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Alf Wikström (V) 

 

Övriga närvarande Kommunchef Tommy Henningsson 
Revisor Sture Beckman 
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Justerare Peter Ström (S) och Vivianne Pettersson (M)  
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 Malin Bergkvist  
   
 Ordförande 
 Susanne Grundström  
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 Peter Ström Vivianne Pettersson  
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Organ Kommunfullmäktige 
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Datum då anslaget sätts upp 2020-01-22 Datum då anslaget tas ned 2020-02-12 
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Annalena Järnberg S Christer Olken  
 Johan Stolpen V  
 Robert Örtlund M Cecilia Albertsson 
 Fredrik Dahlberg SD  
 Allan Myrtenkvist S  
 Lars-Göran Zetterlund, ej § 10 C § 10 - 
 Katja Ollila V  
 Vivianne Pettersson M  
 Susanne Grundström, ordf. S  
 Tina Pirttijärvi SD  
 Ritha Sörling V  
 Håkan Bergström S  
 Maria Jansson Andersson GL  
 Per Karlsson M  
 Margurite Vase C  
 Uta Riedel S Curt Nilsson 
 Maja Loiske V  
 Magnus Hermansson SD Madelene Jönsson 
 Ulrika Jonsson M  
 Peter Ström S  
 Inger Palm V Bella-Maria Kronman 
 Fatema Hamdoun S Laila Palm 
 Tobias Nygren C  
 Jacob Neerings M  
 Gabriella Rönn Larsson SD  
 Gunilla Josefsson V  
 Elisabeth Rådström Paavonen S  
 Daniel Hagsten M Camilla Ekström 
 Christina Kuurne S  
 Saskia van der Zanden V  
 Wilhelm Tham GL  
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Ärenden under beredningstid 
 
Förbundschef Olle Kalat från samordningsförbundet i norra Örebro län 
(SOFINT) presenterar verksamheten och ordförande Susanne Grundström (S), 
tillika ordförande för SOFINT, kompletterar.  
 
Under föredragningen presenteras förbundets organisation och uppdrag. 
SOFINT är en samverkansaktör och ska utgöra en ”arena” för samverkan 
mellan aktörerna försäkringskassan, arbetsförmedlingen samt kommunerna 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora för individer som står långt från 
arbetsmarknaden och har ett komplext rehabiliteringsbehov. 
 
Wilhelm Tham (GL) ställer fråga om Olle Kalats yrkesbakgrund som 
psykolog och om det är värdefullt i rollen som förbundschef, vilket besvaras 
av förbundschef Olle Kalat. 
 
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om hur stor andel av målgruppen som går 
vidare till arbete eller studier, vilket besvaras av förbundschef Olle Kalat. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om samarbetet med försäkringskassan 
och om det är särskilt utmannande, vilket delvis besvaras av förbundschef 
Olle Kalat. 
 
Revisor Sture Beckman ställer fråga om det genomförts någon systematisk 
utvärdering av samordningsförbundets uppdrag och resultat, vilket besvaras 
av förbundschef Olle Kalat. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om antalet deltagare från Hällefors kommun, 
vilket besvaras av förbundschef Olle Kalat. 
 
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om det förs en diskussion 
samordningsförbunden emellan kring hur samarbetet bäst kan ske med 
försäkringskassan, vilket delvis besvaras av förbundschef Olle Kalat.  
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§ 1 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist redogör för kallelsen till 
dagens sammanträde enligt följande: 
 
Utskick av kallelse och bilagor till var och en av fullmäktiges ledamöter och 
ersättare 2019-12-30. 
 
Publicering av kallelse och bilagor på kommunens anslagstavla 2020-01-02. 
 
Med detta godkänns kallelsen. 
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§ 2 

Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 3 

Allmänhetens frågestund, dnr KS 20/00002 
 
Inga frågor ställs. 
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§ 4 

Ledamöternas frågestund, dnr KS 20/00003 
 
Vivianne Pettersson (M) har anmält en fråga till kommunfullmäktiges 
ordförande Susanne Grundström (S). 
 
