömdes finnas ett framtida ökat behov av vård- och omsorgsplatser 
i kommunen vilket grundades på prognoser som förutspådde en stor 
befolkningsökning inom åldersgrupperna 65 år och äldre samt 80 år och 
äldre.  
 
Efter genomförd projektering och upphandling av om- och tillbyggnad av 
lokalerna på Gillershöjden har Länsgården upprättat förslag på nytt 
hyresavtal. Förslaget innebär ett 25-årigt avtal och en årlig hyreskostnad om 
maximalt 6,2 mkr per år. Parallellt med denna projektering har förvaltningen 
tillsammans med fastighetsägaren för Fyrklövern, Hällefors bostads AB, 
utrett möjligheterna att renovera och anpassa lokalerna för att förbättra 
boendemiljön för brukarna och arbetsmiljön för personalen liksom lokalerna 
ändamålsenlighet för verksamheten. Denna utredning renderade i ett nytt 20-
årigt hyresavtal för lokalerna på Fyrklövern där Hällefors bostads AB 
ansvarar för renovering och verksamhetsanpassning av lokalerna utan 
hyreshöjning. 
 

Ekonomi 
Om kommunen går in i lokalerna på Gillershöjden utökas antalet platser på 
vård- och omsorgsboende i kommunen med 10 stycken till totalt 94 platser. 
Om hyran fastställs till 6,2 mkr per år innebär det en driftkostnadsökning 
med 285 tkr per år jämfört med dagens lokaler och bemanning. Om 
Länsgården beviljas statligt investeringsstöd för projektet kan 
hyreskostnaden istället bli 5,6 mkr per år vilket istället leder till en 
driftkostnadsökning om 146 tkr per år.   
 
Det bedömda framtida behovet av antalet platser i kommunen, som bygger 
på den senaste befolkningsprognosen från Statistiska centralbyrån och 
antaganden om behov av vård och omsorg, uppgår till som mest 99 stycken 
år 2032 för att sedan successivt minska till 95 stycken år 2039. Behovet 
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som överstiger det antal platser som kommunen kan få föreslås hanteras 
inom hemtjänsten.  
 
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 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att teckna ett 25-årigt hyresavtal med 

Länsgården för ett nytt vård- och omsorgsboende vid Gillershöjden på 
totalt 94 platser.  
 

- De ökade driftkostnaderna som projektet medför ska effektiviseras inom 
äldreomsorgen under 2021. 

 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson och ekonomichef Jessica Jansson utförligt. 
 
Under presentationen uppmärksammar ekonomichef Jessica Jansson en 
felaktig siffra i rapporten, den kommer att korrigeras innan kommunstyrelsen 
får rapporten. 
 
Ekonomichef Jessica Jansson informerar att en del som avser inventarier 
bereds av välfärdsutskottet innan beslut i kommunstyrelsen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om tidigare ombyggnation av 
Björkhaga kök, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om brytpunkt när vård- och 
omsorgsboende är effektivare än hemtjänst, vilket delvis besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om formulering kring hjälpbehov för yngre, 
vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om antalet platser och yrkar 
sedan att första beslutsatsen korrigeras till 36 platser. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om sannolikheten för att Länsgården 
beviljas statligt inventeringsstöd, vilket delvis besvaras av fastighetschef 
Jessica Nilsson och ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om hyresnivå på nya Björkhaga jämfört 
med hyresnivå vid Gillersgården, vilket delvis besvaras av ekonomichef 
Jessica Jansson och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Petterson (M) och ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tillägsyrkar att förvaltningen ges i uppdrag 
att förhandla med bostadsbolaget om ett övertagande av kvarvarande bokfört 
värde på ombyggnationen för Björkhaga kök 
 
Bella-Maria Kronman (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag inklusive 
yrkanden från ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för propositionsordningen, där hon 
först ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut inklusive sitt 
eget yrkande om korrigering av antalet platser och sedan ställer bifall mot 
avslag på sitt eget tilläggsyrkande, vilket godkänns. 
 
Vivianne Pettersson (M) och Katja Ollila (V) meddelar båda att de inte deltar 
i beslut avseende tilläggsyrkande från ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive sitt eget yrkande om korrigering av antalet platser, 
vilket bifalls. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att teckna ett 25-årigt hyresavtal med 
Länsgården för ett nytt vård- och omsorgsboende vid Gillershöjden på totalt 
36 platser.  
 
De ökade driftkostnaderna som projektet medför ska effektiviseras inom 
äldreomsorgen under 2021. 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att förhandla med bostadsbolaget om ett 
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övertagande av kvarvarande bokfört värde på ombyggnationen för Björkhaga 
kök. 
 