Frågan lyder: 
 
Med anledning av den insändare som Johan Stolpen, Vänsterpartiet, hade i 
NA och Filipstadstidningen den 19 december 2019 har jag en fråga. I 
insändaren står det t.ex. att stora företag och även mindre/små företag kan 
göras arbetarägda eller att utsoursade verksamheter ex. skolor och apotek ska 
förstatligas igen. 
 
Min fråga är då, ställer Socialdemokraterna i Hällefors upp på den 
näringslivspolitik som vänsterpartiet förordar? 
 
Frågan kan besvaras med ja eller nej. 
 
Frågan besvaras av ordförande Susanne Grundström (S) i rollen som 
gruppledare för socialdemokraterna. Svaret föranleder kortare replik från 
Vivianne Pettersson (M). 
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§ 5 

Val av ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen efter Thomas Lönn (S), KS 19/00329 
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige 
 
Vakant. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Vakant. 
 
 
Exp till 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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§ 6 

Val av ny ledamot i region Örebro läns specifika 
samverkansråd – social välfärd och vård efter Inger 
Palm (V) och godkännande av Christina Kuurnes (S) 
avsägelse av uppdraget som ersättare i samma organ, 
dnr KS 19/00323 och dnr KS 19/00350 

 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige 
 
Christina Kuurne (S), Bjurvägen 9, 712 32 Hällefors. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Christina Kuurne (S), Bjurvägen 9, 712 32 Hällefors. 
 
Härmed godkänns också Christina Kuurnes (S) avsägelse som ersättare i 
samma organ. 
 
 
Exp till 
Vald 
Region Örebro 
HR-enheten 
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§ 7 

Val av ny ersättare i i region Örebro läns specifika 
samverkansråd – social välfärd och vård efter Christina 
Kuurne (S), dnr KS 19/00350 
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige 
 
Maja Loiske (V), Bredsjö Mossvägen 1, 712 91 Hällefors. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Maja Loiske (V), Bredsjö Mossvägen 1, 712 91 Hällefors. 
 
 
Exp till 
Vald 
Region Örebro 
HR-enheten 
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§ 8 

Tina Pirttijärvis (SD) motion om webbsända 
fullmäktigemöten, dnr KS 19/00343 
 
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2019-12-14. 

 
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Exp till 
Förslagsställarna 
Kommunstyrelsen 
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§ 9 

Vivianne Petterssons motion om borttagande av 
maxarea vid om/ut eller byggande av fritidshus, dnr KS 
120/00011 
 
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2020-01-13. 

 
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Exp till 
Förslagsställarna 
Kommunstyrelsen 
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§ 10 

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. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om antalet platser och yrkar 
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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. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Lars-Göran 
Zetterlund (C) att han inte deltar i beslutet till följd av jäv. Tobias Nygren (C) 
träder in som beslutande. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande behovet av platser vilken 
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Johan Stolpen (V), Kent Grängstedt (S), Tobias Nygren (C) och Alf Wikström 
(V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
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 
övertagande av kvarvarande bokfört värde på ombyggnationen för Björkhaga 
kök. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet meddelar Lars-Göran 
Zetterlund (C) att han inte deltar i beslutet till följd av jäv, ingen ersättare 
finns tillgänglig. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) föredrar. 
 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist informerar kring den 
andra beslutsatsen, där kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut själva. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att den andra beslutsatsen 
godkänns som information från kommunstyrelsen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Johan Stolpen (V), Laila Palm (S), 
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Tobias Nygren (C) och Wilhelm Tham (GL). 
 
Johan Stolpen (V), Laila Palm (S), Tobias Nygren (C), Allan Myrtenkvist (S), 
Ulrika Jonsson (M), Fredrik Dahlberg (SD), Wilhelm Tham (GL) och Katja 
Ollila (V) yrkar alla bifall. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut med den egna yrkade förändringen för 
den andra beslutsatsen, vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande information från 
kommunstyrelsen 
 
De ökade driftkostnaderna som projektet medför ska effektiviseras inom 
äldreomsorgen under 2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att teckna ett 25-årigt hyresavtal med 
Länsgården för ett nytt vård- och omsorgsboende vid Gillershöjden på totalt 
36 platser.  
 
Förvaltningen ges i uppdrag att förhandla med bostadsbolaget om ett 
övertagande av kvarvarande bokfört värde på ombyggnationen för Björkhaga 
kök. 
 
 
Efter ärendets avgörande återinträder Lars-Göran Zetterlund (C). 
 
 
Exp till 
Ingrid Holmgren 
Jessica Jansson 
Jessica Nilsson 
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§ 11 

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.  
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Johan Stolpen (V) 
bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
De ökade driftkostnaderna som investeringen medför ska effektiviseras inom 
förskolan under 2020. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
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Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 2 500 tkr i investeringsbudget för 
verksamhetsåret 2020. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet redogör ordförande 
Susanne Grundström (S). 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Johan Stolpen (V), Laila Palm (S) och 
Vivianne Pettersson (M). 
 
Johan Stolpen (V), Laila Palm (S), Vivianne Pettersson (M), Cecilia 
Albertsson (M), Allan Myrtenkvist (S), Ritha Sörling (V) och Lars-Göran 
Zetterlund (C) yrkar alla bifall.  
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 2 500 tkr i investeringsbudget för 
verksamhetsåret 2020. 
 
 
Exp till 
Helen Hansson 
Tina Lanefjord 
Jessica Jansson 
Jessica Nilsson 
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§ 12 

Inventarier ny förskola, dnr KS 18/00060 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-17 § 138 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-18 § 166 
Bilaga Nya inventarier till ny förskola med fem avdelningar, daterad 2019-11-
08 
  
Ärendet 
Utifrån att kommunförvaltningen erhållit ny information vad gäller utveckling 
av de privata aktörerna inom förskolan som innebär att det inte kommer att 
ske någon förändring samt att förvaltningen kan konstatera att antalet barn 
ökat gör att behovet av att bygga fem avdelningar är ett faktum. Utifrån dessa 
ändrade förutsättningar om att bygga fem avdelningar ökar behovet av nya 
inventarier till nya förskolan vid Lärkan.  
 

Ekonomi 
Den totala summan för inköp av inventarier beräknas till maximalt  
1 765tkr, vilket innebär ett ökat behov med 215 tkr p g a ytterligare en 
avdelning. Dock är endast 1 200 tkr att anse som investering. Denna 
investeringsutgift skrivs av under tre år och generar en årlig 
avskrivningskostnad om 138 tkr samt internränta med 18 tkr. Förvaltningen 
föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 1 200 tkr i 
investeringsbudget för verksamhetsåret 2020 under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar beslut om byggnation av ytterligare en 
förskoleavdelning. Investeringen föreslås finansieras med kommunens 
egna medel, d v s ingen nyupplåning behöver ske.   
 
I rapporten som förvaltningen presenterade för nya förskolan som 
kommunfullmäktige fattat beslutat att bygga en ny förskola framgår att 
förvaltningen skulle kunna effektivisera antalet årsarbete med 1,5 tjänst, 
vilket motsvarar en minskat kostnad med 705 tkr på årsbasis. Utifrån 
behovet att bygga ytterligare en avdelning beräknar förvaltningen med att 
kunna effektivisera antalet årsarbete med 0,5 tjänst. Det skulle innebära en 
minskad kostnad med 235 tkr på årsbasis.  
 