 
Efter behandlingen av tilläggsyrkandet återinträder Vivianne Pettersson (M) 
och Katja Ollila (V).  
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§ 117 

Nybyggnation av förskola, dnr KS 18/00060 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-17 § 138 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-18 § 166 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen kan konstatera att antalet barn i åldrarna 1-5 år i 
kommunen inte minskat som förutspåddes i befolkningsprognosen från SCB 
så sent som i april i år utan istället ökat. Antalet födda barn uppgår under årets 
tre första kvartal till 70 stycken vilket kan jämföras med samma prognos som 
förutspådde ett födelsetal på 66 stycken för hela året 2019. Därutöver har 
förvaltningen fått information om att den utökning av förskoleverksamhet 
genom privata aktörer som tidigare aviserats i nuläget inte kommer att 
genomföras.      
 
För att kunna avveckla förskolorna Masken och Bananen hösten 2020 då den 
nya förskolan vid Lärkan står klar behöver ytterligare en avdelning, totalt fem 
avdelningar, byggas. Hela den nya förskolan byggs i moduler vilket gör den 
lätt att avveckla avdelningsvis om barnantalet framöver skulle minska. Även 
förskolan Smultronstället kan avvecklas vid minskade behov.     
 

Ekonomi 
Den totala summan för investeringen i ytterligare en avdelning beräknas till 
maximalt 2,5 mkr. 
 
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 

 
- Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 2 500 tkr i investeringsbudget för 

verksamhetsåret 2020. 
 

- De ökade driftkostnaderna som investeringen medför ska effektiviseras 
inom förskolan under 2020.  
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson och ekonomichef Jessica Jansson utförligt. 
 
Ekonomichef Jessica Jansson informerar att en del som avser inventarier 
bereds av välfärdsutskottet innan beslut i kommunstyrelsen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om tidplan för rivning och 
avveckling av förskolorna Masken och Bananen, vilket delvis besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson och fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Bella-Maria Kronman (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om solpaneler på taket är medräknat, vilket 
besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson och ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Katja Ollila (V) och ordförande 
Annalena Järnberg utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 2 500 tkr i investeringsbudget för 
verksamhetsåret 2020. 
 
De ökade driftkostnaderna som investeringen medför ska effektiviseras inom 
förskolan under 2020.  
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§ 118 

Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2019, dnr KS 
19/00318 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29 § 7 
Internkontrollrapport för kommunstyrelsen 2019, daterad 2019-11-12 
 
Ärendet 
Under året har arbetet med att förbättra och utveckla arbetet med 
internkontroll inom kommunstyrelsen fortgått. Internkontroll är en del av 
kommunens verksamhets- och ekonomistyrning. Den syftar till att påverka 
organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat mål, vad gäller 
resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Syftet med internkontroll är att 
säkerställa att kommunstyrelsen upprätthåller en tillfredsställande intern 
kontroll, d v s de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål 
uppnås: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 

 
Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att kommunstyrelsen vid 
utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och 
kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska 
faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för 
verksamheten hos olika intressenter. 
 
Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bl a att ha 
kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade 
beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och 
mål. 
  
Målet tillförlitlig rapportering och information om verksamheten innebär att 
kommunstyrelsen samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till 
rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig 
redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet 
samt övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning. 
 
Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar 
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med 
olika parter. 
 
Kommunförvaltningen har genomförts kontrollerna i enlighet med antagen 
plan år 2019 för intern kontroll. 
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Beskrivning av utförandet 
Kommunförvaltningen kan konstatera att förvaltningen ännu inte fått en 
fullödig rutin på hanteringen av uppföljningen. Delar av kontrollerna har skett 
utan att det dokumenterats enligt de verktyg som är framtagna. Dock har fler 
kontroller skett i det verktyg som är beslutat att användas enligt antaget 
styrdokument.  
 
Resultat av genomförda kontroller 
Resultatet som framkommit av genomförda kontroller visar på att den interna 
kontrollen inte är fullgod, men att den blivit bättre. 
 
Åtgärder som föreslås vidtas inklusive tidplan 
De åtgärder som kommunförvaltningen föreslår, i samband med att 
kontrollerna skett under år 2019, kommer att vidtas under år 2020 utifrån att 
aktuella rutiner inte fungerar optimalt och att dokumentation saknas. I och 
med att förvaltningen kommer att genomföra kontroller av samtliga 
riskområden enligt förvaltningens risk- och väsentlighetsplan för år 2020, 
enligt kommunchefs beslut, räknar förvaltningen med att kontrollerna under 
år 2020 kommer att påvisa att den interna kontrollen förbättrats.   

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

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Godkänna kommunstyrelsens internkontrollrapport år 2019. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson kortfattat och kommunchef Tommy Henningsson tillför 
kortfattat.  
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Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om beslut som ej verkställts, vilket 
delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om otillåten direktupphandling som 
fortfarande förekommer, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om möjlighet att hantera 
brister med förändringar i delegeringsordningen, vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om att dra in delegation vid misskötsel, 
vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om konsekvenser vid brister i upphandlingar, 
vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om system för att få en överblick över 
direktupphandlingar, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Petterson (M) tilläggsyrkar att förvaltningen ska åtgärda de brister 
som framkommit i internkontrollrapporten skyndsamt. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om åtgärder och vad som görs vid 
brister, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om förekomsten av upprepad misskötsel, vilken 
lämnas obesvarad. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om förbättringar har skett inom 
hemtjänstens områden, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M), Katja Ollila 
(V) och Daniel Hagsten (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på 
Vivianne Pettersson (M) tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Godkänna kommunstyrelsens internkontrollrapport år 2019. 
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Förvaltningen ska åtgärda de brister som framkommit i 
internkontrollrapporten skyndsamt. 
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§ 119 
Revidering av riktlinjer till finanspolicy i Hällefors 
kommun, dnr KS 18/00193 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-25 § 190 
Riktlinjer till finanspolicy, daterad 2019-11-11 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har reviderat en mening i kommunens riktlinjer till 
finanspolicyn vad gäller ansvaret vid ekonomichefs frånvaro, och 
förvaltningen tidigare bedömde att denna riktlinje borde antas av 
kommunstyrelen då riktlinjen avser hantering av kommunens penningflöde 
behöver denna revidering antas av kommunstyrelsen.  
 

Ekonomi 
Riktlinjen är ett styrdokument där målsättningen är att ge tydliga regler och 
direktiv vad som är tillåtet att göra inom den finansiella verksamheten och 
att ge kommunen den bästa möjliga avkastningen utifrån finanspolicyn. 

 
Syftet med dessa riktlinjer är att; 

• ange vilka finansiella risker kommunen är exponerad för samt hur 
dessa ska begränsas och hanteras, 

• klargöra uppgiftsfördelningen i finansverksamheten mellan 
kommunstyrelsen och dess förvaltning, 

• fastställa formerna för finansiell rapportering, uppföljning och 
kontroll. 

 
Riktlinjen följer finanspolicyns struktur och omfattar likviditetsförvaltning, 
pensionsmedelsförvaltning, skuldförvaltning, utlåning och borgen och 
gäller för den verksamhet som bedrivs inom Hällefors kommun.  
 
I nuvarande riktlinje framgår det att vid ekonomichefs frånvaro övergår 
dennes ansvar till kommunchef. Förvaltningen föreslår att texten ändras till 
” I ekonomichefs frånvaro är det ekonomichefs ansvar att utse en 
ställföreträdande ekonomichef”. Orsaken till förändringen är att det är 
viktigt att den som utses till ersättare bedöms ha rätt kompetens inom 
ekonomiområdet för att ta över ansvaret som framgår av riktlinjen.  
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. 
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Medborgarperspektiv 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Förslag till reviderad mening gällande ansvaret vid ekonomichefs frånvaro 

i kommunens riktlinjer till finanspolicy antas.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslag till reviderad mening gällande ansvaret vid ekonomichefs frånvaro i 
kommunens riktlinjer till finanspolicy antas.  
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§ 120 

Revidering av tidsplan för ekonomiprocessen 2020, dnr 
KS 19/00273 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-29 § 165 
Kommunallag (2017:725) kapitel 11 § 16 
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
Reviderad tidplan 2020 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad 
2019-11-11. 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på reviderad tidplan för 
ekonomiprocessen i Hällefors kommun för verksamhetsåret 2020. 
Revideringen består i några enstaka justeringar under budgetdialogerna vad 
gäller skolchefs ansvarsområde. Dessutom har ekonomiberedningens uppdrag 
utökats med beredning gällande kommunstyrelsens internkontrollplan. Från 
och med år 2019 arbetar förvaltningen fram en årlig risk och väsentlighetsplan 
innehållande alla riskfyllda processer i organisationen enligt beslutat 
styrdokument. Utifrån den planen ska kommunstyrelsen utse kontrollpunkter 
och för att få en bred politisk förankring i processen är det sagt att 
ekonomiberedningen har uppdraget att bereda förslag till kommunstyrelsens 
internkontonrollplan årligen.  
 
Förvaltningen anser att tidplanen ska tas politiskt för att få en tydlig 
förankring och styrning för alla berörda parter inom kommunkoncernen.  
 

Ekonomi 
Förslaget på sammanträdestillfällen bedömer förvaltningen inryms inom 
kommunstyrelsens budgetram.  
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

 
 

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 
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- Förslag på reviderad tidplan för ekonomiprocessen 2020 antas. 
 
--- 
 
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 
 
Förslag på reviderad tidplan för ekonomiprocessen 2020 antas. 
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§ 121 

Genomgång av kommunens medlemskap, dnr KS 
19/00226 
 
Beslutsunderlag 
Rapport medlemskap 
 
Ärendet 
Till följd av att kommunen under de senaste mandatperioderna haft problem 
med att fylla platser i olika samarbetsorgan (exempelvis som ombud eller 
ledamöter) och att en diskussion kring kommunstyrelsens möjlighet att utöva 
sin tillsynsplikt, beslutade kommunchef att förvaltningen ska utreda 
kommunens olika medlemskap. En rapport föreligger nu. 
 