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 
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Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
- Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 1 200 tkr i investeringsbudget för 

verksamhetsåret 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar 
beslut om byggnation av ytterligare en förskoleavdelning. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord kortfattat. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande de ekonomiska konsekvenserna av 
förslaget vilken besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Tobias Nygren (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 1 200 tkr i investeringsbudget för 
verksamhetsåret 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut 
om byggnation av ytterligare en förskoleavdelning. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 1 200 tkr i investeringsbudget för 
verksamhetsåret 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut 
om byggnation av ytterligare en förskoleavdelning. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet redogör ordförande 
Susanne Grundström (S). 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Tobias Nygren (C). 
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Vivianne Pettersson (M), Cecilia Albertsson (M), Margeurite Wase (C), Laila 
Palm (S), Tobias Nygren (C), Allan Myrtenkvist (S) och Johan Stolpen (V) 
yrkar alla bifall. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 1 200 tkr i investeringsbudget för 
verksamhetsåret 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut 
om byggnation av ytterligare en förskoleavdelning. 
 
 
Exp till 
Helen Hansson 
Tina Lanefjord 
Jessica Jansson 
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                        § 13 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020, dnr KS 
19/00338 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-11 § 105 
Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 inkluderat budget 2020 
Effektiviseringsförslag med tillhörande konsekvensanalys för verksamhetsåret 
2020, daterad 2019-11-20 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat med kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 utifrån kommunfullmäktiges 
beslut gällande ”Strategisk planering för Hällefors kommun år 2020-2024 och 
budget för år 2020”. I planen ingår en beskrivning över kommunstyrelsens 
förvaltningsorganisation vad gäller uppdrag och verksamhet, förslag på 
resultatmål och aktivitetsplan för verksamhetsår 2020.  
 
Förvaltningen föreslår verksamhetsmässiga resultatmål för verksamhetsåret 
2020 utifrån kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsmässiga 
inriktningsmål för mandatperioden. Till respektive resultatmål föreslås ett 
antal indikatorer då det en viktig faktor för att kunna mäta måluppfyllelse i 
samband med del- och helårsbokslut. Förvaltningen föreslår även att antal 
aktiviteter i en aktivitetsplan för att uppnå de uppsatta resultatmålen som 
också finns finanseriade inom den föreslagna drift- och investeringsbudgeten. 
 

Ekonomi 
Ramen för driftverksamheten för kommunstyrelsen är beslutat att vara  
434 077 tkr för år 2020. Förvaltningen kan konstatera att beslutad driftram 
inte räcker till för den verksamhet som kommer att bedrivas under 
kommande året.  
 
Förvaltningen bedömer att förvaltningen måste genomföra 
effektiviseringsåtgärder som motsvarar 11 247 tkr för verksamhetsåret 
2020 som en konsekvens av den beslutade driftbudgetramen. Förvaltningen 
har sammanställt åtgärder med tillhörande konsekvensanalys för 
verksamhetsåret 2020 på totalt 8 204 tkr och föreslår att ytterligare åtgärder 
med 3 043 tkr presenteras för kommunstyrelsens ställningstagande senast i 
februari månad 2020.  
 
Trots effektiviseringsåtgärderna beräknar förvaltningen med att de 
budgeterade medlen inte är tillräckliga utan förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen begär en tilläggsbudgetering avseende driftverksamheten 
år 2020 med 8 732 tkr.  
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Tilläggsbudgetering som föreslås avser: 
Utökat PO-påslag med 1 % från år 2020 2 600 tkr 
Kompensation för LSS-placeringar för barn och unga 4 000 tkr 
Förstärkning av kommunstyrelsens strategimedel  
till totalt 3 000 tkr  1 000 tkr 
Förstärkning av kommunstyrelsens planeringsreserv 
till totalt 0,75% av skatter och generella statsbidrag 1 132 tkr 
TOTALT 8 732 tkr 
 
Förvaltningen kan konstatera att kommunstyrelsen kan begära en 
tilläggsbudgetering utifrån regeringens förlag till nytt 
kostnadsutjämningssystem som innebär ökade generella statsbidrag till 
kommunen. Däremot kommer riksdagens beslut inte att ske förrän i slutet 
av året. Om kommunstyrelsen inte erhåller ytterligare medel till driften 
måste förvaltningen arbeta fram ytterligare effektiviseringsåtgärder för 
kommunstyrelsen att ta ställning till.  
 