Rapporten ska inte ses som en uttömmande beskrivning av olika medlemskap 
utan som ett stöd i arbetet med politiska prioriteringar och eventuella fortsatta 
utredningar. Rapporten baseras till största delen på skriftliga rapporter från 
berörda organ. 
 
Arbetet har varit brett och har fortlöpande stämts av i kommunens 
ledningsgrupp och i vissa fall med berörda tjänstepersoner. 
 
Kommunförvaltningen bedömer att det finns samarbeten där Hällefors 
kommun inte varit särskilt aktiva och där kommunstyrelsen bör överväga 
fortsatt medlemskap. Samtidigt finns samarbeten som i varierande grad är 
överlappande, där det kan vara bättre att kommunen väljer att fokusera på 
färre. I ytterligare andra fall föreslår kommunförvaltningen att en djupare 
analys genomförs. 
 

Ekonomi 
Samarbeten genererar med ytterst få undantag kostnader för kommunen. I 
många fall handlar det om medfinansiering eller medlemskap, men det kan 
också handla om arbetstid eller andra resurser. 
 
Bland de undersökta samarbetena finns en stor spännvidd i kostnader. 
Beroende på politisk viljeinriktning, finns möjligheter till besparing eller 
omprioriteringar. 
 
Kommunförvaltningen har också uppmärksammat att olika medlemskap 
finansieras via olika verksamheter i kommunen. Vissa går centralt via 
medfinansieringskonto eller kommunchef, medan andra finansieras av 
verksamheterna. Kommunförvaltningen föreslår att resurser för den här 
typen av verksamheter samlas under ett centralt medfinansieringskonto.  
 
Folkhälsa 
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Med undantag för de resor som olika samarbeten genererar, har 
kommunförvaltningen inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. I de fall som det är möjligt ska kommunen försöka delta 
på distans, och i de fall resa krävs, bör den ske på minst miljöskadliga sätt. 
 
Medborgarperspektiv 
De samarbeten som kommunen ingår i ska liksom annan kommunal 
verksamhet ske med medborgarnas bästa i fokus. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Medlemskap, deltagande eller motsvarande i organisationer som innebär att 
kommunen avsätter resurser i form av pengar eller tid för förtroendevalda 
eller anställda ska alltid föregås av politiskt beslut. 
 
Åtagandets omfattning, exempelvis under vilken tidsperiod det avser eller hur 
många arbetstimmar eller motsvarande som ska avsättas ska framgå av beslut. 
 
Finansiering av medlemskap ska så långt möjligt finansieras via 
medfinansieringskontot under kanslichefs ansvar. 
 
Översyn av kommunens medlemskap ska göras varje mandatperiod. 
 
Hällefors kommun kvarstår som medlem i Föreningen Finnstigen, men 
förtydligar återigen att kommunen avstår styrelseplats.  
 
Hällefors kommun utser ombud till Föreningen Finnstigen.  
 
Beslut om medlemskap i Hopajola förnyas att gälla för perioden 2019-2022 
 
En plan för utvärdering av medlemskapet i Mälardalsrådet tas fram.  
 
Medlemskapet i Mälardalsrådet finansieras genom kommunstyrelsens 
medfinansieringskonto. 
 
I Partnerskap Bergslagsbanan, Business Region Örebro, Hällefors 
folkhögskola, Kommuninvest ekonomisk förening kvarstår kommunen som 
idag. 
 
Allmänna utskottet uppdras att bereda ett politiskt beslut om antingen fortsatt 
medlemskap eller utträde ur Leader Bergslagen efter 2021.   
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Hällefors kommun avslutar medlemskapet i Intresseföreningen Bergslaget.  
 
Kommunstyrelsen begär en regelbunden skriftlig återkoppling från Tursam, 
Brottsofferjouren, Partnerskapet för sociala innovationer och 
Nyföretagarcentrum Bergslagen. 
 
Kommunförvaltningen uppdras att snarast ta fram en plan för utvärdering av 
medlemskapet i SOFINT. 
 
Hällefors kommun avslutar medlemskapet i Sveriges ekokommuner. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om Gullspångsälvens 
vattenvårdsförbund, vilket delvis besvaras av nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om beslut på återkoppling från de som 
utses att representera kommunen, vilket delvis besvaras av nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om form för återkoppling och 
redovisning, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin 
Bergkvist och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att sista beslutsatsen i 
förvaltningens förslag till beslut kompletteras med texten "för att istället 
arbeta med Agenda 2030." 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om möjlighet att använda symbolerna 
för Agenda 2030 målen i beslutsunderlag och protokoll, vilket delvis besvaras 
av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist och kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), 
Vivianne Pettersson (M) och Bella-Maria Kronman (V). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Medlemskap, deltagande eller motsvarande i organisationer som innebär att 
kommunen avsätter resurser i form av pengar eller tid för förtroendevalda 
eller anställda ska alltid föregås av politiskt beslut. 
 