Av den totala utökningen av riktade statsbidrag till kommunen som 
regeringen förslår till riksdagen föreslår förvaltningen att det som inte 
tilläggsbudgeteras till kommunstyrelsen avseende driftverksamheten inte 
budgeteras utan blir med automatik en förstärkning av kommunens 
årsresultat för år 2020. Anledningen är att kommunen budgeterat en 
resultatandel på 2 procent för år 2020 trots kommunens negativa soliditet. 
Enligt lagen om god ekonomisk hushållning bör kommunen budgetera för 
en resultatandel på minst 3 procent. 
 
Kommunen kommer att erhålla ett riktat generellt statsbidrag på totalt  
1,4 miljoner kronor för år 2020. Dessa medel föreslår förvaltningen ska 
tilläggsbudgeteras kommunstyrelsen och finansförvaltning med 
motsvarande belopp för att kunna använda för förvaltningen 
integrationsarbete enligt kommunstyrelsens antagna fördelningsmodell för 
schablonersättningar.  
 
Budgeterade investeringsbeloppet för kommunstyrelsen är beslutat att vara 
21 miljoner kronor för år 2020. Förvaltningen kan konstatera att beslutad 
investeringsram inte räcker till för de investeringar som planerats att 
genomföras under år 2020 avseende planerade fastighetsunderhållet. 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 
2 miljoner kronor för att kunna följa den underhållsplan som finns 
upprättad för kommunens ägda fastigheter. Utifrån de åtgärder som 
kommer att vidtas kommer det inte att öka kommunstyrelsens årliga 
bruttokostnader utan de kapitalkostnader som uppstår kommer att 
finanserias genom minskade driftkostnader. Förvaltningen räknar med att 
tilläggsbudgeteringen för fastighetsinvesteringen kan finansieras utan 
nyupplåning utifrån regeringen förslag på ytterligare generella statsbidrag.  
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Folkhälsa 
I verksamhetsplanen ges arbetet med folkhälsofrågorna möjlighet att 
utvecklas. 

 
Miljö 
I verksamhetsplanen ges arbetet med miljöfrågorna möjlighet att utvecklas. 
 
Medborgarperspektiv 
I verksamhetsplanen ges arbetet med medborgarperspektiv möjlighet att 
utvecklas. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 antas. 
 

- Kommunförvaltningens förslag på effektiviseringsåtgärder för 
verksamhetsåret 2020 på totalt 8 204 tkr godkänns. 

 
- Kommunförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram ytterligare 

effektiviseringsåtgärder på sammanlagt 3 043 tkr för beslut i 
kommunstyrelsen senast februari månad 2020. 
 

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 8 732 tkr avseende 
driftverksamheten år 2020. 
 

- Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras 8 732 tkr avseende generella 
statsbidrag för år 2020. 
 

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 1 400 tkr avseende riktade 
generella integrationsmedel för driftverksamheten år 2020. 

 
- Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras 1 400 tkr avseende generellt 

riktat statsbidrag för år 2020. 
 

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 2 000 tkr avseende 
fastighetsinvesteringar år 2020 för planerat fastighetsunderhåll. 

 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar Lars-Göran 
Zetterlund (C) Centerpartiets, Moderaternas och Grythyttelistans förslag till 
ändringar i aktivitetsplanen och verksamhetsplanens effektiviseringsförslag 
enligt följande:  
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Under rubriken kommunövergripande formuleras punkt 3: ”Utreda nya 
verksamhetslokaler i samtliga verksamheter”. Punkt 6 ändras till ”Att arbeta 
efter barnkonventionen i samtliga verksamheter” 
 
Under rubriken Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid föreslås som 
ny punkt att ”Den framtida pedagogiken prioriteras”. 
 
Under rubriken vård och omsorg, arbetsmarknad och integration föreslås som 
ny punkt att ”Kommunens resurser för psykisk ohälsa upprätthålls”. 
 