Åtagandets omfattning, exempelvis under vilken tidsperiod det avser eller hur 
många arbetstimmar eller motsvarande som ska avsättas ska framgå av beslut. 
 
Finansiering av medlemskap ska så långt möjligt finansieras via 
medfinansieringskontot under kanslichefs ansvar. 
 
Översyn av kommunens medlemskap ska göras varje mandatperiod. 
 
Hällefors kommun kvarstår som medlem i Föreningen Finnstigen, men 
förtydligar återigen att kommunen avstår styrelseplats.  
 
Hällefors kommun utser ombud till Föreningen Finnstigen.  
 
Beslut om medlemskap i Hopajola förnyas att gälla för perioden 2019-2022 
 
En plan för utvärdering av medlemskapet i Mälardalsrådet tas fram.  
 
Medlemskapet i Mälardalsrådet finansieras genom kommunstyrelsens 
medfinansieringskonto. 
 
I Partnerskap Bergslagsbanan, Business Region Örebro, Hällefors 
folkhögskola, Kommuninvest ekonomisk förening kvarstår kommunen som 
idag. 
 
Allmänna utskottet uppdras att bereda ett politiskt beslut om antingen fortsatt 
medlemskap eller utträde ur Leader Bergslagen efter 2021.   
 
Hällefors kommun avslutar medlemskapet i Intresseföreningen Bergslaget.  
 
Kommunstyrelsen begär en regelbunden skriftlig återkoppling från Tursam, 
Brottsofferjouren, Partnerskapet för sociala innovationer och 
Nyföretagarcentrum Bergslagen. 
 
Kommunförvaltningen uppdras att snarast ta fram en plan för utvärdering av 
medlemskapet i SOFINT. 
 
Hällefors kommun avslutar medlemskapet i Sveriges ekokommuner för att 
istället arbeta med Agenda 2030. 
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§ 122 

Aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen, dnr KS 
19/00313 samt KS 19/00277 
  
Beslutsunderlag 
Diskrimineringslagen (2008:567) 
Kommunfullmäktige 2007-04-17 § 56 Jämställdhetsplan för 2007-2008 
Kommunfullmäktige 2008-11-11 § 113 Utvärdering av jämställdhetsplan 
2007-2008 
KS 2015-01-27 § 36 Val av jämställdhetsberedning 
KS 2015-03-31 § 88 Val av jämställdhetsberedning 
KS 2015-11-24 § 257 Uppdrag till kommunstyrelsens jämställdhetsberedning 
KS 2017-01-31 § 18 Förändringar i diskrimineringsarbetet 
KS 2019-10-08 § 229 Utskottsinitiativ 
Dokument Aktiva åtgärder mot diskriminering 
 
Ärendet 
I kommunstyrelsens aktivitetsplan för 2019 ingår att ta fram två dokument, en 
jämställdhetsplan ur arbetsgivarperspektiv samt en jämställdhetsplan utifrån 
de nationella målen. Den 25 mars 2019 bjöds politiker och tjänstepersoner in 
till en upptaktsdag gällande det arbetet, Länsstyrelsen, Folkhälsoteamet och 
HR-enheten höll i förmiddagen. Utifrån diskussionerna beslutades att 
formatera två arbetsgrupper, en bestående av chefer och fackliga företrädare 
för planen gällande arbetsgivarperspektiv och en arbetsgrupp bestående av 
chefer och folkhälsoteamet för planen utifrån ett samhällsperspektiv och de 
nationella målen.  
 
Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare med fler än 25 anställda årligen 
ta fram åtgärder som är förebyggande och främjande för en likabehandling av 
alla medarbetare. Detta ska ske genom ett fortlöpande arbete i fyra steg inom 
fem olika områden och ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder. 
 
Enligt lagen har arbetsgivare förbud mot att diskriminera arbetstagare, 
arbetssökande, praktikanter och inhyrd eller inlånad arbetskraft dessutom har 
arbetsgivaren en skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier. 
Arbetsgivaren ska ha riktlinjer för avståndstagandet från trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier samt rutiner för hur arbetsgivaren ska utreda och 
åtgärda. I början av 2019 har förvaltningen, i enlighet med kraven i både 
Diskrimineringslagen och Arbetsmiljölagen, tagit fram en riktlinje och 
handlingsplan angående trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande 
särbehandling och repressalier.   
 
Den senaste plan som upprättades i enlighet med kraven i Jämställdhetslagen 
gällde för åren 2007 och 2008. Planen följdes upp och utvärderades i slutet av 
2008. Diskrimineringslagen trädde i kraft 2009 och under de år som passerat 
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har ett arbete pågått inom förvaltningen med insatser som berör områdena 
inom diskrimineringslagen och som kommunstyrelsen 2015-11-24 gav 
förvaltningen i uppdrag att arbeta med. Nämnas kan arbetet med heltidsresan 
och arbetsmiljöarbetet. Ett övergripande sammanhållet dokument i enlighet 
med lagens krav har dock inte funnits. 
 
En förändring i Diskrimineringslagen trädde i kraft 1 januari 2017 som 
innebär att lönekartläggning fortsättningsvis ska göras varje år samt att lagen 
kräver att samtliga diskrimineringsgrunder ska omfattas i arbetsgivarens 
aktiva åtgärder. Den årlig lönekartläggning har Hällefors kommun arbetat 
med regelbundet i samband med de årliga löneöversynerna. En fördjupad 
insats gjordes med stöd av konsult i början av 2016 i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 gällande arbetsvärdering och 
lönekartläggning. Rapporter över jämställda löner har redovisats för 
kommunstyrelsen. 
 
Åtgärderna mot diskriminering ska främja en jämn könsfördelning. Av 
Hällefors kommuns medarbetare var den 1 november 2018 79 procent 
kvinnor och 21 procent män. Vid samma tidpunkt hade kvinnorna 90 procent 
av alla deltidsanställningar. Medellönen för kvinnor var 28 820 kronor och för 
män 29 700 kronor. Kvinnors sjukfrånvaro var 2018 7,74 procent och 
männens 3,5 procent. 
 
Förvaltningen har som mål att förena arbetet med kraven i 
Diskrimineringslagen med kraven i Arbetsmiljölagen då de hänger tätt ihop 
och ambitionen är att den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet kan samordnas med uppföljning av aktiva åtgärder mot 
diskriminering. 
 
Exempel på områden som sammanfaller i de olika lagarna är: 

• Tillgänglig arbetsmiljö: Arbetsmiljön ska vara tillgänglig och 
användbar även för människor med funktionsnedsättning. 

• Hinder i arbetsmiljön ska minimeras, kan t ex innebära hjälp med 
prioriteringar, ostörd arbetsmiljö, belysning, användarvänlig teknik 

• Undersökning utifrån diskrimineringsgrunderna kan samordnas med 
riskbedömning i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 

 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om mål och åtgärder i 
jämställdhetsplaner utifrån Jämställdhetslagen 2000-06-06, 2004-02-24,  
2005-04-19 och 2006-04-18 och 2007-03-27. Besluten innebär till exempel att 
anställda har möjlighet till förkortning av normal arbetstid med en fjärdedel 
till dess barnet fyllt 12 år. Enligt föräldraledighetslagen är gränsen 8 år. 
Anställda har även möjlighet till hel föräldraledighet till dess barnet fyllt 3 år. 
Enligt föräldraledighetslagen är gränsen 1,5 år. Förvaltningen föreslår att 
samtliga tidigare fattade beslut utifrån Jämställdhetslagen och tidigare 
jämställdhetsplaner upphör att gälla.  
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Föräldralediga har enligt lag ett starkt skydd och förbudet mot missgynnande 
som har samband med föräldraledighet gäller i princip i alla situationer som 
kan uppkomma mellan en arbetsgivare och en arbetstagare eller 
arbetssökande. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att beakta att hänsyn 
tas till missgynnandeförbudet i riktlinjer och rutiner. 
 
Sedan 1 januari 2017 har kravet på jämställdhetsplan ersatts med krav på 
dokumentation. Förvaltningen har under 2019 i samverkan med 
arbetstagarorganisationerna arbetat fram ett dokument innehållande åtgärder 
mot diskriminering inom lagens fem områden. Dokumentet utgår från 3 
kapitlet i Diskrimineringslagen. Dokumentet Aktiva åtgärder mot 
diskriminering ur ett arbetsgivarperspektiv är bilagd denna tjänsteskrivelse 
som information. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019 om att utifrån ett 
utskottsinitiativ att jämställdhetsplanen skyndsamt ska revideras. Utifrån 
förvaltningens arbete under 2019 anses utskottsinitiativet besvarat. 
 

Ekonomi 
Förvaltningens arbete med aktiva åtgärder innebär kostnader dels i tid men 
även kostnader för köp av tjänster av specialister och experter, t ex 
företagshälsovård och konsultstöd i processer som är främjande, 
förebyggande och efterhjälpande för att de aktiva åtgärderna ska få effekt.  