Under rubriken tillväxt och utveckling formuleras punkt 3 ”Ta fram en 
strategi för hela besöksnäringen”, punkt 6 ”Ta fram en infrastrukturplan för 
Hällefors kommun och regionala vägar” samt som ny punkt ”En miljö- och 
hållbarhetsstrategi tas fram”. 
 
Under rubriken medarbetarskap formuleras punkt 1 ”Ge förutsättningar som 
leder till minskad sjukfrånvaro och öka frisknärvaron”. 
 
Under rubriken ekonomi läggs en ny punkt till: ”Kommunens bolag 
involveras i framtida beslut och visioner”. 
 
Avseende verksamhetsplanens effektiviseringsförslag läggs följande 
ändringsförslag:  
 
Under politisk verksamhet stryks punkt 1 och ersätts med besparing på fasta 
arvoden om 101 tkr; under infrastruktur, näringsliv och turism stryks punkt 4-
8; under kultur och fritid stryks punkt 5 då den utgör en utgiftsökning; under 
pedagogisk verksamhet stryks punkt 5-6; under vård- och omsorgsverksamhet 
stryks punkt 2 och ersätts med en effektivisering i chefsledet motsvarande 
1 600 tkr och under måltidsverksamheten stryks punkt 2. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C), Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M) och 
Cecilia Albertsson (M) yrkar bifall till ovanstående. 
 
Yrkandet föranleder flera replikskiften. 
 
Johan Stolpen (V) yrkar att resultatmålet ska vara 3 %, i övrigt bifall till 
förvaltningens förslag. Kent Grängstedt (S), Christer Olken (S) och Alf 
Wikström (V) ansluter till förvaltningens förslag med Johan Stolpens (V) 
ändring. 
 
Fredrik Dahlberg (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga gällande personal från tidigare HVB-hem 
vilken besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
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Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande biblioteksverksamhetens kostnader 
vilken delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande arvoden vilken delvis besvaras 
av kanslichef Mathias Brandt. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningen och föreslår 
följande propositionsordning vilken godkänns. 
 
Först ställs Fredrik Dahlbergs (SD) yrkande mot Lars-Göran Zetterlunds (C) 
yrkande. Därefter ställs det bifallna förslaget mot förvaltningens förslag med 
den av Johan Stolpen (V) yrkande ändringen. 
 
Ordförande ställer därefter Fredrik Dahlbergs (SD) yrkande mot Lars-Göran 
Zetterlunds (C) med fleras yrkande och finner att det senare vinner bifall. 
 
Därefter ställer ordförande Lars-Göran Zetterlunds (C) med fleras yrkande 
mot förvaltningens förslag med den av Johan Stolpen (V) yrkade ändringen 
och finner att det senare vinner bifall. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 antas. 

 
Kommunförvaltningens förslag på effektiviseringsåtgärder för 
verksamhetsåret 2020 på totalt 8 204 tkr godkänns. 

 
Kommunförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram ytterligare 
effektiviseringsåtgärder på sammanlagt 3 043 tkr för beslut i 
kommunstyrelsen senast februari månad 2020. 
 
Resultatmålet ska vara 3 %. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 8 732 tkr avseende 
driftverksamheten år 2020. 

 
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras 8 732 tkr avseende generella 
statsbidrag för år 2020. 

 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 1 400 tkr avseende riktade generella 
integrationsmedel för driftverksamheten år 2020. 

 
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras 1 400 tkr avseende generellt riktat 
statsbidrag för år 2020. 
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Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 2 000 tkr avseende 
fastighetsinvesteringar år 2020 för planerat fastighetsunderhåll. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet redogör ordförande 
Susanne Grundström (S) och förtydligar vad kommunfullmäktige har att fatta 
beslut om i detta ärende. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) tilläggsyrkar att kommunfullmäktige 
beslutar att resultatmålet ska vara 3 %. 
 
Johan Stolpen (V) yttrar sig och yrkar bifall. 
 