Folkhälsa 
Diskriminering och jämställdhet är områden som tydligt kan kopplas till 
folkhälsan utifrån anställningstrygghet, anställningsvillkor, lön och 
möjligheten till återhämtning  

 
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 
Arbetet med framtagande av aktiva åtgärder har skett i samverkan mellan 
arbetsgivare och arbetstagare i en arbetsgrupp. Information och samverkan 
kommer att ske vid samverkansgruppens möte. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår att jämställdhetsplanen för 2007-2008 upphör att gälla 
samt att alla tidigare beslut gällande jämställdhet fattade utifrån tidigare års 
jämställdhetsplaner upphör att gälla från och med januari 2020. 
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Utskottsinitiativet om att revidera Hällefors kommuns jämställdhetsplan anses 
med detta besvarat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför kortfattat. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om könsneutrala riktlinjer och könsneutral 
kompetensutveckling och eventuellt krav på att särskilt motivera avsteg, 
vilket delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om hur många som erbjuds heltid som 
tackar ja, vilket besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om sjukfrånvaro, vilket delvis besvaras 
av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om arbetsmiljöpolicy, vilket besvaras av 
HR-chef Ann Karlsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), Katja 
Ollila (V) och Margeurite Wase (C) utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förvaltningen föreslår att jämställdhetsplanen för 2007-2008 upphör att gälla 
samt att alla tidigare beslut gällande jämställdhet fattade utifrån tidigare års 
jämställdhetsplaner upphör att gälla från och med januari 2020. 
 
Utskottsinitiativet om att revidera Hällefors kommuns jämställdhetsplan anses 
med detta besvarat. 
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§ 123 

Yttrande utskottsinitiativ om hundrastgårdar, dnr KS 
18/00208 
 
Beslutsunderlag 
KS 2018-09-25 § 193 
 
Ärendet 
Utifrån ett utskottsinitiativ från kommunstyrelsens allmänna utskott gav 
kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att se över behovet av 
hundrastgårdar i Hällefors kommun. 
 
I dagsläget finns det en anlagd hundrastgård vid Göransvägen. 
Utnyttjandegraden på den är bra, då den ligger centralt i ett större 
villaområde. Många använder dessutom vår kringliggande natur för rastning 
av sina hundar.  
 

Ekonomi 
Ytterligare en hundrastgård ökar driftkostnaderna, vilket kommunen ur 
ekonomiskt hänseende bör undvika i detta läge. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Antalet hundrastgårdar utökas inte i dagsläget. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy Henningsson kortfattat. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) och Daniel 
Hagsten (M) utan att yrka.  
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Antalet hundrastgårdar utökas inte i dagsläget. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(38) 

Datum  
2019-11-26  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 

Förslag på revidering av samverkansavtal Business 
Region Örebro, dnr KS 19/00320 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på nytt samverkansavtal mellan Region Örebro Län och länets 
kommuner 

 
Ärendet 
Sedan 2015 har länets kommuner och region Örebro ett avtal som reglerar 
samverkan inom området. Avtalet sträckte sig till 2018-12-31, men förlängs 
ett år i taget om det inte sägs upp eller ersätts av ett annat avtal. 
 
Region Örebro län har skickat över förslag på nytt avtal. En önskan från 
region Örebro län är att kommunerna och Region Örebro län under hösten tar 
upp avtalet för beslut så att det reviderade avtalet kan gälla från 1 januari 
2020. 
 
I samverkansavtalet beskrivs bland annat syfte och mål enligt nedan: 
 
I syfte att i samverkan bedriva ett framgångsrikt arbete med tillväxt- och 
näringslivsfrågor ingår parterna detta avtal.  
 

Målen för verksamheten är att  
 

- Förbättra näringslivets förutsättningar och konkurrenskraft i regionen såväl nationellt 
som internationellt.  

 
- Bidra till att Örebroregionen upplevs som attraktiv och att befintliga och nya företag ges 

goda förutsättningar att utvecklas. 
 

- I samverkan utveckla kommunernas näringslivsfunktioner i deras arbete med lokala 
företag. 
 

Vidare beskrivs att Business Region Örebro är regionens samarbetsorgan för 
tillväxt- och näringslivsfrågor. 
 
Ekonomi 
I finansieringen av grunduppdraget svarar Region Örebro län för 50 
(femtio) procent. Övriga 50 (femtio) procent fördelas mellan medverkande 
kommuner med ett belopp motsvarande lägst tio kronor per invånare per 
den 1 januari varje år, med 2020 som första år.  
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Insatser som går utanför grunduppdraget kan initieras och finansieras i 
särskild ordning efter förslag från Region Örebro län och/eller någon av de 
samarbetande kommunerna. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett enl rutin. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Det nya avtalet godkännas och gäller från och med 2020-01-01. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Det nya avtalet godkännas och gäller från och med 2020-01-01. 
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§ 125 

Yttrande över medborgarförslag om IT-teknologi, dnr KS 
19/00001 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit 2019-01-02 
KF 2019-02-12 § 29  
KS 2019-04-02 § 89 
 
Yttrande 
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att bereda 
medborgarförslaget att anordna kurs i it-teknologi.  
 
Medborgarförslaget refererar till tidigare anordande kurser av kommunen där 
it-kunniga ungdomar utbildade äldre personer i it-kunskap däribland 
förslagsställaren själv. I förslaget föreslås kommunen att anordna drop-in 
kurser för äldre 1-2 gånger i månaden.  
 