Fredrik Dahlberg (SD) yrkar avslag. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut med sitt eget tilläggsyrkande och finner 
att det vinner bifall, därmed faller också Fredrik Dahlbergs (SD) 
avslagsyrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 8 732 tkr avseende 
driftverksamheten år 2020. 

 
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras 8 732 tkr avseende generella 
statsbidrag för år 2020. 

 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 1 400 tkr avseende riktade generella 
integrationsmedel för driftverksamheten år 2020. 

 
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras 1 400 tkr avseende generellt riktat 
statsbidrag för år 2020. 

 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 2 000 tkr avseende 
fastighetsinvesteringar år 2020 för planerat fastighetsunderhåll. 
 
Resultatmålet ska vara 3 %. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Fredrik Dahlberg (SD), Tina Pirttijärvi (SD), 
Madelene Jönsson (SD) och Gabriella Rönn Larsson (SD). 
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Exp till 
Tommy Henningsson 
Jessica Jansson 
 
 
Efter ärendets behandling ajourneras mötet i cirka 20 minuter innan 
förhandlingarna återupptas. 
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§ 14 

Operativ krisledningsplan 2019-2022, dnr KS 19/00334 
 
Beslutssunderlag 
Operativ krisledningsplan daterad 2019-11-28 
 
Ärendet 
Utgångspunkterna för kommunernas krishanteringsarbete regleras i Lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Tillsammans 
med räddningstjänstens handlingsprogram enligt Lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor skapas förutsättningar för ett robustare och säkrare samhälle. 
Överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) reglerar kommunernas 
uppgifter och ersättning. 
 
Enligt lagen LEH skall kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod 
fastställa en plan för hur kommunen skall hantera extraordinära händelser i 
fredstid. Befintlig krisledningsplan har reviderats enligt lagstiftningen och 
ersätter planen som antogs av fullmäktige 2014-05-01. Planen revideras 
återigen och fastställs att gälla 2020-01-01 och tills vidare. 
Krisledningsplanen kan även användas för samhällsstörningar. Som framgår 
av planen bestäms kommunens arbetsinsats med hänsyn till händelsens art 
och omfattning samt de konsekvenser som händelsen kan ge upphov till.  
Planen baseras på kommunens risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Varje 
förvaltning upprättar handlingsplaner som grundas på de risker/sårbarheter 
som finns inom respektive verksamhetsområde. 
Syftet med krishanteringsplanen är att klargöra och förtydliga 
ansvarsfördelningen i en kommun när en extraordinär händelse inträffar. 
Detta för att minska sårbarheten i de olika verksamheterna samt underlätta 
förenklingen av att hantera krissituationer i fred och höjd beredskap. 

 
Ekonomi 
Arbetet med den operativa krisledningsplanen finansieras delvis via medel 
från myndigheten för samhälsskydd och beredskap.  

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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Civilförsvaret bygger på att så långt det är möjligt i en kris eller 
krigssituation upprätthålla de civila verksamheterna. Detta för att 
upprätthålla en trygghet i samhället men att det även stärker medborgarna 
vid en extra ordinär händelse. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunförvaltningen föreslår att kommunen antar revideringen av den 

operativa krisledningsplanen och att den är gällande tills vidare. 
 

--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Revideringen av den operativa krisledningsplanen antas och att den gäller tills 
vidare. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet redogör ordförande 
Susanne Grundström (S) kortfattat. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Revideringen av den operativa krisledningsplanen antas och att den gäller tills 
vidare. 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
Mikael Pulkkinen, inklusive ansvar att expediera till berörda enligt plan 
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§ 15 

Revidering av tidplan 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 
 

- Förslag på reviderad tidplan för ekonomiprocessen 2020 antas. 
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--- 
 
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. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslag på reviderad tidplan för ekonomiprocessen 2020 antas. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet redogör ordförande 
Susanne Grundström (S). 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Förslag på reviderad tidplan för ekonomiprocessen 2020 antas. 
 