Biblioteket (kultur- och fritid), numera i kommunal drift, anordnar under 
hösten 2019 två parallella drop-in kurser, dagtid,  i grundläggande kunskaper, 
i användandet av I-pads. Kurserna pågår i sex veckor och varje kurstillfälle är 
unikt. Målgrupp är seniorer. 
 
Under våren 2020 kommer ytterligare drop-in kurser att genomföras för 
samma målgrupp. Biblioteket har också för avsikt att arrangera en publik 
kvällsaktivitet med en extern föreläsare i syfte att öka kunskapen om 
informativa digitala samhällsfunktioner och vilka möjligheter som finns. 
Ett samarbete med biblioteken inom Region Örebro rörande digitalisering 
planeras också under 2020. 
 
 

Ekonomi 
Bidrag har erhållits från Kulturrådets satsning på ”Stärkta bibliotek”.  
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan ur 
detta perspektiv 
 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan ur 
detta perspektiv 
 
Medborgarperspektiv 
Samhället blir mer och mer digitaliserat och många söker stöd och hjälp just på 
biblioteket. Hällefors kommun, genom mötesplatsen bibliotek, ser behovet och 
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genom utbildning kan fler känna sig uppdaterade och inkluderade i den digitala 
världen. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
 
--- 
 
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 ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(38) 

Datum  
2019-11-26  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 126 

Delårsrapport för Bergslagens räddningstjänst per 2019-
08-31, dnr KS 19/00312 
 
Informationsunderlag 
Bergslagens räddningstjänst direktionsprotokoll 2019-11-29 § 165 
Delårsraport för Bergslagens Räddningstjänst 2019-08-31 
 
Ärendet 
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi 
och måluppfyllelse i en delårsrapport per 2019-08-31.  
 

Ekonomi 
BRT redovisar totalt för rapportperioden ett överskott på 1,7 miljoner kronor. 
Resultatet är 2,1 miljoner kronor sämre än föregående års delårsrapport. Detta 
beror främst på de intäkter som BRT fick från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap under förra året för de mer omfattande 
skogsbränderna samt årets ökade kostnader för köp av tjänst från 
medlemskommun, företagshälsovård och IT-support. 
 
För helår 2019 prognostiserar BRT ett överskott på 0,3 miljoner kronor för de 
sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, 
Kristinehamn och Storfors. 
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där 
respektive avdelning särredovisas: 
Förbundsstab    
Räddningstjänst   
Skyddsavdelning    
Larmcentral    
 
Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningens 
bedömning utifrån delårsrapporten är att måluppfyllelsen är god inom 
förbundet. 
 
Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter och 
försäljning av verksamhet. Kostnaderna består mest av personal-, hyres-, 
kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och 
avskrivningskostnader. 
Under rapporteringsperioden har BRT erhållit 4,9 miljoner kronor i 
driftbidrag från Hällefors kommun. I delåret uppgår det egna kapitalet till 
41,4 miljoner kronor och soliditeten är god och uppgår till 36,6 procent. 
 
Ett lagförslag väntas under senare delen av året som innebär att samtliga 
räddningstjänster skall anslutas till en gemensam systemledning. Inte 
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många räddningstjänster i Sverige klarar i dagsläget av dessa nya krav. Här 
kommer omfattande samverkan att behövas mellan räddningstjänster för att 
med gemensamma krafter kunna möta framtiden. BRT håller tillsammans 
på med samverkande räddningstjänster att utreda hur vi tillsammans kan 
skapa en systemledning som uppfyller lagens intentioner. I projektet 
samverkar 18 räddningstjänster i fem län omfattande 52 kommuner och 
130 brandstationer. Direktionen förväntas ta ett inriktningsbeslut under 
året. 
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till BRTs 
delårsrapport för verksamhetsåret 2019.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till BRTs 
delårsrapport för verksamhetsåret 2019.  

 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till 
BRTs delårsrapport för verksamhetsåret 2019.  

 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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§ 127 

Förslag till utskottsinitiativ om analys och uppföljning 
av idrotts- och motionsanläggningar samt 
grönyteskötsel i egen regi, dnr KS 19/00324 
  

 Vivianne Pettersson (M) redogör för förslag till utskottsinitiativ om analys 
 och uppföljning av idrotts- och motionsanläggningar samt grönyteskötsel i 
 egen regi. 
 
 Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist och kommunchef Tommy 
 Henningsson tillför sakuppgifter. 
 
 Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), 
 Bella-Maria Kronman (V) och Vivianne Pettersson (M). 
 
 Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar följande: förslaget ska inte lämnas 
 som ett utskottsinitiativ i dagsläget. 
 
 Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
 yrkande, vilket bifalls. 
 

Allmänna utskottets beslut 
  
Förslaget ska inte lämnas som ett utskottsinitiativ i dagsläget. 
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