 
Exp till 
Jessica Jansson 
Ekonomiberedningen 
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§ 16 

Aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen, dnr KS 
19/00313 
 
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.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
37(45) 

Datum  
2020-01-14  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Utskottsinitiativet om att revidera Hällefors kommuns jämställdhetsplan anses 
med detta besvarat. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
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. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet redogör ordförande 
Susanne Grundström (S). 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att besluten upphör att gälla från 
och med 1 februari 2020 istället för från och med januari 2020. 
 
Cecilia Albertsson (M) yrkar bifall. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut inklusive den egna yrkade förändringen, 
vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
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 1 februari 2020. 
 
 
Exp till 
Ann Karlsson 
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§ 17 

Revisionsplan 2020, dnr KS 19/00351 
 
Revisorerna har tillställt kommunfullmäktige en revisionsplan för 2020. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) redogör kortfattat. 
 
Med detta har kommunfullmäktige informerats och informationen läggs till 
handlingarna. 
 
 
Exp till 
Revisorerna 
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§ 18 

Risk- och sårbarhetsanalys för Hällefors kommun, dnr 
KS 19/00336 
 
Informationsunderlag 
Risk-och sårbarhetsanalys daterad 2019-11-28 
 
Ärendet 
Detta dokument utgör kommunens risk- och sårbarhetsanalys för perioden 
2020-2022. Omfattar kriser och samhällsstörningar som kan uppstå och som 
betecknas som extra ordinär händelse, vilket kan anta olika skepnader. I lagen 
om kommunernas åtgärder inför extra ordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, så avses en extra ordinär händelse, en sådan händelse som avviker 
från det normala och innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för 
en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma 
insatser av en kommun. 

Hällefors kommun har som myndighet det geografiska områdesansvaret för 
det som inträffar inom kommunens geografiska område. Det innebär att 
kommunen har ett ansvar att samordna krishantering för det som sker inom 
kommunen gränser. Därför behöver kommunen ha en god förståelse och 
beredskap för vad som kan inträffa. 

Denna risk- och sårbarhetsanalys(RSA) belyser händelser, risker och 
sårbarheter som kan leda till kriser och extra ordinära händelser som påverkar 
kommunen, människorna som bor eller uppehåller sig i kommunen negativt. 

De identifierade risker och sårbarheter som bedöms ha störst påverkan på 
samhället och har störst sannolikhet att inträffa, är också de händelser som är 
viktigast att försöka förebygga, motverka och lära sig att hantera i Hällefors 
kommun.  

Denna RSA ger en överskådlig bild av de risker och sårbarheter som kan 
drabba kommunen. Bildar också underlag för kommunens krisledningsplan 
och riskhantering i samhällsutvecklingen. Samt fungera som styrdokument för 
att öka riskmedvetenheten och samordning av kommunens säkerhetsarbete 
inom kommunen och samverkande aktörer. Analysen har gjorts i den 
länsgemensamma mallen som Länsstyrelsen Örebro tagit fram 

Ekonomi 
Vissa aspekter i risk och sårbarhetsanalysen pekar på brister i kommunens 
säkerhet i vissa verksamheter. Dessa brister kommer generera framtida 
kostnader för Hällefors kommun. 

Folkhälsa 
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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 
Civilförsvaret bygger på att så långt det är möjligt i en kris eller 
krigssituation upprätthålla de civila verksamheterna. Detta för att 
upprätthålla en trygghet i samhället men att det även stärker medborgarna 
vid en extra ordinär händelse. 

--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet redogör ordförande 
Susanne Grundström (S) kortfattat. 
 
Med detta har kommunfullmäktige informerats och informationen läggs till 
handlingarna. 
 
 
Exp till 
Mikael Pulkkinen 
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§ 19 

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. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar Christer Olken (S).  
 
Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet redogör ordförande 
Susanne Grundström (S) kortfattat. 
 
Med detta har kommunfullmäktige informerats och informationen läggs till 
handlingarna. 
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Exp till 
Bergslagens räddningstjänst 
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